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Uspomeni 
Enjurina Bevana 

Predgovor 

и prirodi је ljиdskog sef:anja da sebe cisti od sиvisпog -
и пјети prezivljava опо sto је Ьilo пajvatпije za kamije od
nose. Ali to је i пjegova slaba strana - опо ne moze da пе 
Ьиdе pristrasпo, da пе doterиje proslи realпost prema sada· 
sпjim potrebama i bиdиf:im nadama. 

Svestan toga, ја sam se trиdio da i':iпjeпice и ovoj kпjizi 
Ьиdи sto tacпije izlozeпe. А ako ona, иprkos tome, пiје Шепа 
mojih dana"Sпjih gledanja, to пе treba pripisati пi mojoj zloj 
volji пi тојој pristramosti borca, nego pre ротепиtој prirodi 
samog sесапја i пastojanja da па оsпоvи svojih sada"Sпjih sа
zпапја osvetlim prosle sиsrete i zblvaпja. 

и ovoj kпjizi пета mпogo toga sto verziraпom Citaocu 
ne Ы Ыlо pozпato iz vef: objavljeпe memoarske i drиge kпji
zevпosti. Ali bиdиf:i da пеkо zblvaпje postaje shvatljivije i pla
sticпije tek ako је obasjano s vise pojediпosti i iz vise иglova, 
smatrao sam da пеf:е blti па odmet bиdem li i ја пe:Sto rekao. 
Pri tome sam drzao da sи ljиdi i ljиdski odпosi vaf.пiji od 
sиvih Сiпјепiса, ра sam пјiта i vef:и раtпји obraf:ao. А :Sto и 
kпjizi ima i опоg sto Ы se moglo пazvati literarisanjem, to 
takodje manje treba pripisati mom паСiпи izlagaпja, пеgо zelji 
da predmet иf:iпim zaпimljivijim, jamijim i istiпitijim. 

Radef:i па svojoj aиtoЬiograjiji, ја sam 1955. ili 1956. go
diпe Ыо do:Sao па misao da svoje sиsrete sa Staljiпom izdvo
jim и posebnи kпjizicи koja ы se mogla stampati pre i za
sebпo. Ali иskoro sam dopao tamпice - и njoj пiје Ыlо po
godпo da se bavim tom vrstom kпjizevne aktivпosti, ЬиdиСi 
опа, makar se odпosila па pro:Slost, пе moze а da пе zadre и 
zive politicke odпose. 

Tek ро izlaskи iz zatvora, janиara 1961. godiпe, vratio 
sam se па svojи starи zamisao. Dakako, ovoga риtа, obzirom 
па izmeпjeпe иslove i па evolиcijи mojih vlastitih gledanja, 
toj temi sam morao priCi пesto drиkCije. Naime, vef:и раzпји 
sam obratio psiholoskim, ljиdskim stranama. Sem toga, иprkos 
tome sto smo od Staljiпa и mпogocem daleko, о пјети se jos 
pise toliko koпtradiktomo, njegova sиstiпa је jos и tolikoj 
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meri ziva da sam smatrao nuznim da i ја, па osnovu vlastitih 
#aznanja i iskustava, izvedem па kraju zakljucke о njegovoj do
ista zagonetnoj liCnosti. 

А iznad svega тепе goni unutamja potreba da ne ostane 
nista nekazano sto ы mog[o imati znacaja za one koji pisu 
istoriju, а pogotovu za one koji se bore za slobodniju ljudsku 
egzistenciju. 

и svakom slucaju, i ја i citalac trebalo ы da budemo za
dovoljni ako је istina ostala neunakazena, та~~. ! иv!jena и 
тоје strasti i razmiSljanja. ler moramo se pommtz z s tzme da. 
makar koliko potpuna, istina о ljudima i ljudskim odnosima 
ne moze а da ne bude istinom konkretnih ljudi, ljudi datog 
vremena. 

8 

ZANOSI 

1. 

Prva strana vojna ШISI)a pri Vrhovnom stabи Narodno
-oslobodilacke vojske i >partizanskih odreda Jиgoslavije Ьila је 
britanska - spustila se и шајu 1943. godine. Sovjetska vojna 
шisija dosla је devet meseci kasnije - februara 1944. godine. 

Uskoro •ро dolasku sovjetske misije postavilo se da i ju
goslovenska vojna misija Ьиdе иpucena и Moskvu, иtoliko pre 
sto је slicna misija VeC postojala pri odgovarajucoj britanskoj 
komandi. U Vrhovnom stabu, odnosno medju Clanovima Cen
tralnog komiteta Komиnisticke partije Jиgoslavije, koji su tada 
и stabu radili, javljala se Ziva zelja za slanjem шisije u Moskvu. 
Driim da је nju Tito usmeno stavio do znanja sefи sovjetske 
misije generalu Komjejevu, no sasvim је sigumo da је ovo pi
tanje reseno telegraпюm sovjetske vlade. 

Slanje misije и Moskvи imalo је za Jugoslovene visestruk 
znacaj, а sama misija је imala drukciji karakter i и mnogome 
drukcije zadatke od one pri britanskoj komandi. 

Као sto se zna, parNzanski i ustanicki pokret и Jugosla
viji protivu okиpatora i njegovih domacih pomagaca organizo
vala је Komunisticka partija Jugoslav,ije. Resavajuci svoje na
cionalne proЬleme kroz najsurovije oЬlike ratovanja, ona је 
jos иvek smatrala sebe ne samo Clanom svetskog komиnistic
kog pokreta, nego i neodvojivom od Sovjetskog Saveza - "do
movine socijatizma". 

Najиze telo ,partije - Politicki Ьiro, populamije poznat 
ро skracenom nazivu PolitJЬiro, uspeo је da odrZava sve vreme 
rata radю vezu s Moskvom. Formalno је to blla veza s Ko
mиnistickom internacionalom - Komintemom, ali је istovre
meno znaeila i ·vezu sa sovjetskom vladorn. 

Osobeni иslovi borbe i opstanka revolиcionamog ;pokreta 
vee sи и vise rnahova izazvali nesporazume s Moskvorn. 

Као najznacajnije Ьilt pomenuo ove: 
1) Moskva nikako nije mogla sasvim da shvati jиgosloven

sku !fevolucionamи stvarnost, tj. da se и Jugoslaviji и borbl 
protivu okupatora istovremeno odvija unиtarnja revolucija. 
Osnovu tog neshvatanja cini1o је priЬojavanje sovjetske vlade 
da Ьi јој se zapadni saveznici, u prvom redu Velika Britanija, 
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mogli zameriti da preko svojih komunistickih filijala iskorisca
va ratne nedace okupiranih zeшalja radi sirenja revo1иcije i 
svojih Uticaja. Borba jиgoslovenskih koшиnista, kao sto se to 
mahom dogadja s novim ројаvаша, iziSla је iz иstaljenih pogle
da i neosporavanih interesa sovjetske vlade ,ј drzave. 

2) Moslkva nije shvata:la ni osobenosti ratovanja u Jиgo
slaviji. Makar koliko se ne samo vojnici, boreCi se za odгZanje 
ruskog nacionalnog Ьiса od nacisticke gerшanske najezde, nego 
i zvanicni sovjetski krugovi odиsevljavali borbom Jиgoslovena, 
ovi drugi sи је ipak potcenjivali, samim tim sto sи је poistove
civali sa svojim partizanima i njihovim oЬlicima ratovanja. 
Partizani и Sovjetskom Savezu bili sи pomocna, sasvim spo
redna snaga Crvene armije i nikada nisи prerasli и regularnu 
vojsku. Polazeci od vlastitog iskиstva, sovjetski vrhovi nisu mo
gli da shvate da jиgoslovenski partizani mogu da prerastи u 
vojskи i drzavnи vlast, а samim tim vremenom doblju lik i 
interese razlicite od sovjetskih - svoj oblik egzistencije. 

Za mene је, и vezi s tim, kao veorna znacajan - mozda 
i preloman, Ьiо jedan trenиtak: 

U tokи tzv. Cetvrte ofanzive, u martu 1943. godine, doslo 
је do pregovora izmedju Vrhovnog staba i nemackih koman
di. Povod pregovorima је Ьila izmena zaroЬljenika, а sustina 
njihova svodila se na to da Nemci priznajи partizanima pravo 
ratиjuce strane, tj. da se obustavi medjusobno иbijanje ranje
nika i zaroЬljenika. То је inace Ьiо trenutak u kome sи se 
Vrhovni stab, glavnina revolucionarne vojske i blljade ranje
nika nalazili и Zivotnoj opasnosti, ра narn је Ьiо nU.Zan svaki 
predah ako Ьismo do njega mogli doci. О svemи tome trebalo 
је obavestiti Moskvи. Ali Ьili smo svesni - Tito jer је Moskvu 
i poznavao, а Rankovic i ја vise instinktom, da јој ne treba 
reci sve. Saopsteno јој је jedino da razgovaramo s Nemcima 
о izrneni ranjenika. Ali tamo, u Moskvi, nisи ni pokиSali da 
se uzive и nas polozaj, nego sи u nas posumnjali иprkos re
k\lma vec otekle nase krvi i - odgovorili nam vrlo ostro. 
Ј~ se secam - Ьilo је to u mlinи kraj reke Rame иосi na8eg 
ptoboja preko Neret.ve, februara 1943. godine - kako је na 
sve to Tito reagovao: Mi smo и prvom redu dU.Zni da se stara
mo za svoju vojskи i svoj narod. 

То је bilo prvi put da је neko u Centralnom komitetu 
otvoreno formulisao neistovetnost s Moskvom. А to је bilo 
prvi •риt da је i тоји svest, nezavisno od Titovih reci ali ne 
i . bez veze s njima, osinиo sjaj te neistovetnosti - ako hocemo 
da se odrZimo и samrtnoj borbl medju sиprotnim svetovima. 

З) 29. novembra 1943. godine, и Jajcu, na П zasedanju 
Antifa8istickog veca: donete sи odlUke koje sи fak:ticki znacile 
ozakonjenje novog socijalnog i drZavnog poretka u Jugoslaviji. 
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Istovremeno је_. fo~an ~a~~onalni komitet kao privremena 
vlada JиgoslaviJe. Priprema]UCI te odluke na sednicarna Cen
tralnog komiteta Komunisticke partije, Ьiо је zauzet stav da 
se MC?skv!l ne obavestava dok .. sv~ ':l.e bude gotovo - iz do
tadan]eg 1skustva s Moskvom 1 IZ liDIJe njene propagande znali 
smo da ona to neee ЬЩ k!idra da shvati. I zaista, reagovanje 
Moskve na te .?dlи~e Ь~о _Је do ~е mere negativno da od njih 
n~.k~, del?v~ ~!Је_ ш obJa_vila radю-stanica "Slobodna Jugosla
V!ta , ko]a Је шасе и SovJ~~~kom ~avezu radila za potrebe usta
n.Ickog_ po_k~~-ta.~ J;иgoslaV1J1. Sov]etska vlada, dakle, nije shva
tila na]VazniJ1 c1n JUgoslovenske revolucije - onaj koji је ovu 
pretvarao и nov poredak i izvodio na rnedjunarodnи scenи. 
:Геk kad је post~o ocevidno da Zapad na odluke и Jajcu reagu
Je s ra;;umevall]em, Moskva је izшenila stav i prilagodila se 
realnost1шa. 

~i иprkos svoj go~cini tih iskиstava, ciji znacaj su mogli 
shva~~~- tek P?~le rask1~a s .. M<;Jskvom 1948. godine, иprkos 
drukciJIШ oЬI1cirna egzJstenCIJe, JUgoslovenski komunisti sи se 
ne. samo ~~atrali ide~n? vezanim za Moskvu nego i njenim 
na]dosledш]1rn sledbeшc1ma. Mada su Љ zivotne revolucionar
ne i druge stv!irnosti. sve dosledniL~ i nepomirljivije odvajale 
о~. Mo~kve,_ ош su bas ove - naroc1to svoje иspehe u revolu
CIJI, иz1mal1 kao potvrdи vezanosti za nju i za ideoloske she
~e .о~ nje propisane. Moskva је za njih znacila ne samo poli
ticki 1 du~ovщ centar, nego i ostvarenje jednog ustvari ap
~~r~ktnog. Jde_ala -: ''Ьe~_klasnog drustva", neceg sto је ne samo 
cшilo lakirn 1 slatk1m DJ1hova Z!tvovanja i patnje nego i oprav-
davalo njihovu egzistenciju u vlastitim oCima. ' 
. ~·о је vee Ьil~ partija ne samo ideoloski jedinstvena kao 
1 .soyJetska, nego Је. ver1:1ost sovjetskom vodjstvи Ьiо jedan od 
b!tшh elemenata nJene 1zgradnje i njene aktivnosti. St.aljin nije 
~10. s~rno .neosporni i genijalni vodj, nego i inkarnacija same 
~deJe. 1 san~an~~ novog druStv~. Та idolatrija Staljinove licnosti, 
kao 1 ma~]e-v.1se svega u Sovjetskom Savezи, dobljala је iгacio
n~e оЬ11kе 1 razш_ere. Svaki postupak sovjetske vlade - na 
pпmer napad na Fшsku, svaka negativnost u Sovjetskom Sa
ve~ - na primer procesi i cistke, Ьivali sи pravdani i oprav
d~ni, а sti'J moze izgle~~ti jos cudnije: komunisti su uspevali sa
rш sebe da ubede п DJ1hovu celishodnost i istinitost i jos Iakse 
od toga :- da potisnu iz svesti i zaborave neprijatne cinjenice. 

. Ме~ЈП nai_Da ~o~иnistima bilo је 1judi s razvijenim estet
skпn srшslo~ 1 ?Ьш~шm znanjem lit~ratu:e i filozofije, ра ipak 
smo se odщ;evl]avali ne sarno StalJШOVIrn pogledirna nego i 
"~avrsens~om" .. njegove fon:ne. I ја s~m sam mnogo p'uta uka
ZIVao u .• diskusiJa~a n!l ~Istaln?st stila, pr?dornost logike i 
harmoшcnost Stal]шovlh izlagan]a, kao na IZПize najvise ПlU-
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drosti, mada mi ni tada ne Ы nimalo bllo tesko da ko.d ne~og 
drugog autora istih svojstava uocim kako se tu ustvar1 rad1 о 
bezbojnosti i skucenosti i neumesnoj mesavini vulgarne i.urna
listike i BiЬlije. Katkada је, to doЬijalo iv· s!llesne obli~e: ~i
mano је kao o:ZJbiljno da се se rat zavшtl 1942. godшe, Jer 
da је to Staljin rekao, ali kad se to nije dogodilo - proro
canstvo је zaboravljeno а da prorok nije nista izguЬio od svoje 
nadljudske moci. Ustvari, s jugoslovens~ kom1;1nist!~a s~ 
dogadjalo sto ј sa svima onima, kroz dugu l]udsku 1StOПJU, kOJl 
svoju i ljudsku sudbinu podrede iskljucivo jednoj ideji: oni su 
i nesvesno izumevali Sovjetski Savez i Staljina kakvi su im Ьili 
nuZn.i za vlastitu borbu i njeno opravdanje. 

Jugoslovenska vojna misija је, prema tome, odlazila и 
Moskvu s idealnim predstavama о sovjetskoj vladi i Sovjetskom 
Savezu, s jedne, i s vlastitim prakticnim potrebama, s druge 
strane. Naizgled, ona је licila na misiju koja је bila upucena 
kod Britanaca, a:li је ро sastavu i gledanjima istovremeno zna
cila i neformalno povezivanje s politickim vodjstvom istovetnih 
pogleda i ciljeva. Jednostavnije: misija је morala imati i vojni 
i partijski karakter. 

2. 

Zbog toga nije Ьilo nimalo slucajno sto је Tito, sem gene
rala Velimira Terzica, u misijи dodelio i mene kao visokog 
partijskog funkcionera - vec nekoliko godina sam Ьiо clan 
najUZ.eg rpartijskog vodjstva. I drugi Clanovi misije sи bili iza
brani na slican nacin - partijski Ш vojni funkcioneri, а medju 
njima i jedan finansijski strucnjak. U misiji se nalazio i atomski 
fizicar Pavle Savic, aii s ciljem da u Moskvi nastavi svoj naucni 
rad. Svi smo, dakako, bili и иniformama - i ја sam imao cin 
generala. Dciiш da је mom izboru doprinelo i to sto sam 
dobro znao ruski - naucio sam ga и zatvoru, а i to sto nisam 
pre toga Ьiо и Sovjetskom Savezu, ра ni Ьiо opterecen maka
kvom frakciona8kom Ш devijacionistickom prosloscu. Ni drugi 
clanovi misije nisи Ьili u Sovjetskom Savezu, а niko od njih 
nije dobro vladao ruskim. 

Bio је pocetak marta 1944. godine. 
Proteklo је neko1iko dana u prikиpljanju clanova misije 

i njihovom opremanjи. Na8e uniforme sи Ьile stare i nejedna
cite, а kako nije bilo dovoljno drugog stofa, nove sи napravlje
ne od zaplenjenih odela italijanskih oficira. Trebalo је imati 
i pasose za prolaz kroz britanska i americka podrueja i na 
brzin·u su stampani - to su Ьili prvi pasosi nove jиgoslovenske 
drZave i nosili su licne Titove potpise. 
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Skoro spontano је nikao predlog da se Staljinu upute po
kloni. Ali kakvi i otkuda? Neposredna okolina - Vrhovni stab 
se tada nalazio u Drvaru, mahom popaljena sela i opljackane, 
opustosene palancice. Ipak se naslo reseпje: da se Staljirш od
nese jedna od pusaka izradjivanih и partizanskoj fabrici u 
Uzicu 1941. godine - na jedvite jade је bila pronadjena. А iz 
sela su poceli da pristifu darovi - torЬice, peskiri, seljacka o
deca i obuca. Odabrali smo ponajbolje - Ьili su tu i opanci 
od neucinjene koze, а i sve drugo је bilo sirotinjsko i rprimi
tivno. No bas zbog toga sto је Ьi1о takvo - narodska pro
stooгdaenost, :mkJбucili smo da ga treba poneti. 

Misija је imala zadatak da radi na organizovanju sovjet-
ske pomoci Narodno-oslobodilackoj vojsci Jugoslavije. Istovre
meno nam је Tito stavio u zadatak da preko sovjetske vlade 
Ш drugim kanalima radimo па tome da se oslobodjenim teri
torijama Jugoslavije pocne dodeljivati pomoc UNRRA-e. Od 
sovjetske vlade је trebalo traziti zajam od 200.ooq dolara z~ 
troskove nasih misija na Zapadu - Tito је naglasю da 1ZJaV1· 
mo da cemo tu sumu i pomoc и oruzju i rnedikamentima vra
titi ро oslobodjenju zemlje. 

Misija је morala da ponese sobom arhivu Vrhovnog staba, 
odnosno Ceпtralnog komiteta Komиnisticke partije. 

· А kao najvaZпije, trebalo је kod so·vjetske vlade ispitati 
mogиcпosti za priznanje Nacionalnog korniteta kao privre
mene legalпe vlade i preko nje dejstvovati u tom pravcu kod 
zapadпih saveznika. 

Vezи s Vrhovnirn stabom ПHSI]a је trebalo da odciava 
preko sovjetske misije, а nюgla је koristiti i staru vezu preko 
Komiпterne. 

Ali sеш tih шisijiпih zadataka, Tito је na rastar;_ku шeni 
nalozio da izvidim kod Dimitrova, odnosno kod Stађша иko
liko blh dospeo do njega, da li ima nekih zamerki na rad паsе 
partije. 

Ovaj Titov пalog Ьiо је ci~to ~оrшаlап - пag~asav':fije d!s
cupliпe и odnosи na Moskvu, _ _зer зе on s_v:aka_k? Ь1? ~aJ?bedзe
niji da је Koпшnisticka partlja JugoslaVIJ_e SJaJ~O 1. зеd1~а Р?.: 
lozila ispit. Bilo је reei i о jugosloveпs~OJ _Parti]SkO.J emigraCIJI 
- Titov stav је iЬio da se ne treba иpl!tat1 и medзusobna op
tuzivanja, а narocito не и ona koj!l se .. odnose .na sovj~tske fo
ruшe i fипkcionere. Istovremeno зе 1tto mеш naglasю da ~е 
treba cиvati sekretarica, jer da Љ ima svakojakih, sto sаш Ја 
shvatio ne samo kao cuvanje vee tradicionalne partijske moral
nosti nego i kao nepodavanje r:~a ?е:nи sto Ьi иgrozavalo 
ugled i posebnost irиgoslovenske part1зe 1 зиgoslovenskog kornи
niste. 
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Sve moje Ьiсе treperilo је radosnim slutnjama skorog, sto 
skorijeg susreta sa Sovjetskirn Savezoш, zeшljom koja је prvi 
put u istoriji bila - verovao sam verom tvrdjom od kamena; 
neiznevereni san sanjara, pregnuca boraca i 'patnji mucenika 
- i ја sam za nju camovao i Ьiо mucen u tamnicama, mrzeo 
i prolivao krv ljudsku, ne stedeci ni onu vlastite brace svoje. 

Ali је Ьilo i tuge - ostaviti svoje drugove usred okrSaja 
i svoju zeшlju u samrtnom hrvanju, svu jos Ьitku i zgariste. 

Oprostio sam se od sovjetske misije srdacnije nego sto su 
inace bili susreti s njom, izgrlio s drugovima takodje potrese
nim i zaputio improvizovanom aerodrornu kraj Bosanskog Pe
trovca. Tu smo proveli citav dan u razgledanju aerodroma i 
u razgovorima s njegovim osobljem, koje је vee imalo izgled 
i navike шedne i posebne slиZЬe, i sa seljacima vec obiklim 
na novu vlast - na neizbefuost njene pobede. 

Ти su u zadnje vreme redovno nocu sletali britanski avio
ni, ali ne u vecem broju - najvise jedan do dva u toku jedne 
noci, odnosili ranjenike i retke putnike, i donosili materijal, 
najcesce sanitetski. Jedan avion је nedavno doneo i <llip -
poklon britanske komande Titu. Na taj isti aerodrom је me
sec dana ranije, usred podne, avionom na skijama, spustena 
sovjetska vojna misija: to је Ьiо - obzirom na terenske i druge 
uslove, pravi podvig, a:li i neuoblcajena parada - obzirom na 
znatnu pratnju britanskih lovaca. 

1 ја sam spustanje i uzlet svog aviona doziveo kao podvig 
- avion је morao leteti tik iznad ostrih kamenjara da Ьi se 
spustio na .usku i neravnu ledinu, odnosno uzleteo s nje. 

Ali kako је tuzna - utonula u mrak, Ьila moja zeшlja! 
Planine Ьlede od snega i iskidane crnim urvinama, а doline 
progutane tamom, bez kapi svetla sve do Mora i preko njega. 
Dole је rat, иZasan, иZasniji od svih i za tu zeшlju, naviklu 
da koraca, da dise ratovima i bunama - gиSa se narod s osva
jaceш i jos ogorcenije kolju rodjena braca medju sobom. Kad 
Се planuti svetiljke ро selima i gradiCima zemlje пюје? Носе 
li ona iz mгZnje i smrti naGi radosti i spokoja? 

Prva na8a stanica bila је Bari u Italiji, gde se nalazila zna
cajna baza jugoslovenskih ·partizana - bolnice i magacini, 
hrana i oprema. Odatle smo leteli ka Tunisu - moralo se za. 
obllaziti zbog neшackih baza na Kritu i u Grckoj, da Ьismo 
se nakratko zaustavili na Malti, kao gosti britanskog koman
danta, i prispeli na konak kod Tobruka u casu tmastog poza
ra koji је iz ridje kamene pustinje lizao preko citavog neba. 

Sutradan smo stigli u Kairo - Britanci su nas nena
!Detljivo smestili u hotel i stavi1i nam na uslugu kola. Trgovci 
1 posluga su nas drzali za Ruse zbog petokrakЉ zvezda na 
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kapama, ali је bilo prijatno cuti da SU znali za UaSU borbu 
cim Ьismo :im Zиmo rekli da smo Jugosloveni ili pomenuli 
Titovo ime. Docekale su nas u jednoj radnji i psovke na na-
5em jeziku, koje је prodavacica bezazleno naucila od emigrant
skih oficira, ali i grupa tih istih oficira, koja se izjasnila za 
Tita, sva poneta strascu za borbom i cefujom za ispacenom 
zeшljom. 

S~znavsi. da u Kairu ~oravi sef UNRRA-e Leman, ја sam 
z~olio ~oч~tskogv poslanika da m~ odvede kod njega, kako 
b1h mu 1zlozю nase zahteve. Ameпkanac me primio bez za
tezanja, ali bladno, izjavivsi da се na8i zahtevi .Ыti uzeti u rnz. 
matranje na iducoj skupstini UNRRA-e i da UNRRA inace 
u principu posluje preko legalnih vlasti. 

А da Ьi moja primitivna i nabubana predstava о zњpad
nom k~pitali_ZJrn~, !k.a~ nepornirЧivom neprij~telju svakog pro
gresa 1 mal1h 1 ugnJeteшh, nasla kakvo bilo opravdanje vec 
и prvom susretu s njegovirn predstavniciшa, gospodin Leman 
nas је primio lezeci, jer је imao nogu u gipsu i ocito se mucio 
zЉog toga i zbog vrucine, sto sam ја shvatio i kao dosadjivooje 
na8om posetom, dok је njegov prevodilac na ruski - dlaka
va ljudeskara grubih crta, Ьiо za me kao porucena slika i pri
lika razbojnika iz kaubojskih filrnova. 

Ali ustvari nisam mogao Ьiti nezadovoljan poset.oш ljuba
ZI!om Lernanu -. nas zahtev је postavljen i obecano narn је 
щegovo razrnatraщe. 

Trodnevni boravak u Kairu smo dakako iskoristili da 
оЬidјешо istorijske znarnenitosti, а kako је u Kairu boravio 
prvi sef britanske misije u Jugoslaviji, major Pikin, bili smo i 
njegovi gosti na intirnnorn rucku. 

Iz Kaira smo doleteli u britansku bazu Habaniju, kraj 
Damaska. Britanska kornanda је odЬila da nas odveze do Da
maska, jer da tarno nije sasvirn bezbedno, sto smo mi shvatili 
kao skrivanje kolonijalistickog terora koji rnora da se tamo 
spro':?di ne manje drasticno od nemacke okupacije u nasoj 
zeшlJI. 

Umesto toga, Britanci su nas tpozvali na sport:Эku: priredlbu 
njihovih vojnika. Posli smo i doЬili mesta do komandanta. Bili 
smo sme8ni seЬi, а svakako i uctivim i razuzurenim Engleziшa 
- utegпuti u opasace i zakopcani do guse. 

Pridodat nаш је Ьiо jedan major, veseo i dobrodusan ci
cica, koji se izvinjavao sto slabo zna ruski - zaboravio је i 
ono sto је naucio kao intervencionista и Arhangelsku. On је 
Ьiо odusevljen Rusima - njihove delegacije takodje su se zau
~tavljale u Habaniji, ali ne njihovim socijalnim sisteшoш, nego 
JCdnostavnoscu i nadasve odlucnoscu u ispijanju naiskap - "za 
Staljina, za CerCila!" - ogromnih са5а votke Ш viskija. 
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Major је rnirrю, ali ne bez ponosa pricao о borbama pro
tivu rnestana podstaknutih od пemackih agenata - hangari su 
doista tЬili jzbu5eni mecima. 

U svom doktrinarstvu tesko smo poimali mogucnost, а 
pogotovu razumпost zrtvovanja "za irnperijalizarn" - tako 
smo gledali na borbu Zapada, ali u sebl smo se divili juna8tvu 
i smelosti Britanaca koji su se u dalekim ј zarkim azijskim 
pust.iпjama, malobrojni i bez izgleda na pomoc, oduprli i po
bedili. Ako i nisam Ьiо kadar da tada izvucem sire zakljucke, 
svakako је i to doprinelo mojim kasnijim saznanjima da ne 
postoji samo jedan ideal i da na пasem globusu ima mnogo 
- bezbroj ljudskih koordinatпih sisteшa. 

Bili sшо nepoverljivi рrеша Britancima i tudjili se od njih. 
Ali narocito velike su Ьile nase bojazni i primitivne nase pred
stave о njihovoj obavestajnoj slиZЬi - IntelidZens servisu. One 
su Ьile mesavina doktrinarskih uproscavanja, upliv.a; senzac.'o
nalisticke literature i nesna:Jazenja novajlija u velikom svetu. 

Svakako, bile Ьi te bojazni manje da njje Ьilo onih 
dzakova s arhivom Vrhovnog staba - u njoj su bile i depese 
izmedju nas ј Komiпterne. Sumnjivo је Ьilo ј to sto britanske 
vojne vlasti nisu nigde pokazale interesovanje vece nego da 
se u tim vrecama nalaze cipele ili konzerve. Ја sam ih na ci
tavom putu dakako drzao kraj sebe, а da посu ne bih Ьiо sam, 
sa mnorn је spavao i Marko "Piper", predratnj komunista jz 
Crne Gore, priprost ali utoliko hrabriji i odaniji. 

Dogodilo se da је u Habaniji, nocu, neko tiho otvorio 
vrata moje sobe - ја sam to opazio, rnada vrata nistt skripnu
la, primetio figuru urodjeпika u svetlu mesecine i, zapleo se 
u mrezu protivu komaraca, dreknuo zgraЬivsi revolver ispod 
glave. Marko је skocio - lezao је obucen, ali neznanac је 
isCileo. 

Svakako је urodjenik zalutao Ш hteo nesto da ukrade. Ali 
z~ .nas је njegova nezпacajna pojava Ьila dovoljna da u njoj 
VIdimo prste britanske spijuna:le i da ројасапю svoju i onako 
napetu budnost. Bili smo srecni kad su nam Britanci vec su
tradan stavili na raspolozenje avion za Teheran. 

Teheran kroz koji sшо se mi kretali - od sovjetske ko
mande do sovjetske ambasade, vec је Ьiо 'Parce Sovjetskog Sa
veza. Sovjetski oficiri su nas docekali s пenarnetljivom srdacno· 
ccu, u kojoj је Ы!о isto toliko tradicionalnog ruskog gosto
ljuЬlja koliko i solidarnosti boraca za isti ideal na dveшa stra
nama svet~. U: sovjetskoj ambasadi su nam po~azali okrugli 
~to z~ koJIШ Је zasedala Teheranska konferenciJa, а takodje 
1 sob1cu na spratu u kojoj је stanovao Roosevelt - u njoj 
sada niko nije boravio i sve је bilo kako је iza njega i ostalo. 

Najzad nas је sovjetski avion poneo ka Sovjetskom Save-
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zu - ostvarenju na8ih snova ј nasoj nadi. I ukoliko sпю 
duЬlje uroпjavali u njegov sivkasto-zelenkasti prostor, mene је 
obuziшalo i jedno novo, dotad jedva sluceno, osecanje - kao 
da sam se vracao u pradavпu, neznanu, ali svoju postojblnu. 

Bilo шi је uvek tudje svako panslavisticko osecanje, а ni 
na tada8nje moskovske panslavisticke ideje nisarn gledao druk
cije пеgо kao na шanevar radi шoЬilizacije i konzervativnih 
snaga protivu germanske najezde. Ovo osecanje bilo је nesto 
sasviш drugo i mnogo duЬ!je, а prelazilo је i okvire moje prj
padnosti komunizmu. Mutno sam se prisecao kako vec skoro 
tri stoleca jugoslovenski vizionaгi ј borci, drzavnici i gospoda
ri - ponajvecшa nesrecпe vladike ispaceпe Cme Gore, ho
docaste u Rusiju i traze u пјој razumevanja i spasa. Ne idem 
li ј ја njihovim puteviшa? I nije 1i to doшovina пasih predja, 
koje је neznana Iavina snela na balkaпsku vetrometinu. Rusija 
nikad nije shvatila Juzne Slovene i njihove teZпje - Ьiо sam 
uveren da је to Ьilo zbog toga sto је bila carska i spahijska. 
Ali је шnogo konacnija Ьila rnoja vera da su najzad uklonjeni 
svi socijalпi, а s njima i svi ostali uzroci ne samo tih, nego 
i svih neslaganja Moskve s drugim narodima. Ја sam to, tada, 
dozivljavao kao ostvarivanje sveljudskog bratstva. Ali i kao 
vlastito povezivanje s Ьitisanjem praistoriske sloveпske za
jednice. 

Nije li to ne samo domoviпa mojih prapredja, nego i 
boraca koji umiru za konacno ljudsko bratstvo i konacпo 
ljudsko gospodstvo nad stvariшa? 

Stapao sam se s razlivima Volge i bezшernim sivim ravni
narna kao s vlastitiш 'praЬitisanjern - s nekim i meni samom 
dotad nepoznatim unutarnjim poriviшa. Padalo mi је na uш 
da poljuЬiш rusku, sovjetsku zemlju cirn koraknem na nju -
to bih i ucinio kad mi ne Ьi izgledalo religiozno, а jos vise 
teatralno. 

U Bakuu nas је docekao general koшandant, ljudeskara 
negovorljiva i ogrubela od kasarni, od ratovanja, od duznosti 
- oliceпje velikog rata i velike zeшlje protivu pustosne na
jezde. U svojoj prigruboj srdacпosti, on se iScudjavao nasoj sko
ro stidljivoj suzdrzanosti: Kakav је ovo narod - пе piju, ne 
jedu! А mi Rusi dobro jedemo, jos bolje pijemo i пајЬо!је se 
tuceшo! 

Moskva је bila шrka ј sumorna ј zacudo s mnogo niskih 
gradjevina. 

Ali kakvog је to znacaja iшalo рrеша doceku koji nаш 
је priredjen: pocasti prerna rangu i srdacnost namerno suzdrza
na zbog koшunistickog karaktera nase borbe? sta se moglo 
uporediti s velicinoш rata za koji sшо verovali da је poslednje 
veliko isku5enje coveeanstva i koji је Ьiо nas Zivot i nasa sud-
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blna? Nije li sve Ьledo i beznacajno tprema realnosti, koja је 
Ьа8 tu, u sovjetskoj zemlji, najzad i nasa i sveljиdska - iz 
kosmarnog sna и spokojnи i radosnи javu? 

3. 

Nas sи smestili и Centralnom domи Crvene armije 
СОКА vrsti hotela u kome sи odsedali sovjetski oficiri. Нra
na i sv'i drugi иslovi sи bili veom~ .. dobri. _Dali .sи ~am i kola 
s soferom Panovim, covekom staщtm, prtprostim 1 malo. ~a
krivog ali samostalnog rnis:jenja. Istovremeno, preko oflc1ra 
za vez~. kapetana Kozovskog - mladog i veoma lepog momka, 
koji se ponosio svojim kozackim. porek;Jom иtoliko vise. sto sи 
Kozaci и sada5njem ratu "oprali" svoJи kontrarevolиcюnarnи 
proslost, mogli smo u svako doba da osiguramo mesta и po
zoristima, Ьioskopima Ш gde bilo. 

A~i nikakvog ozblljnijeg kontakta s vodecim s?vjetskim 
licnostima nismo mogli da иspostavimo, mada sam Ја odmah 
trэ.Zio da bиdem primljen kod V.M. Molotova, tada komesara 
spoljnih poslova, а ро moguestvu i kod J.V. Staljina, :predsed
nika vlade i vrhovnog kornandanta oruzanih snaga. Uzalиdna 
sи blla sva moja okoliSna nastojanja da •postavim na8e zahteve 
i potrebe. 

U torne mi је najmanje mogla pomoci jиgoslovenska am
basada, foпnalno jos иvek kraljevska, mada sи se i a~basa
dor Sirnic i ono malo osoЬlja izjasnili Ьili za marsala Т!tа -
oni sи, mada foпnalno postovani, stvarno bili neznacajniji, ра 
sarnim tim i neпюcniji od nas. 

Ni preko jиgoslovenske partijske emigracije nije se dalo 
nista иciniti. Ona је bi1a malobrojna - desetkovana cistkama, 
а u njoj је najistaknиtija licnost blo Veljko Vlahovic. Bili smo 
istih godina, obojica Crnogorci i iz revolucionarnog student
skog pokreta s Beogradskog иniverziteta protivи diktature 
kralja Aleksandra. On је Ьiо invalid iz .Spanskog gradjanskog 
rata, а ја sam dolazio iz jednog jos strasnijeg rata. Inace covek 
velike licne moralnosti, visoko obrazovan i mudar, mada pre
vec disciplinovan i nesamostalnog misljenja. On је vodio ra
diostanicu "Slobodna Jиgoslavija", saradnja s njim је Ьila dra
gocena, ali ni njegove veze nisu iS!e dalje od Geor~i Dimitrova 
koji је, buduci је Kominterna Ьila raspustena, zaJedno s !vfa
nиЩiSkim upravlio odelenjem ISOVjetskog Centralnog komtteta 
za strane komunisticke partije. Nas sи dobro hranili, ljubazno 
susretali, ali и •pitanjima koja је trebalo izneti i resavati 
nismo mogli mrdnиti s mrtve tacke. Istini za volju, treba po
novo istaci da smo mi izvan toga Ьili docekani s izuzetnom 
srdacnoscи i predusretljivoscи. No tek kad sи mene i generala 
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Terzica, mesec dana ро nasem dolasku, primili Staljin i Mo
lotov i to bllo objavljeno и stampi - na magican nacin su 
se otvorila sva vrata glomazne sovjetske administracije i uskih 
vrhova sovjetskog drиstva. 

Sveslavenski kornitet, stvoren u tokи rata, prvi nam је 
priredio bankete i prijeme. Ali nije trebalo Ьiti komunista ра 
da se иосi ne samo izvestacenost, nego i beznacajnost ove usta
nove. Njegova delatnost је Ьila reprezentativna i propagandna, 
ра i kao takva ocevidno skucena. Sеш toga, ni njegovi ciljevi 
nisu bili sasvim jasni: kornitet sи sacinjavali rnahom kornunisti 
iz slavenskih zema:ja - ernigranti и Moskvi, kojima sи ideje 
sveslavenske uzajamnosti i inace Ьile tudje. Svi sи precutno 
shvatali da se tи radi о oZivljavanju neceg vec odavno zasta
relog - о jednoj •prelaznoj foпni za okupljanje ako i ne oko 
Rusije kao kornunisticke, а ono za paralisanje antisovjetskih 
panslavistickih struja. 

А i sarn vrh komiteta Ьiо је beznacajan. S njegovim pred
sednikoш, generalom Gundoroviш, u svakom pogledu prerano 
ostare:im i skucenih pogleda, nije se шoglo efikasno razgova
rati cak ni о pitanjiшa slavenske шanifestacione solidarnosti. 
Sekretar korniteta Mocalov blo је nesto autoritativniji samiш 
tim sto је Ьiо ЬliZi sovjetskiш organima bezbednosti - и svo
joj razmetljivosti on је to nevesto krio. I Gundorov i Mocalov 
su Ьili oficiri Crvene aпnije, ali takvi koji su se pokazali ne
sposobniшa na frontu - na njima se osecala ;prigusena potiste
nost ljиdi degradiranih na posao koji ne smatraju svojiш. Se
kretarica Nazarova, krezuba i preterano predusгetljiva, jediпa 
de imala neeeg Sto је podseCa!lo na ljubav za Slovene i njihove 
patnje, иргkоs tome sto је i njena aktivnost. Ьila, kao sto је 
to kasnije otkriveno u Jugoslaviji, podredjena sovjetskim oba
ve5tajnim organima. 

U Sveslavenskom komitetu se mnogo jelo, jos vise pilo, 
а najvise pricalo. Drzane su duge i prazne zdravice, ро sadгZi
ni ne mnogo drukcije, а svakako manje !ере od onih iz carskih 
vrernena. Zaista me i tada zapanjivalo odsustvo ma kakvih 
svezih sveslavenskih ideja. Takva је Ьila i zgrada komiteta -
imitacija baroka ili neceg slicnog usred шodernog grada. 

Kornitet је Ьiо delo jedne privremene, plitke i ne bas ne
seblcne politike. 

No da Ьi me citalac pravilno razumeo, moram dodati: 
mada је sve to rneni vec tada и mnogome Ьilo jasno, bio 
sam daleko od toga da se nad tim zgratavam Ш iscudjuj~ш. 
cinjenica sto је Sveslavenski komitet Ьiо golo orudje sovjetske 
vlade za uticanje na zaostale slovenske slojeve izvan Sovjetskog 
Saveza i sto su njegovi funkcioneri Ьili nesamostalni i povezani 
s tajnim i javnim izvorima vlasti - sve to samo ро sebl nije 
meni nimalo smetalo. Mene је jedino bиnila njegova nemoc 
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i povrsnost, а пadasve cinjenica sto nije rnogao da mi otvori 
pиteve ka sovjetskoj vladi i resenjи jиgoslovenskih potreba. 
Ј er i ја sam, kao i svaki komиnista, Ьiо dobro иtиvio i Ьiо 
ll'.reren da ne тоgи postojati sиprotrюsti izmedjи Sovj~tskog 
Saveza i nekog drиgog naroda, а pogotovи neke revolиcюnar
пe i marksisticke partije, kao sto је па delи Ьila jиgoslovenska. 
I mada rni је Sveslavenski komitet izgledao prevec staro, ра 
samim tim i пepodobno orudje ka komиnistickom ciljи, sma
trao sam i njega ,prihvatljivim, pogotovu jer је na njemи in
sistiralo sovjetsko vodjstvo. А sto se tice povezanosti njegovih 
funkcioпera s organima bezbednosti, nisam 1i i ја Ьiо nasl~dio 
da и njima gledam rnaltene bozanske cиvare revolиcije i so..:i
jalizrna - "mac и rukama partije"? 

Treba objasniti i karakter mojih insistiranja da ,prodrem 
do vrhova sovjetske vlade. Mada hitna, опа nisи Ьila nametlJi
va, а jos mапје sam ma sta zamerao sovjetskoj vladi. Ј er ја 
sam Ьiо vaspitan da и njoj gledam neSto cak i vece od vodjst.va 
vlastite partije i vlastite revolиcije - vodeGи snagи komиnizma 
kao celine. Od Tita i drugih sam vec Ьiо nасио о tome da 
sи dиga cekanja - dakako stranih kornиnista, neka vrsta stila 
Moskve. Ono sto је rnene bиnilo i cinilo nestrpljivim bilo је 
neиvidjanje hitпosti potreba jedne i to bas rnoje - jиgoslo
venske revolиcije. 

Ј er mada niko, ра ni jиgoslovenski komиnisti, nije go
vorio о revolиciji, Ъilo је ve6 odavпo ocigledno da se bas о 
tome radi. Na Zapadи sи о tome ve6 иveliko pisali. U Moskvi 
Ьа8 to иporno nisи hteli da иvide - cak ni oni koji sи time 
takorekи6 Ьili zadиzeni. Svi sи иporno govorili jedino о borbl 
protivи nemackih osvajaca i jos upornije isticali iskljиcivo pa
triotski karakt.er te borbe, u svernu tome nametljivo isticиci 
оdlисuјиси ulogu Sovjetskog Saveza. Od mene је Ьila daleko 
pornisao da osporavam presиdnu иlogu sovjetske partije u 
svetskorn kornиnizrnи, odnosno Crvene armije u ratu protiv 
Hitlera. Ali na tlи moje zemlje i u njenim иslovima - ocevidno 
sи jиgoslovenski komunisti vodili rat пezavisno od trerшtnih 
иspeha i neиspeha Crvene armije i to takav koji је istovrerneno 
rnenjao politicku i socijalnu strukturu zemlje. JиgosJovenska 
revolиcija, kako spolja tako i unиtra, Ьila је izmakla ispred 
spoljnopolitickih potreba i :prilagodjavaпja sovjetske vlade -
ја sarn time objasпjavao i prepreke i nerazиmevanja na koja 
sarn naisao. 

Najcиdnije је pri torne Ьilo da sи i oni koji su to moraii 
razumeti - pokorno cutali i pravili se da ne razиmejи. Ја 
sam tek imao da naиcirn da se u Moskvi s izlaganjem, а po
gotovu s odredjivanjem politickih stavova mora cekati dok ne 
progovore Staljin ш bar Molotov. То је VaZilo cak i za tako 
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ugledne osobe kao sto sи Ьili Ьivsi sekretari Kominterne 
Manиiljskij i Dirnitrov. 

Tito i Kardelj, а i drugi jugoslovenski komиnisti koji sи 
boгavili и Moskvi, kazivali sи da је Manиiljskij Ьiо пarocito 
naklonjen Jиgoslovenima. Ako ши је to и vreшe cistki 1936-
1937. godine, и kojirna је nastradala skoro sva jиgosloveпska 
emigracija, moglo Ьiti иzeto i za zlo, sada, posle jиgosloveп
skog иstanka protivи nacista, rnoglo је Ьiti primljerю kao da
lekovidost. U svakom slисаји, on је u odusevljavanje <Ьorborn 
Jиgoslovena иnosio i izvesnи dozи vlastitog ponosa, rnada od 
novih jиgoslovenskih vodja nije pozпavao nikog sem, шoZda, 
Tita, ра i njega veoma povrsno. 

Sastanak s njim Ьiо је иvесе i prisиstvovao ти је i G.F. 
Aleksandrov, tada poznati sovjetski filozof i - sto је ы;о 
пшоgо zпacajnije - sef odelenja za agitacijи i pro·pagandи pri 
Centralnom kornitetи. 

Aleksandrov nije ostavio na mene nikakav odredjen иtisak 
- иpravo: neodredjenost, skoro bezlicnost Ьilo је njegovo o
snovno svojstvo. Onizak, dezmekast celavko, ciie sи Ьledilo i 
иgojenost potvrdjivali da nije izbljao iz kancelarije. Sem par 
konvencionalnih primedЬi i ljиbaznih osmeha - ni recce о ka
rakterи i domasajи иstanka jиgoslovenskih komиnista, madn 
sam ја и svom izlagaпju, naizgled пenamerпo, иkazivao bns 
па te proЬleme. Centгalni komitet nije, ocevidno, Ьiо jos od
redio svoj stav i za sovjetskи propagandи је to i dalje ostajala 
borba protivu okиpatora bez ikakvih Ьitnih reperkиsija na u
пиtarnje jugoslovenske i na rnedjипarodne odnose. 

Ni Manиiljiskij nije zauzimao odredjeп stav. Ali је poka
zivao zivo, emotivno interesovanje. Ја sam veG Ьiо cuo za nje
gov govorнicki dar - taj dar se mogao opaziti i и njegovim 
clancima, i on је doista izЬijao iz zaokrugljenosti i slikovitosti 
njegovog izraZavanja. Bio је to sitan i vec ,pozguren cicica, 
crnpurast. i potkresanih Ьrkova. Glas mu је Ьiо sиsketav, skoro 
nezan i - meni tada zacиdo bez ikakve energicnosti. Takav 
је Ьiо i и drиgom - pгedиsretljiv, uctiv do zovijalnosti i s 
upadljivom naslagom svetske kиltиre. 

IzlaZиci razvoj ustanka и Jиgoslaviji, ја sam иkazao da 
se и njoj па rюv nacin formira vlast u Ьiti istovetna sa sovjet
skorn, а posebno sam isticao поvи revolиcionarnu иlоgи selja
stva: иstaпak u Jugoslaviji se za mene skoro svodio na spoj 
seljackog buntarstva s komипistickorn avangardom" Ali, mada 
rni se ni on ni Aleksandrov nisи sиprotstavljali, nisи nicim пi 
pokazali da odobravajи moja gledanja. 

Makar sto sam ddao prirodnim da је Staljinova uloga и 
svemи pгesиdna, ipak sam ocekivao kod Manиiljskog vеси sa
rnostalnost i inicijativnost и gledanjи i delanjи. Ја sam ga 
sastanka s njim otisao impresioniran zivoscu njegove licnosti i 
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ganut njegovim zanosom prema borbl u Jugoslaviji, a1i i ube
djen da Manuiljiskij nema nikakvog bitnog udela u odredjivanju 
politike Moskve, <ра ni prema Jugoslaviji. 

О Staljinu se on izra.Zavao nastojeci da krajnju laskavost 
uvije u "naucne" i "marksisticke" formule. То izra.Zavanje о 
Staljinu је otprilike bilo ovakvo: Zпate, prosto је neshvatlji
vo da је jedna licnost mogla da odigra tako odlucujucu ulogu 
u presudnim momentima rata. I da se u jednoj licnosti ujedini 
toliko talenata - drzavnika, rnislioca i vojnika! 

Моја zapazanja u pogledu neznacaja Manuiljiskog su se 
kasnije surovo potvrdila. Njega su ,postavili za rninistra spo
ljnih poslova Ukrajine - ро rodjenjи је Ьiо ukrajinski Jevre
jin, sto је prakticпo znacilo njegovo konacno udaljavanje od 
svih stvarnih politickih poslova. On је dodu5e i kao sekretar 
Korninterne Ьiо utoliko poslusnije Staljinovo orudje sto nje
gova proslost nije pila sasvim boljsevicka - pripadao је grupi 
tzv. mesrajonaca, kojoj је stajao na сеlи Trocki i koja se 
pridruZila boljsevicima tek uoci revolucije 1917. godine. Video 
sam ga 1949. godine i u Ujedinjenim nacijama - tamo је 
u irne Ukrajine istupao protivu "impeгijalista" i "Titove fa
sisticke klike". Od njegovog govomistva ostala је razbaruse
nost а od pronicljive misli fraza - to је vec Ьiо izgиЬljen se
nilan starcic korne se uskoro izgublo svaki trag u kotrljanju 
niz vrletne lestvice sovjetske hijerarllije. 

S Dimitrovom pak nije Ьiо takav slиcaj. 
Ја sam se tada sиsreo s njim tri риtа - dva puta u 

bolnici sovjetske vlade, а treci 1риt и njegovoj vili kraj Mo
skve. 

Svaki риt је na mene ostavio иtisak bolesnog coveka. 
Njegovo disanje bilo је astmaticarsko, Ьоја kюze nezdravo 
crvena i Ьleda, oko иsiји na mestima sasиsena kao od liSajeva. 
Kosa rnu је Ьila do te mere proredjena da se kroz nju videla 
иvela Zиta lobanja. No njegove misli sи Ьile brze i sveze, sto 
је sasvim odudaralo od njegovih sporih i иmornih kretnji. Iz 
ovog prerano ostarelog, skoro satrvenog coveka jos uvek је 
izbljala silovita svesna energija i zestina. То su kazivale i nje
gove crte, а narocito sиstegnuti izraz njegovih buljavih plavka
stih ociju i grcevita isturenost nosa i brade. Mada nije iskazi
vao svaku svoju misao, njegovo izrazavanje је bilo otvoreno i 
cvrsto. Ne Ьi se moglo reci da nije shvatao razvitak u Jugo
slaviji, mada је i on smatrao preuranjenim - obzirom na od
nose izmedju SSSR i Zapada, isticanje njegovog stvarnog -
komиnistickog karaktera. I ја sam, dakako, smatrao da u prvi 
propagandni plan treba staviti 1borbu protivu okupatora, i da 
иtoliko pre ne treba isticati komunisticki karakter te borbe. 
Ali је za mene Ьilo i te ka:ko va:Zno da sovjetski vrhovi, ра i 
Dimitrov, ·uvide - bar Sto se tice Jugoslavije - besmislenost 
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insistiranja na koalicijama izmedju komunista i gradjanskitt 
stranaka buduCi su rat i gradjanslci rat vec izneli komunisticku 
partiju kao jedinu stvarnи paliticku silu. Takvo moje gledanje 
је znacilo nep~~~a_vanje jugoslov~!Jske kraljevske vlade u emi
araciji, а prakt1ck1 1 same monarhiJe. 
", Na prvom sastanku ја sam Dimitrovu izlozio razvoj i si-
tuaciju u Jugoslaviji. 

On је neseЬicno pгiznao da nije ocekivao da се se bas ju
goslovenska pa!tija ·pokazati kao najborben.Џa i ·~ajs~~.ala.Zlj~vija 
- vece nade Је polagao u francиsku partiJи. Рпsеtю se 1 da 
se Tito, odlazeei krajem 1939. iz Moskve, zaricao da се jиgo
slovenski komиnisti oprati ljagи kоји su im naneli svakojaki 
frakcionasi i pokazati se dostojnim irnena koje nosi, а da mи 
је on, Dirnitrov, napomenиo da se ne zarice nego da radi ;pa
rnetno i odlucno. On је dalje pricao: Znate, kad se postavilo 
koga da postavimo za sekretara jиgoslovenske partije, Ьilo је 
kolebanja, ali ја sam Ьiо za Waltera1 - radnik је i ucinio mi 
se cvrst i ozЬiljan. Drago mi је sto se nisam prevario. 

Dirnitrov је, kao izvinjavajиci se, pornenuo da sovjetska 
vlada nije Ьila и mogиcnosti da и najtezim casovirna pomogne 
jugoslovenske partizane. On је za to Ьiо zainteresovao i licno 
Staljina. То је Ьilo tacno: sovjet.ski .piloti su vec 1941-1942. go
dine uzalиd poku5avali da se proЬiju do jиgoslovenskih parti
zanskih baza, а neki jиgoslovenski emigranti, koji sи leteli s 
njirna, Ьili su premrzli. 

Dirnitrov је pomenuo i nase pregovore s Nemcirna oko 
razrnene ranjenika: Bili smo se tada upla:Sili za vas - no sve 
se srecom dobro zavrsilo. 

Ја na to nisam reagovao, а ne Ьih ni kazao vise od onog 
sto је on konstatovao, cak da је on i insistirao na detaljima. 
Ali nije Ьilo opasnost.i da Ьi on mogao re6i Ш upitati nesto 
sto ne treba - и politici se brzo zaboravlja na sve sto se 
dobro svrsi. 

Ni na cemu Dimitrov, иostalom, nije insistirao - Komin
terna је stvarno Ьila raspustena, а citav njegov posao se svodio 
na saЬiranje informacija u komunistickim partijama i davanjи 
eventualnih saveta sovjetskoj vladi i partiji. 

On mi је ispricao i kad se prvi put javila Ыеја о raspu
stanju Korninterne: То је Ьilo u vreme prisajedinjenja balti
ckill zemalja Sovjetskom Savezu - vec tada se videlo da је 
glavna sila и sirenju komunizma Sov1etski Savez, ра da prema 
tome treba sve snage skиpiti naposredno oko njega. Ali samo 
raspu5tanje је odgodjeno zbog medjunarodnih prilika - da 

1 Pseudonim Josipa Broza u Komintern!, а inace sve dok 
nije usvojio pseudonim Тito. 
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se ne Ьi pomislilo da је to иcinjeno na podsticaj Nemaca, s 
kojima odnosi nisи tada Ьili losi. . . 

Dimit.rov је Ьiо licnost s retko velikun иgledom kod Sta
ljina, а sto је moZda manje va.Zno - neosporni vodj bиgarskog 
komиnistickog pokreta. 

Dva kasnija sastanka s Dimitrovim sи to potvrdila:. na 
prvom sam izlozio clanovima bиgars~og Cent.ralnog kom1tet~ 
prilike и Jиgoslaviji, а na drugoxn је bilo govora о eventualnoJ 
bиgarsko-jugosloveпskoj saradnji i о. borЬi и .Bиgarskoj. . 

Sastankи s bиgarskim Centralnun kom.Itetom su sem D1~ 
mitrova prisustvovali Kolarov, Cervenkov i drugi. 

Cervenkov me docekao vec prilikom prve posete, mada 
on njoj nije prisиstvovao, i ја sam dr.Zao da је on licni sekreta~ 
Dimitrova. Оп је i na ovom drugom sastankи ostao u senc1 
- cиtljiv i nenametljiv, mada sam kasnije о njemи stekЭ:o 
drukciji utisak. Od Vlahovica i drugih sam vec doznao da Је 
Cervenkov muz Dimitrovljeve sestre, da је u vreme cistki tгe
balo da Ьиdе иhapsen - "raskrinkavanje" u politickoj skoli 
gde је Ьiо nastavnik bilo је ve6 obavljeno, ali је иsрео da s" 
skloni kod Dimitrova. Dimitrov је intervenisao kod NКVD 
i - sve је Ьilo и гedu. 

u cistkama sи narocito stradali komunist.i-eшigranti, cla
novi i:egalnih partija za koje nije imao ko da se zaиzme. Bu
garski emigranti sи iшali sreeu sto је Dimitrov Ьiо sekretar 
Kominterne i tako aиtoritativna licnost - mnoge od njih је 
on spasio. Za Jиgoslovene nije imao ko da se zauzme, nego 
sи jedan drugom rakи kopali и иtrkivanjи oko vlasti u partiji 
i u dokazivanju odanosti Staljinи i lenjinizшu. 

Na Kolarovи se vec osecala starost - Ьiо је pre8ao se
damdesetu, а jos vise dиgogodisnja politicka neaktivnost. On 
је Ьiо kao neka relikvija tesnjackih i иstanickih dana bиgarske 
partije2 • То је Ьila krиpna, vise turska nego slavenska glava 
- шezane crte, snaian nos, cиlne иsne, ali mislju u vec pro
hujalim vremenima i, ne bez zlobe, na sporednim elementima. 

Моје izlaganje nije moglo Ьiti samo analiza, nego i stra
vicna slika zgarista i pokolja: od desetak hiljada predratnih 
Clanova partije jedva ako је Ьilo па zivotu dve hiljade, а gu
Ьitke boraca i stanovnistva sam tada procenjivao na oko mi
lion i dvesta hiljada. Posle mog kazivanja, Kolarov је nasao 
za shodno da mi postavi jedino pitanje: А da li је ро vasem 
misljenjи jezik kojim se govori u Makedoniji slicniji bugarskom 
Ш srpskom? 

2 "Tesni" - leva struja и bugarskoj Soaijalistickoj parti
ji, iz koje se kasnije razvila KornunistiCka partija. Bugarski 
kornunisti su se oruzjern oduprli vojnoj kliki generala Canko
va, koja је pre toga izvr.Sila udar i 1923. godine ublia seijackog 
vodju Aleksandra Starnbolijskog. 
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Jиgoslovensko kom~istick'! vodjstvo vec је .iinal~ . ozbi
ljnih trvenja s. Centralnirn koш1~etom . и BиgarskoJ, kOJl Је s~
rnim tirn sto Је Bugarska okup1rala JUgoslovenskи Makedoш
ju srnatrao da nje~~. treba ~.а pripadne i .?!ganizaci)a ju
goslovenske Konшшst1cke partiJe и MakedoшJI. Spor Је ko
nacno presekla Kominterna, ali tek ро napadu Nemacke na 
SSSR, odobrivsi jugoslovensko glediste. No trv.enja. oko 1Ja
kedonije, kao i ро pitanjima ustanka, ostala su 1 dal]e, utol1ko 
Zivlja ukoliko se neodoljivije .~r~шicao cas J?Oraz~ Nemacke •.. a 
s njom i Bиgarske. I Vlahov1~ Је и Mosky1 opazao ~:.etenZIJ~ 
bиgarskih komиnista prerna JиgoslovenskoJ MakedoШJI. Istm1 
za voljи, treba dodati da se Dimitrov u tom pogledu unek.o
liko razlikovao: za njega је и prvom planu bilo pitanje bu
garsko-jugoslovenskog zblizavanja. Ali ne verujem ni da је 
on stajao na gledistu da su Makedonci posebna nacionalnost, 
mada ти је majka bila Makedonka i mada njegov odnos pre
ma Makedoncima nije Ьiо bez naglasene sentimentalnosti. 

Mozda је iz mene izbilo i prevec gorcine kad sam odgo
vorio Kolarovи: Ја ne znam da li је makedonski jezik ЬliZi 
bиgarskom ili srpskoш, ali Makedonci nisи Bиgari, niti Ma
kedonija bugarska. . . 

Dimitrovu је sve to bilo neprijatno - pocrveneo Је 1 
mahnuo rukom: Sve to nije vaZпo! - i presao na neko drugo 

pitanje. ' . . . . il k . ь· . t t ' Iz sесаПЈа хш Је 1zvet.r о о Је sve 10 рпsи an recem 
sиsretи s Dimitrovom, ali svakako се Ьiti da cervenkov nije 
odsиstvovao. Sastanak је odrian uoci mog povratka, pocetkom 
јипа 1944. godine. On је Ьiо namenjen saradnji jugoslovensko
bиgarskih komиnista. Ali о tome jedva ako је moglo Ьiti valja
nog razgovora - Bиgari tada и stvari nisu ni imali partizan
skih jediпica. 

Ј а sam insistirao na otpocinjanjи oruzanih akcija i stvara
nји partizanskih odreda и Bugarskoj, karakterisuci kao iluzije 
ocekivanja da Ьi u Ьugarskoj kraljevskoj vojsci moglo doci do 
preokreta. U tome sarn polazio od jugoslovenskog iskиstva: 
od stare kraljevske vojske partizani sи doЬili jedino pojedin:= 
oficire i Komиnisticka partija је morala izgradjivati vojskи od 
malih jediпica i kroz veorna иporne borbe. Bilo је ocevidno 
da i Dimitrov deli pomenиte ilиzije, mada se slozio da Ьi 
trebalo aktivnije pristи,piti stvaranjи partizanskih odreda. 

AJi bilo је ocevidno da on zna i nesto sto ја ne znam: 
kada sam istakao da је cak и Jиgoslaviji, и kojoj је okиpaciia 
razЬila stari dr:lavni aparat, trebalo poduze vremena da se d.:>
kиsure njegovi ostaci, on је иЬасiо: Kroz tri-cetiri meseca LI 

Bиgarskoj се i tako i tako doci do preokreta - Crveпa arrnija 
се uskoro Ьiti na пjenim gгanicama! 

Mada Bиgarska nije bila u ratnom stanjи sa Sovjetskim 
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Savezom, meni је Ьilo jasno da se Dimitrov v orij~ntisao na 
Crvenu armiju kao оdlисијисi. !aktor. 9n doduse Ш]е . k:ate~o
ricki izjavio da се Crvena arm11a иpast1, и Bиgarskи, al! )е bil<? 
ocevidno da је on ve6 tada_ znao da Gf? ~е to . dogodit1, ра. 1 
шeni dao da to naslиtiш. Рп takvoш D1ш1trovl]~vom ~l.edaщ~ 
ј ocekivanjи - ШОје insistiranje na partizanskim akCJ]ama. 1 
odredima izgиbllo је znacaj i smisao. Raz~ov<?r _se sveo na !Z· 
шenu mis:jenja i na bratske pozdrave Тltu 1 ]иgoslovenskim 
borciшa. ·· I 

Vredi zabeleZiti Dimitrovljev odnos prema Stal]mu. on 
је о njemи govorio s divljenje~ i postoyanjeш, ali bez иpa
dljive ;Jaskavosti i st.rahopostovaщa. 1 u __ щego~OI?J ?dnosи pre
ma Staljinи osecao se revolucioпer ~ор se ~JSCiplшv~va~o . po
korava vodji, ali i koji saшostalno ШIS11. On Је naroc1to 1st1cao 
Staljinovu иlogu и ratи. • 

Pricao је: Kad sи Nemci bili pod Moskvom, zavladala Је 
opsta nesigurnost i poшetnja. Sovjetsk_a vlada se po~k.la и 
Kuiblsev. Ali је Staliin ostao u Moskv1. Ј~ _sam _tada Ью kv~d 
njega, u Kremljи - i iz Kremlja su o~nosil1 arhive. Pred~o~ю 
sam Staljinu da se Kominterna obrat1 proglasom nem,acki~ 
vojпicima. On se slozio, mada је smatrao da od t~g_a nece blti 
nikakve vajde. Uskoro sаш i ја morao !lapustJt1 Mos_kvu. 
Staljiп је nije napиstao -:- resen d~v ј~ Ьrаш. I и tom na]dr~
maticnijem trerшtkи, on зе na god1SUJICи 9~~<;>barskf? revolи~1-
je odrzao paradи na Crvenom trgи.- ~!VIZIJ~ su _Ispred ще
gа odlazile na front. Ne rnoze s~ IZ~a~t1 _koliko ~е ogrom~ 
moralni znacaj imalo kad sи sov]etski l]иd1 s_azпali ~а StalJШ 
sedi u Moskvi i kad su iz nje culi njegove r~c1 - to Је pov~.a
tilo veru i diglo pouzdanje i vredelo ~ise о? J~dne ?obre armiJe. 

Tom prilikom upoznao sam se 1 s D1_m1trovl]evo~ S?pru
goш. Ona је Ьila Nemica iz Sиd~ta - t? Је ~a_do pre~~tklvano 
zbog sveopste protivпernacke ~azзarevnostJ, kOJ<;JJ ~~ ~b1can Rus 
spontano podavao i shvatao Је lakse od antifasisticke propa-
gande. · · · b'l Vila Dimitrovljeva Ьila је ukиsno lиksuzna. U UJOJ зе 1 о 
svega - sem radosti. Dimitrovljev jedini sincic је ?io mrtav 
- portret Ьledunjavog decacica visio је. u ocevu kabшetu_. Во; 
rac је шоgао podпositi pora~e ! rado":~t1 ~~ pobedama.' _al1, уес 
starac i na izmakи snaaa D1m1trov шзе v1se mogao b1t1 srecan 
ni izici iz nemog sa2at1e~ja koje ga је okruZivalo i sretalo na 
svakom korakи. 

4. 

Vec nekoliko rneseci pre naseg dolaska, Moskva је obja
vila da је и Sovjetskorn Savezu formirana jиgoslovenska briga-

?а . -:- nest<;> ranije su Ь!~~ ~ormira~e poljske, ра cehoslovacke 
Jediшce. ~~ и J~gosalav111 nikako шsmo mogli da se dovijemo 
?tkud tol~k_Iv ~roJ J?goslovenva и Sovjetskom Savezи, kada је 
1 ono polit.Jckih erшgranata sto se tamo zateklo nestalo u Ci
stkama. 
. Sada, u ~os~vi, . sve v~ је tpOStalo jasno: gro ljudstva и 
зиgosloyens~o~ bпgad1 -~ac1';1Javali sи pripadnici риkа koji је 
hrv~tski kv1s_l!ng P~vel1c ~~~о, u Z';1ak solidarnosti, ириtiо na 
~OVJetsko r~t1ste. ~ ~avelice~a VOJska ni tamo nije imala sre
se.- Р~.)~ r!iz:biJen 1 poroblje~ kod Staljingrada i posle иoЬi
caJ~nog сЈsсеща, pretvoren, na сеlи s komandantom Mesicem 
и Jи_goslo_vens~и ~ntifasistickи_ briga_d~ .. S raznih strana ро: 
kиpljeno ]е nesto. J.l!goslov~nskih polit1ckih ernigranata i иЬасе
nо Ј.!. р~ ?-а ~o!ItJck~ sluzbe, dok sи sovjetski oficiri - vojni 
~pec1]alist1 1 ?ПI.1Z sluzbe bezbednosti, uzeli u svoje ruke obuku 
1 proveravanзe l]иdstva. 

~ovj~tski pr_edstavnici su u pocetku insistirali da oznake 
и _ЬГ1gаd1 -~иdи 1ste kao i kod kraljevske jиgoslovenske vojske. 
~ sи, nazsav na o~p<?r kod_ Vlahovica, pristali da uvedи ошi 
IZ Na:~dno-osl?bodilacke VOJSke. Preko depesa је bilo te5ko do
?OVOГlt1 se _о tl:ffi oznakarn~ - no Vlahovic је ipak иcinio sto 
Ј~. m?g~o, 1 Ш! sn;ю zatek.l1 oznake koje sи Ьile rnesavina dо
У1ЈаПЈ~ 1 ~omprorn1sa. Na nase insistiranje је konacno иredjeno 
1 to pitaщe. 

Df1.!gih bjtni~ pi'OЬlem!i ~ brigadi nije Ьilo, sem na5eg ne
z~dovolJstvav s~o. је ostao 1st1 kornandant. Ali Rиsi sи Ьranili 
njegov P<?IOZ~J tш:е S!O se .pokajao' i sto ima иticaja na ljиd
~tvo. Iv~oJ иt1s~k Је Ью da Је Mesic; dиboko dernoralisan i da 
J~v k~o 1 rnnog1 pr~o~enиo ~urak da Ьi se spasio od zагоЬ1је
шсk1~. logor-!1. 9?- )е ! sarn Ью __ nezadovoljan, Ьиdисi је njegova 
funkCIJ~ и je_din1~1 ?IJav иpad~JVO nЩavna - cisto formaJna. 

. , Bпgada је ~~Ја ш~се srnestena и Jednoj sumi и Ьlizini gra
d1<:~ Kolomne. Z1vela Је и zemиnicarna i vrsila vezbe ne obzi. 
ruc1 se na sиrovи ruskи zimи. 

Ме~е је_ Ј.! 'РОСе~kи _zapanjila sиrova disciplina koja је vla
?ala ~ Je~I.ПIC1 - ~11~ Ј~ ~eke neиskladjenosti, nepomirljivosti 
I.Zme_d]и CI_IJa kome је jediOJCa trebaJo da SJuZi ј nacina па kojj 
је ПЈеnо lJUds~v~ ~rebalo .и taj cilj da Ьиdе иbedjeno. u nasim 
pa~Щaпsk!rn ~edш1carna )е . vladalo drugarstvo i solidarnost, а 
kaznз~vaщe b!lo strogo ]еdшо zbog pljacke i neposlиsnosti _ 
ovde Је sv~ ЬI!о ';:la ~lep~j pokornosti kojoj Ьi i Prusi Fridri
ha !. I?J?~li pozavi~~Ч- N1 traga od onog sto snю u Jиgoslaviji 
~:?c•li 1 st-? _smo '!-l~ili druge о svesnoj disciplini. Ali ni tu nisrno 
шsta m?gl1 1~men_Jti - s nepokoieЬ!jivo krutirn sovjetskirn in
struktoГirna 1 v~ _Iзиdstvom koje se koliko juce tuklo na strani 
Nernaca. I~vrsiii ~l!lo srnotru, odrzali govore, povrsno pretresli 
proЬlerne 1 ostav1li sve kako је i bilo, dakako uz neizbeznu 



gozbu s oficirirna, koji su se mahom izopijali, nazdravljajиci 
Titu i Staljinu i grleci se u ime slovenskog bratstva. 

Као sporednu dиznost, rni smo imali i izradи prvih orde
na nove Jиgoslavije. I и tome srno naisli na razиmevanje, а 
st.o sи ordeni - narocito "Spornenica 1941 ", ispali losi, to је 
manje krivica sovjetske fabrike nego na5e skromnosti i siro
ma5tva crteza koje smo Ьili doneli iz Jиgos!avije. 

Nadzor nad straniш jedinicama је inace vrsio general 
NKVD zиkov. Vitak i Ьled pla·vиsan, jos mlad i veoma sna
laZljiv, Zиkov nije Ьiо bez hиrnora i finog cinizma - neretkih 
svojstava pripadnika tajnih slиzbi. Za jиgoslovenskи brigadи rni 
је rekao: Ipak је dobra obzirom na materijal kojim smo ra
spolagali. 

I to је bilo tacno. А sto se ona, kasnije u Jugoslaviji, u 
borbama protivи Nemaca, nije bogzna kako pokaza!a iako је 
Ьila desetkovana, to ne treba toliko pripisati borbenim svoj
stvima ljиdstva koliko nepodobnosti njene organizacije i isku
stava u sklopu vojske drukcije od sovjetske i u uslovima rato
vanja drиkcijim od onih na Istocnom frontи. 

General :Zukov је inace priredio u nа5и cast prijem. Vojni 
atase Meksika, u razgovoru sa mnoш, ponиdio је pomoc -
ali ni ја ni on, nazalost, nisшo mogli da se dovijemo kako 
Ьi ona Ьila doturena borcima и Jиgos!aviji. 

Pred moj odlazak iz Moskve, Ја sam blo gost na rucku ikod 
generala :Zиkova. On је ziveo sa zenom u dvosobnom stan
Cicи. Sve је Ьilo иdobno, ali skromno, шаdа za Moskvи, po
gotovи и ratnim prilikaшa, skoro lиksиzno. Zиkov је Ьiо od
lican slиzbenik i, na osnovи iskиstva, vise иveren и silu nego 
и idejи kao sredstvo ostvarenja komиnizma. Odnos izmedjи 
mene i njega doblo је neceg intimnog i istovrerneno sиzdгZa
nog, jer nista nije moglo иkloniti razlike и navikama i gle
danjima - :politicka prijateljstva jedino vrede kad svak ostane 
ono sto jeste. 

Рге nego sam napustio njegov stan, :Zukov mi је pO'klonio 
oficirskи masinskи риskи - dar skroman, ali adekvatan ra
tniш prilikama. 

Ја sam imao, rnedjиtirn, jedan sasvim drukciji sastanak s 
organima sovjetske obavestajne slиZЬe. Preko kapetana Ko
zovskog и СDКА, .posetio ше је jedan skromno оЬисеn cove
cи~jak, ne skrivajиci da dolazi и ime DгZavne bezbednosti. Ugo
vorili smo sastanak za sиtradan, na nacin toliko konspirativan 
da sam to ја, bas zato sto sаш Ьiо dиgogodisnji ilegalni radnik. 
sl1vatio kao izlisno saЬlonsko komplikovanje: jedan аиtо me 
cekao и jednoj oЬliznjoj иlici, ра smo posle zapletene voznje 
pre5li и drugi, da se iskrcamo и пеkој od иlica ogromnog gra
da i odatle otpesacimo u trecи иliси, gde narn је s nekog od 
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p~~zora ogrorn!le kиcerine dobacen kljиcic, da Ьisшо najzad 
иsli и pro~tran 1 lиksиzan stan na trecern spratи. 

Y!a:n~ca stan~ - ako је bila vlasnica, bila је od onih 
~ever~J~~kih P!avusa pro:џacnih осiји, koje риnоса cini lepsiш 
1 _snazшз1m. Nз~na vc:d~a lepota njje, bar и ovom slисаји, imala 
шka:ve !-!-loge ~ znacaзa, а pokaz~lo se da је ona vaznija od 
~:що9_ kоз1 .rne з е doveo. - о~а. з е. pitala, а on belezio. Njih 
Је V!~e zaшrnalo ko sи 1 kakv1 l]иd1 и forumirna komиnist""J· 
p~rtl]e .n~_go и ~fl;l~im partijama. Imao sаш nelagodno os~'6~~ 
nз.е P<:l1C1JSkog 1sp1t1vanзa, а znao sаш da mi је kao komи ·. 
st1 ~иznost da dam trafeпa. obavesteпja. Da me је zvao ne~~ 
od clal!ova ~<:_пtra}nog .koll!Jte!a sovjetske partije - ne bih se 
~у:о~mю. ~1 sta се <;JV~rn l]иdнna podaci о konшnistickoj par
ti]J 1 vodecrm komишst1ma, kada Ьi njihov zadatak treba'o d 
b~de borba protivu neprijatelja Sovjetskog Saveza ј eve~tиal~ 
шh provok~tora и . kof!!ип_istickim partijama? Ipak sam odao. 
varao n~ nзlhova prtanзa, tzbegavajиci makakve precizne i s~a
ke ~~gatJVПe .<:Јсепе, а pogotovи rna sto sto Ьi govorilo 0 ипи
tаm]ЈШ t~yenз1ma. Ј~ sam to cinio koliko iz moralnog otpora 
da. О S_У<;ЈЈЈШ drug~VIШa govorim ma sta sto oni ne Ьi znaJi 
tolJko 1 lZ иn1:1tarnзeg, !la~onsk?g nesl~gaпja da и svoj intimni 
svet .- и SV~Ja gledanзa Ј svози partJjи, иvlacim one koje za 
to ш~аm oseca~. pozvanjm, _Моја nelagodnost se svakako pre
nela. 1 na domacш<:_ -:-. ra~n~. ~ео sastanka jedva ako је trajao 
sat I_Po, ра se uz саЈ 1 ko,actce pretvorio t: manje иsiljen dru
garsk1 razgovor. 

• • , A}i sи тој е .. veze sa sovjetskjm javnim raduicima Ьile ј 
cesce Ј neposredшje. 

U to. vreme dodjr s~. strancjma jz saveznickih zemalз'a ni
1
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и SSSR Ью strogo ograшcavan. 

.. Jer ~io. је rat, а mj predstavnicj jedine partije i naroda 
kop sи dJgli иstan~ ~ro~ivи Нitlera, ра srno pobиdjjvali sva
k_oзake. rado~n~ostJ: P1s~1 ~и. do~~zili radi novih inspiracija, 
~Ilmsk1 r~dШC1 r~di .• ~a!JlnUJI':Jh SJzea, novinari radi clanaka ј 
шformac1зa, а ~·!ldtct 1 devoзke - da Ьismo im omogиcili da 
se kao dobrovol]CJ prebace и Jиgoslavijи. 

• Iz Pravde, n~jaиtoritativn_ij_eg d!levnika, trazili sи od me
n·e clanak о b_?r~I и Jиg~slaVJJl, а IZ Novoje vremja о Titu. 

d. U ob!l s~ис~Ја sam nщsao na teskoce prilikom redakcijskoa 
re 1govanзa tJh clanaka. "' 

. Prl!vda . ~~ izbacila ?glavnom sve sto se odnosilo na ka. 
rakt7.r 1 .P~l1!!~ke. po~le<;ilce borbe. Doterivanja clanaka rema 
P.ar.tiJSkO.J l!ШЈЈ bilo Ј~ 1 u nasoj partijskoj praksi. Ali !no је 
СШЈеnо Jedt!lo .u g:?bim odst,!lpanjima ! и osetljivim pitanjima. 
А Pravda Је. 1~bacty_ala. sve sto se dotJcalo sиstine na8e borbe 
- nove vlasti 1 soctзalnih proшena. Ona је ~ak isla toliko da. 
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Ieko da је doterivala i moj stil - izbacivala svaku neoblcniju 
figuru, skraGivala recenice, ukidala obrte. Clanak је postao siv 
i bez zanosa. Posle natezanja s jednim od saradnika, ја sam 
se sloZio sa sakacenjem - nije imalo smisla zbog toga zao
stravati odnose, а Ьоlје i to da se objavi nego nista. 

S N ovoje vremja је doslo do jos vесЉ okapanja. Ono је 
u nesto manjoj meri uskopilo moj stil i moje zanose, ali је 
иЬla.Zilo ili izbacilo bezmalo sve sto se odnosilo na istica
nje originalnosti i izuzetnog znacaja Titove licnosti. Na prvom 
sastankи s jednim od saradnika Novoje vremja, ја sam ;prihva
tio neke nebltne izmene. Ali tek na drugoш - kad mi је po
stalo jasno da и SSSR niko ne moze blti velican sem Staljina 
i kad mi је ovaj to otvoreno i priznao reeima: То је nezgodno 
zbog druga Sta!jina, tako је и nas prihvaceno! - ја sam pri
stao i па ostale izmene, to иtoliko pre sto је clanak zadriao 
boju i sиstinи. 

Za rnene i za druge jиgoslovenske komuniste, bilo је ne
sporno Staljinovo vodjstvo. Ali mi nista manje nije Ьilo ne
shvatljivo zbog cega i neki drugi komunisticki vodje - и ovorn 
slucaju Tito, ne Ы mogao blti velican, ako to s komиnisticke 
taoke glediSta zasJufuje. 

Vredi napomenuti da је sam Tito Ыо veoma polaskan clan
kom, а i da и sovjetskoj stampi, pod Staljinom, koliko ia 
znam, nikada nije objavljena tako visoka ocena о nekoj dru
goj zivoj licnost.i. 

5. 

То se da objasniti time sto је sovjetska jav·nost - dakako 
ona ;partijska, jer druga aktivno javno i ne Zivi, bila poneta 
jugoslovenskom ЬоrЬош. Ali i time sto је tok rata izmenio 
atmosferu sovjetskog drиStva. 

Kada se obazrem иnazad, ја blh mogao reei da se spontano 
sirilo иverenje da sada, posle rata koji је potvrdio rprivrienost 
sovjetskih Ijudi domovini i osnovnim tekovinama revolucije, 
neee vise blti potrebna politicka ogranicenja i ideoloski i drugi 
monopoli grupice vodja, а pogotovu ne jednog vodje. Svet se 
menjao na ocigled sovjetskih ljudi. Bilo је ocevidno da SSSR 
nece blti jedina socijalisticka zernlja i da se javljajи novi revo
lucionarni vodji i triЬиni. 

Takva atmosfera i takva misljenja nisи smetala sovjetskom 
vodjstvu и tom trenиtku, nego sи mu, stavise, olaksavala ra
tne ·n:apore. Ntje ЬИо гazloga da i ono i samo ne neguje talkve 
iluzije. Sem toga, Tito, odnosno borba Jиgoslovena, menjali 
su odnose na Balk&nи i и Srednjoj Evropi ne samo ne иgro-
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zavaзuci, nego јасајиСi pozicije Sovjetskog Saveza - nije bilo 
razloga da se oni ne popularisu i ne pomognu. 

Ја sam i kao komunista i kao Jиgosloven Ыо ponet lju
bavljи i postovanjem na koje sam nailazio svuda, narocito kod 
Crvene armije. Mirne savesti zapisao sarn и kпjizi izloZЬe za
plenjenog nemackog oruzja: Ponosim se sto tu ·nema oruzja 
iz Jugoslavije! - jer ga је bilo iz citave Evrope. 

Ali и tome је postojao i jedan jos znacajniji cinilac. Mada 
и savezu sa zapadniш deшokratijama, sovjetski sistem, odno
sno sovjetski konшnisti, oseGali su se и Ъorbl usam!denim -
borili su se za svoj opstanak i za iskljucivo svoj oЬlik Zivota. 
А zbog odsustvovanja Drugog fronta, odnosno krupnijih boje
va u trenucima odsudnim za sudblnu ruskog пaroda - u
sarnljenim se osecao i oblcan covek i prost rborac. Jugoslovenski 
иstanak је razbljao tu иsarnljenost i vodja i naroda. 

Nama su predlozili da posetimo jиgozapadni front - Dru
gi ukrajinski front, koji se nalazio pod komandom marsala 
T.S. Konjeva. 

Sleteli smo avionom kod Umana, gradica u Ukrajini -
u ~u~tos i rane koje su ostavili iza sebe rat i bezrneгna Ijudska 
mrznзa. 

Mesni sovjet nат је priredio veeeru i susret s javnirn rad
nicima grada - vecera nije ni mogla Ьiti vesela и zapustenoj, 
rиSevnoj zgradi, а umanski vladika i sekretar partije nisu umeli 
da skriju netгpeljivosti uprkos tome sto su Ьili pred strancima 
i sto sи se obojica - svaki na svoj nacin, borili protivu Ne
maca. 

Ја sam vec od sovjetskih funkcionera znao da је ruski 
Patrijarh, cim је izЬio rat, росео bez pitanja vlade da raza
silje sapirografisane poslanice protivu nemackih osvajaca i da 
su one пailazile na odziv rnnogo siri od podredjenog mu sve
stenstva. Ti apeli sи bili privlacni i oЬlikom - и monotoniji 
~ovje.ts~e propaga~d~ опi su o?иdarali svezinom svog drevnog 
1 religюznog patrюt1zma. Sov]etska vlada se brzo prilagodila 
i pocela da se oslanja i na crkvu, uprkos tome sto ju је i dalje 
smatrala ostatkom starog drustva. U ratnim nedacama religio
znost зе ozivela i иzela maha, а sef sovjetske misije и Jиgo
slaviji, general Kornjejev, kazivao је kako је mnogima - i to 
veoma odgovornim - и casovima sarnrtne opasnosti od Ne
maca, padalo na иm da se obrate pravoslavljи kao neprolazni
jem _ideolosko~ mo?.Шzatoru: Mi f;>ismyo i ро~оси pravo
slavlзa spasavali RиsiJU, ako зе to neiZJbezno! - Izlagao је on. 
То danas zvuci neverovatno. Ali jedino onom ko ne poima 
teZinu иdaraca koji su Ьili pali na ruski narod - onom ko 
ne razume da svaka ljudska zajednica neizbezno иsvaja i razvi
ja one ideje koje u datom trenutkи najvecma pogoduju odria
njи i prosirivanju иslova njegove egzistencije. General Kornje-
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jev, iako pijanica, nije Ьiо glиp i Ьiо је dиboko .privrz.en 
sovjetskom sistemи i komиnizmи. Meni, izraslom iz revolиcю
narnog pokreta koji se Ьа8 idejnirn cistиnstvom i morao boriti 
za svoj opstanak, izgledale sи Komjejevljeve blpoteze smesne, 
ali se nimalo nisarn zacиdio - toliko је ruski patriotizam, da 
ne kaiem nacionalizam, Ьiо иzео rnaha - kad је иmanski vla
dika nazdravio Staljinи kao "soЬirateljи ruskih zemelj" (skиp
Ijacи ruskih zemalja). Staljin је intиicijom shvatio da se njeg?va 
vlast. i njegov socijalni sistem ne mogи odriati pod udarc1ma 
nemackih armija, ako se ne oslone na iskonske teZпje i samo
Ьitnosti ruskog naroda. 

Umaпski sekretar је bio priguseno ogorcen - па vladicino 
vesto i naizgled nenarnetljivo isticanje u\oge crkve, а jos vise 
na pasivno dГZanje starюvпistva - partizanski odred kojim 
је komandovao blo је toliko malobrojan, da nije Ьiо kadar da 
izidje па kraj ni s иkrajinskom pronemackom zandarmerijom. 

Zaista se nije dalo sakriti pasjvno drzanje Ukrajjnaca pre
ma ratи ј sovjetskim pobedama. Stanovпistvo је ostavljalo и
tisak rnracne zatvorenosti, а na nas nije obraealo nikakvu 
раzпји. I mada sи oficiri, s kojima smo jedino i Ьili и dodi':ll, 
precиtkivali ili polepsava\i dгZanje Ukrajinaca, sofer . Rиs ~~ 
је psovao majkи sto se nisи bolje borili, nego sad Rus1 mora]U 
da ih oslobadjajи. 

Sиtradan smo se zapиtili kroz иkrajinsko prolecno Ьlato 
- pobednickim tragovirna Crvene arrnije. Razorena, unakaie
na nemacka tehnika, kоји smo cesto sretali, dopиnjavalo је sli
kи vestine i snage Crvene armije, aJi smo najzadivljeniji Ьili 
upornoscu i skrornnoscu rиskog vojnika, kadrog da izdrzi da· 
nima, nedeljama, ukopan u Ьlato do pojasa, bez bleba i sna, 
pod uraganom ognja i celika i ocajnickjm naletima Nernaca. 

Ako odbacim jednostrani dogmaticarski i romanticarski 
zanos, ја Ьih i danas kao i onda visoko ocenio kvalit.ete Crvene 
armije, а napose пјеnе rиske glavnine. 

Sovjetski kornandпi kadar, а и jos veeoj meri vojnici i 
nize staresine, vaspjtan је dodиse politjcki jednostrano, ali u 
svakorn drugom ,pogledu kod пјЉ se razvjja inicijativa, 8\rina 
kulture i gledanja. Disciplina је ostra i bespogovorna, al1 ne 
besmislena - podredjena је glavnirn ciljevirna i za~acjma. 
Sovjetski oficiri su ne sarno strucno veoma obrazovaш, nego 
istovremerю cine ј пajdarovitiji, najsmeliji deo sovjetske jnteli
geпcije. Mada sи relativrю dobro tplacenj, опј ne cjne kastu za 
sebe, ј mada se od nјЉ пе zahteva previse marksjstjcke doktrj
ne, utoliko sи obavezniji da bиdu hrabri i da se ne jzmicи iz 
Ьitke - komandni рипkt komandanta korpusa kod Ја8ја Ьiо 
је na tri kilometra od nemackih linjja. Mada је Stal]in IZvrsjo 
oblmne cistke, пarocito u visem komandnom sastavu, to је o
stavilo manje posledica nego sto se misli, jer on se istovremeno 
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nije kolebao u uzdizanjи mladjih i darovitih ljиdi - svaki 
oficir veran njemu i njegovim ciljevima znao је da се naiCi 
па razиmevaпje svojih amblcija. Brzina i odlиcnost. s kojom је 
usred rata izvrsio izmenи vodeeeg komandnog sastava, pot
vrdjиjи i njegovu snalaZljivost i otvaranje pиteva najdaroviti
jima. On је de:ovao и dva srnera istovremeno: zavodeci u ar
miji apsolиtnи poslиsnost vladi i partiji i sebl licno, nista nije 
stedeo ne samo za njenu иЬојnи spremnost i za visi standard 
zivota и пјој, nego i za brzo napredovanje najboljih. 

Ја sam prvi риt и Crvenoj armiji - kod komandanta 
јеdпе aгmije, naisao na, za mene, tada, ~udnovatи, ali smelu 
misao: Kad komиnizam pobedi u celom svetu - zakljиcivao 
је on- ratovi се dobiti konacno ogorceпi karakter. Ро marksi
stickim teorijama, koje su sovjetski komandanti znali dobro 
kao i ја, ratovi sи iskljиcivo proizvod borbe klase, а kako Ьi 
komunizarn treba:o da иkine klase - иgasila Ьi se i ljиdska 
potreba za гatovima. Ali rпој geпeral - mnogi ruski ratnici, 
kao i ја sam и najljиcoj Ьici и kojoj sam иcestvovao, kroz иza
se rata naslиtili sи i neke dalje istine: ljиdske borbe Ьi do
Ьile Yid konacnog ogorceпja tek kad Ьi svi ljиdi Ьili podvrgnиti 
istom drustvenom sistemи, jer ovaj Ьi kao takav Ьiо neodrziv 
i razne sekte Ьi otpocele bezobziшo иnistavanje ljиdskog roda 
radi njegovog "иsrecenja". Та rnisao је kod sovjetskih oficira, 
vaspitanih u marksizmи, ЬiЈа sporedna - potisnиta. Ali ја је 
nisarn zaboravio, а пi onda smatrao slиcajnom. Ako и njiho\·u 
svest i nije bilo prodrlo sazпanje da ni drustvo koje oni brane 
nije bez dubokih i antagonistickih razlika, svakako im se mutno 
javljala misao da covek, mada ne rnoze da Zivi izvan odredje
nog drustva i bez odredjenih ideja, opstoji i ро nekim drugim 
ne manje znacajnirn i konacnim silama. 

Mada vec oblkli na mnogosta u Sovjetskom Savezи, mi 
jos nismo шogli, kao deca partije i revolиcije, koja sи kroz 
asketsko cistunstvo sticaJe poverenje u sebe i kod naroda, а da 
ne bиdemo zapanjeni .pijankom kоји su паm, па odlasku s 
fronta, priredili u stabu marsala Konjeva - и nekom selu и 
Besarablji. 

Devojke, prevec lepиskaste i prevec upadljivo doterane za 
poslиgu, donosile sи grdne kolicine najprobranije hrane - ka
vijara, sиsenЉ sjomgi i pastrva, svezih krastavaca i иkiseljenih 
mladih patlidzaпa, barenih sиseпih sиnki, ohladjenih kиvanih 
prasadi, vrelih piroski i pikantnih sireva, zatiш borsceva i fa. 
siranih toplih snicli, а najzad torti debelih pedalj i pladnjeva 
juznog voca pod kojima sи se иgiЬali stolovi. 

Kod sovjetskih oficira se vec odranije osecalo pritajeno 
radovanje gozЬi, tako da sи na ovu dosli predisponirani da 
se ·prejedu i izopijaju. Ali Jиgosloveni su isli kao па veliko 
iskusenje - morali su da piju, uprkos tome sto se to nije 
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slagalo s njihovim "komunistickim moralom", odnosno s navi
kama u njihovoj armiji i partiji. Ра ipak su se driali sjajno, 
pogotovu ako se irna u vidu da su bili nenavikli na alkohol 
- strahoviti napor volje i svesti pornogao im је da izvrdaju 
rnnoge zdravice "do dnja" (do dna) i da se na kraju svega ne 
sruse. 

Ја sarn kao uvek ;pio malo i opre:ono - izgovaraju6i se 
na glavobolje, od kojih sam stvarno i tada patio. General 
Terzic је izgledao tragicno - rnorao је da pije, iako mu se 
nije pilo, jer nije znao kako da odoli ruskom sabratu kad ovaj 
nazdravi za Staljina, buduci se tren pre toga nije stedeo za 
Tita. 

Jos tragicniji rni је izgledao nas pratilac - pukovnik iz 
sovjetskog generalstaba, na 'koga su se kao na "pozadinca" 
okomili rnarsal i njegovi generali, koristeci se pri tome i svo
jim visim Cinom. Marsal Konjev se nije obzirao na to sto је 
taj pukovnik Ьiо s}abasan - posle ranjavanja na frontu је i 
povucen na rad u Genst.ab. On је jednostavno zapovedio pu
kovniku: Pukovnice, ispijte sto grama votke za uspehe Drugog 
ukrajinskog fronta! 

Nastao је tajac. Svi su se okrenuli pukovniku, а ја sam 
zaZeleo da se zauzmem za njega. Ali on је ustao, zauzeo stav 
mirno i ispio - uskoro su graske znoja izbile ро njegovom 
Ьlеdош i visokom celu. 

Ali nisu pili svi - oni koji su bili zaduzeni za veze s 
frontom. Ni na frontu stabovi nisu pili, sem u trenucima ne
sumnjivog zatisja. Kazivali su da је Zdanov, za vreme finske 
kampanje, zbog strahovite bladnoce, predJozio Staljinu da odo
bri 100 grama votke dnevno na vojnika - otada је taj оЬiеај 
i ostao u Crvenoj arrniji, sem sto se <pred jurisima porcija du
plirala: Osecaju se borci bezbriZnije! - objasnjavali su nam. 

Nije pio ni rnarsal Konjev - nije Ьilo starijeg da mu na
redi, а patio је i od teskoca na jetri, ра su mu to lekari za
branili. 

Plav, visok pedesetogodisnjak, veoma energicnog kostunja
vog lica, mada је podsticao terevenku, jer se pridrzavao zva
nicne "filozofije" da "ljudima treba oшogucit.i da se povreme
no provesele", Ьiо је istovremeno i iznad nje, siguran u sebe 
i u svoje jedinice na frontovirna. 

Knjizevnik Poljevoj, koji nas је kao dopisnik Pravde ta
kodje pratio na frontu, rnada se olako i jednostrano oduse
vljavao herojstvom i prednostima svoje zernlje, ispricao nam је 
anegdote о Konjevljevoj nadljudskoj prisebnosti i hrabrosti. 
Nasav se na osrnatracnici pod <paljbom nernackih Ьасаса, on se 
pretvarao da gleda kroz dvogled, ustvari motreCi iskosa kako 
se dгZe njegovi oficiri. Svaki od njih је znao da се Ьiti na. 
licu mesta raZalovan ukoliko pokaZe ikakvog kolebanja, а niko 
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se nije usudjivao da ga upozori na opasnost ро njegov vlastiti 
Zivot. I tako је to trajalo - ljudi su padali mrtvi i raпjeni, а 
on је пapustio ;polozaj tek kad је osmatranje i sve drugo bilo 
zavrseno Drugi put ga је parce pogodilo u nogu: skinuli su 
mu cizmu, previli пogu, ali - ostao је na polozaju. 

I Konjev је Ьiо jedan od пovih Staljinovih ratnih koman
danata. Оп је manje od Rokosovskog primer brzog uzdizanja 
- njegova karijera nije ni tako nagla ni burna kao ovog dru
gog. Stupio је u Crvenu armiju odmah posle revolucije kao 
mlad radnik i postepeno se uzdizao kroz slиZbu u njoj i kroz 
njene skole. Ali i on је tekao karijeru kroz Ьitke tipicno za 
sovjetsku armiju pod Staljinovim vodjst.vom u Drugom svet
skom ratu. 

I inace negovorljiv, Konjev mi је u malo reCi prikazao tok 
operacije kod Korsun-sevcenkovskog, koja tek sto је Ьi:а 
dovrsena i koju su u Sovjetskom Savezu uporedjivali sa staljin
gradskom. Ne bez likovanja, on је ocrtao sliku konacne nje
macke katastrofe: odЬivsi da se predaju, osarndeset ako ne i 
sto lliljada Nemaca Ьili su saЬijeni na uzaп prostor, zatim su 
irn tenkovi smrvili teska orиZja i rnitraljeska gnezda, da Љ naj
zad dokusшi kozacka konjica. Pustili smo Kozake da se na
seku do rnile volje - sekli su i ruke onima koji su ih dizali 
da se predaju! - pricao је osmehnuto marsal. 

Ne mogu reci da i ја nisarn u tom trenutku osecao radost 
zbog takve sudЬine Nemaca - nacizam је i mojoj zem!ji u 
ime vise rase пametnuo rat liSen svih dotadanjih ljudskih obzi
ra. Ali sam pri tome imao i jedno drugo osecanje - uzasa
vaпje sto tako jeste, sto drukcije ne rnoze da bude. 

Sedeci s desne strane ove izuzetne licnosti, ја sam Ьiо ra
doznao da razjasnim neka od pitanja koja su me narocito za
nimala. 

Najpre: Zbog cega је doslo do smenjivanja s komandaih 
polozaja Vorosilova, Budjonija i ostalih visokih komandanata 
s kojima је Sovjetski Savez usao u rat? 

Копјеv је odgovorio: Vorosilov је covek neiscгpne hrabro
sti, ali - moderni nacin ratovanja nije Ьiо kadar da shvati. 
Njegove zasluge su ogromne, ali - Ьit.ka se mora doЬiti. Crve
na armija u gradjanskom ratu, iz kog је izrastao i Vorosi!ov, 
prakticki nije irnala protivu sebe avijacije i tenkova, а и ovom 
ratu bas oni igraju Ьitnu ulogu. Budjoni nije шпоgо zrшo, а 
nije nista ni ucio - pokazao se potpuno nesposobnim i do
pustio strahovite greske. Saposnjikov је Ьiо i ostao strucan 
stabni oficir. 

А Staljin? - upitao sam: 
CиvajuCi se da ne pokaze iznenadjenje pitanjem, Konjev 

је, malko razrnislivsi, odgovorio: Staljin је svestrano darovit -
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SJa]no se sna5ao u ratu kao ce:ini i to ти omogиcava иspeSno 
иpravljanje. 

Nije rekao nista vise, а niti ista sto Ы podsecalo na kli
setirano velicanje Staljina. Precиtao је cisto vojnickи stranu 
Staljinovog иpravljanja, Konjev је stari komиnist - cvrsto 
odan vladi i partiji, ali rekao bih, i иporan u svorn gledaщи 
na vojna pitanja. 

Konjev nam је predao i poklone: za Tita njegov lieni dvo
gled, а za nas pistolje - ја sam svoj сиvао sve dok rni ga 
nisи zaplenile vlasti prilikom mog hapsenja 1956. godine. 

Front је oЬilovao primerima licnog herojstva i neodoljive 
upomosti i inicijative vojnickih rnasa. Rиsija је bila sva za kraj
nji napor i liSavanje i konacnu voljи za роЬеdош. U te dane se 
Moskva, i rni s njom, detinjasto predavala "saljиtima" - va
tromet:ma kојИ:на sи pozdravljane pobede, iza kojih su stajali 
pozar i smrt, nada i ogorcenje. Jer to је bila radost i jиgo
slovenskih boraca и nesreci пjihove zernlje. Као da niceg dru
gog i nije bilo u Sovjetskom Savezи do ovog dZinovskog, za
nosnog na•pora bezmeгne zemlje i mnogomilionskog naroda. Ј 
ја sam video jedino nјЉ, jednostrano identifikиjuCi patrioti
zam ruskog naroda sa sovjetskim sistemom, jer је bas ovaj Ьiо 
moj sап, а i moja borba. 

Moglo је Ьiti oko pet casova posle podne - tek sto sam 
Ьiо zavrsio predavaпje и Sveslovenskom komitetu i росео 
da odgovaram na pitanja, kad mi је dosapnиto da odmah mo
ram zavrsiti, jer da irnam vafuog i neodloznog posla. Torn 
rnom •predavanjи smo ne samo rni Jиgosloveni, nego i sovjet
ski fиnkcioneri, ,pridavali vainost vеси od иоЬiсајеnе - oda
brarюj риЬ!iсi me predstavio pomocnik Molotova А. Lozovski, 
а proЬlern Jиgoslavije је ocevidno postajao sve akutniji kod 
sa•·eznika. 

Izvinio sam se, Ш sи me izvinиli, i nedorecenih misli sam 
izveden na иliси, gde sи me zajedno s generalom Terzicem 
strpali u nepoznata i ne bas ugledпa kola. Tek kad sи kola 
krenula, nepoznati pиkovпik iz drzavne bezbednosti nam је 
saopstio da cemo Ьiti primljeni kod Josifa Visarionovica Stalji
na. U to vreme nasa vojna misija је Ъila preseljena и vilи na 
Srebmom Boru .-:- и predgradjи Moskve, i ја sam, setivsi se 
pokloпa za Stal]шa, sa zabrinиtoscи .pornislio da cerno okasni
ti ako Ьisrno isli toliko daleko od njih. Ali nepogresiva drza
vna be~bednost ~е i za to pobrinиla - pokloni sи lezali kraj 
pиkovшka u kolrma. Sve је dakle Ьilo u redи, cak i nase иni
forme -. ve~ desetak dапа nosili smo nove, pokrojene и sovjet
sk1rn. radiO!J1~am_a ... Tre~alo је samo Ьiti rniran i slиsati pи
kovшka, prip1tkизиcr ga sto mапје. 

. Na ovo drиgo s.a:n vec Ьiо. navi~ao. Ali svoje uzbиdjenje 
шsam mogao otkloшtr - ono Је 'Potrcalo iz nedokиcivih dи-
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Ьina mog Ьiса i ја sаш Ьiо svestan vlastitog Ьledila i radosпe. 
а istovremeno skoro panicne иznemirenosti. 

Sta је ШOglo Ьiti Vise ј uzbиdljivije za jedпog kOШUПiStll 
koji је dolazio iz rata i revolиcije? 

Biti prirnljen od Staljina - to је bilo najvise rpriznanje 
jиnastvи i stradanjirna partizanskih boraca i na5eg naroda. 
Kroz tamnice i ratna poklanja, i kroz ne manje zestoke clu
lюvne lorrюve i okrsaje protiv unutarnjih i spoljnih protivni
ka komunizma, Staljin је Ьiо nesto vise od vodje и borbi -
otelovljenje ideje, preobraien и komиnistickirn glavama и ci
stи ideju, а samim tim u nesto nepogresivo i bezgresno. Staljin 
је Ьiо pobedna Ьitka danas i bиduce zbratimljeno covecanst\'0. 
Ја sam znao da је slucajnost sto sarn Ьа5 ја prvi jugoslovenski 
komunista kojega on prima. Ali sаш osecao gordи radost sto 
си о tom susretи rnoCi da pricam svojirn drugovima. а 'Ponesto 
saopstirn i jugoslovenskim borcima. 

Bcezlo је umah sve sto nije Ьilo lepo и SSSR, а svi ne
sporazиmi izmedjи nas i sovjetskil1 vodja izgиЬili sи zпасај i 
teZinи, kao da.J~ nisи. ni dogodili. Sve ruzno iscezavalo је ргеd 
potr.esno~ ve};cшom r_lepotom on?J~ sto se и meni dogadjalo: 
sta • .зe mоза licn~ sиdЬша pred vel1cшom borbe koja se vodi i 
naSI nesporazиrrн pred ocitom neminovnoscи ostvarene ideje? 

Citalac treba da zna da sam ја tada verovao da sи trocki
~Ч· ь~t:шrinisti i drugi ~pozi~oner~ и partiji zaista ы1i spijuni 
1 stetocшe, ра da su sапнm t1m bile opravdane i drasticne me
re .:prema njima - kao i prema drugirn tzv. klasnim neprija
tel]1ma. Ukoliko sam kod onih koji sи Ьili и SSSR-и za vreшe 
~istki .sredinom }Гidesetih godina i. primetio ро stosta nedore
ceno, Ја sam drZao da se to odnoы па neЬitne momente Ш па 
preterivanja - na zasecanje i od zdravog samo da Ьi se trulo 
ocis~ilo, ~ako је to D!mitrov f<;>mшlisao и jednom razgovoru 
s Т!tom 1 kako nam Је to ovaJ preneo. Zbog toga sam i па 
surovosti koje је Staljin poduzimao gledao Ьа5 kao na ono i 
kao n_a oEtakve kakv!m ih је njego~~ propaganda prikazivala 
-:- ne1zb_ezne .. revolиcronarne mere, crme sи njegova licnost i 
ПЈеgо':Э: ~stoщ.ska иl_oga sarno doЬijali. Ne rnogи ni danas tacno 
odredtt! s!a brh radro da sаш znao istinи о procesima i cistka
ma. ~а щ~и~о5~и !D_?gи reci ~а ?Љ ~reziveo ozЬiljnи krizu 
savestr, al1 ll!Je 1sklзuceno da b1h 1 dalзe ostao komunista -
иveren и. ko!D~niz.~m ~dea~iji od postojeceg. Jer za komuni
~am kao. 1dе]и 1 Ш]С b1tn0 sta, nego radi cega se cini а иz to 
Ј~. on bro нaj!acionalnija i najopojnija, sveobuhvatn~ ideolo
gt]~ za men~ 1 za one, и rnojoj_ zemlji razjedinjenoj i ocajnoj, 
koJI sи htel1 da zanemare stoleca ropstva i zaostajanja i pre
teknи samu realnost. 
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Nisam stigao da se ~ sebl sredim, о а ~иоtо о se na5ao n& 
vratima Kremljao Ти nas ]е preиz~,? drug1 ?.flc1r 1

0 
okol~ sи ~!e

nula kroz bladna i umivena dvoпsta и kOJirna Ш]е b!lo шсеg 
zivocr do tanusnih nepropupelih staЬljicicao Oficir nam је obra
tio pafujи na car-toJ.?a i ~ar-zvo'?-o 

0

- ap~~rdne sif!!bole mocne 
Rusije koji nika~a шsи n1 Pl;lCali ш zyoшl!o Lev~ Је oostao mo
nиmentalni zvoщk Ivana Ve!Jkog, zat1m шz starшskih topova, 
а mi smo se исаs nasli pred иlazom nevisokog dugиljastog 
zdanja, kakva s1;1 se zidala sre~ino~ devetn~e~to~ veka za kan
celarije ili Ьоlшсео I tи nas Је sacekao oflc1r 1 иvео иnиtra. 
Na dnи stepenica smo skinuli sinjele, pocesljali se pred ogle
dalom, ра su nas uveli и lift, koji nas је izbacio na prvom 
spratи - и podиZi crveno zastrven hodniko 

Na svakom zavijutkи nas је zvonkom lupom peta po
zdravljao oficir - svi sи Ьili mladi, lepi i иkoceni, u plavim 
sapkama driavne bezbedrюstio I tи i svиgda kasnije zapanji
vala је cistoca, toliko potpuna da se cinilo neverovatnim da 
tu ljиdi rade i zive - na tkaninama se nije mogla videti ni 
dlacica, а na mesinganim kvakama ni mrljicao 

Najzad sи nas иveli и omanjи kancelarijи, и kojoj је vee 
cekao general :lиkovo Sitan, debeo i rosav stariji slиZbenik nas 
је ponиdio da sednemo, а sаш lagano иstao iza stola i posao 
и susednи prostorijиo 

Sve se dogadjalo iznenadjиjиce brzo: onaj cinovnik se 
иbrzo vratio i saopst.io nam da шozemo исiо Ја sаш driao da 
си proci i dve i tri kancelarije dok dopreш do Staljina, ali 
cim sаш otvorio vrata i prekoracio •prag, ugledao sam ovoga 
kako dolazi iz omanje sиsedne prostorije, kroz cija otvorena 
vrata se video ogroшni globиso Molotov је takodje Ьiо tu -
teшeljan i Ьео i и savrsenom tarnnoplavom evropskom odelU: 
stajao је iza dиgackog konferencijskog stolao 

Staljin nas је docekao nasred prostorije - ја sam ти pri
sao prvi i predstavio seo То isto је иcinio i Terzic izgovorivsi 
citavu svojи titиlи vojnickim tonom i lиpivsi peto~ и petu na 
sta је na5 dornacin - to је bilo skoro smeSпo - odgov~rio· 
Staljino · 

Rиkovali smo se i s Molotovim i seli za sto tako da је 
desno od Staljina, koji је seo и eelo, Ьiо Molotov а levo ја 
Terzic i general :lиkovo ' ' 
. То је Ьila nevelika, dиgиljasta odaja, bez ikakve raskosi 
1 иkrasao Izna~ neveliko~ pis~ceg stola и иglи nalazila se Lenji
nov~ fotografiJ~, а na ZЈ~и, lZI_lad konferencijskog stola, и isto
v~~шm dи~·ю~ezJma, ?е~~~~~е sl!ke Sиvorova i Kиtuzova, veoma 
slicne ~bo]eo~Jrn provшcJJskim fotografijamao 

Ali naпednostavniji је Ьiо domacin. Staljin је Ьiо и mar
salskoj uniformi i mekim cizmama, bez ikakvih ordena sem 
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zlatne zvezde - ordena heroja Sovjetskog Saveza, na levoj 
strani grudio U njegovom drianjи nije bilo niceg izve5tacenog 
niti ikakve poze. То nije Ьiо onaj majesteticni Staljin s foto· 
grafija, niti iz dokиmentarnih filmova - иkocenog, prornislje
nocr koraka i drzanja. On nijednog trenиtka nije mirovao -
zabavljao se oko svoje lиle koja је irnala Ьеlи tackи engleske 
firme Dиnhill, zaokruZivao •plavom olovkom glavnи rec iz te
rne razgovora, da је polako precrtava kosim linijama kako 
diskиsija о njoj ide krajи, okretao glavu tamo-amo i vrteo se 
na mestи. 

Ја sam Ьiо iznenadjen i necim drugirn: :ш је Ьiо malog 
rasta i ruznog tela. Njegov trиp је Ьiо kratak i uzan, а noge 
i ruk.e ·predиgacke - leva ruka i rame kao da sи bili malko 
иkoceni. Imao је povelik trbиscic, а kosa ти је Ьila proredje
na, mada potpuno celav nije Ьiо ni na temenи. Njegovo lice 
је Ьilo belo, rumeno na jagodicama - kasnije sam doznao da 
tu Ьоји, karakteristicnи za one koji dиgo sede и kancelarija
ma, и sovjetskirn vrhovima nazivajи "krernljevskom"o Zиbi su 
ти bili crni i nepravilni - ugnиti иnutra, а cak ni njegovi 
brkovi nisи ЬiН gиsti i snaznio lpak to nije bila neprijatna gla
va: imala је и sebl neceg narodskog, seljackog, domacinskog 
- zivahne fute oci i mesavina strogosti i seretlиka. 

Iznenadio me i njegov izgovor: osecalo se da nije Rш. 
Ali zato је njegov rиski recnik Ьiо bogat, а njegov nacin izra
zavanja, иz oblmnи ироtrеЬи ruskih poslovica i иz!'ecica, ve
oma zivopisan i plastican. Као sto sam se kasnije иverioo 
Staljin је dobro poznavao ruskи literatиru - ali samo nju, 
dok је njegovo poznavanje politicke istorije Ьilo njegovo jedi
no stvarno znanje izvan ruskih okvira. 

U jednorn nisarn Ьiо iznenadjen: Staljin је irnao smisla 
za humor - !шrnor grub, samoиveren, ali ne bez rafinirano
sti i dиblne. Njegove reakcije sи blle brze i ostre - konacne, 
sto ne znaCi da sagovomika пiје saslusavao, iako ocevidno пiје 
blo prijatelj dиgih obrazlaganja. Upadljiv је Ыо i njegov od
nos prema Molotovu - и ovome је on ocevidno gledao veoma 
Ьliskog saradnika: kao sto sarn se kasnije иverio, Molotov је 
Ьiо jedini od clanova Politblroa koji se Staljinи obracao sa 
"ti", sto sarno ро sebl ozпacava mnogo, pogotovu ako se ima 
и vidи da је kod Rиsa obracanje sa "Vi" normalno i medju 
bliskim Ijиdirna. 

Razgovor је росео time sto nas је Staljin 11pitao о пasim 
иtiscima iz Sovjetskog Saveza. Ја sam odgovorin: Mi smo odи
sevljeni! - na sta је on dobacio: А mi nismo odиsevljeni, ma
da cinimo sve sto mozemo da Ы и Rиsiji Ьilo bolje. 

Urezalo mi se da је Staljin и•potreblo naziv Rиsija, а ne 
Sovjetski Savez, sto је znacilo da on ne samo inspirise ruski 
patriotizarn, nego se i sam njime zanosi i s njim poistoveeuje. 
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Ali nisam imao vremena da о tome razmisljam, jer је 
Staljin odmah zatirn presao па odnose s kraljevskom jиgoslo
venskom vladom и ernigraciji, obrativsi se Molotovи: А Ьismo 
li nekako mogli podvaliti Englezima da priznajи Tita koji se 
jedino i !юri protivu Nemaca? 

Molotov se osmehnиo - osmehom и kome је Ьilo ironije 
i samozadovoljstva: Ne, to је nernogиce - oni sи potpиno 
svesni odnosa kakvi sи se stvo:-ili и Jиgoslaviji. 

Ј а sam Ьiо odиsevljen ovim nepo~rednim ogoljenim tre
tiranjem na koje пisam dotad naisao na sovjetskim slиzbenirn 
mestima, а pogotovu пе u sovjetskoj propagandi. Osecao sam 
se na pravom mestи, ра i vise od toga - kod coveka koji 
se ·prema realnostima odnosi na slican, neиvijen nacin. Nije po
trebno da objasnirn da је Staljin Ьiо takav jedino medjи svo
jim ljиdima, tj. теdји komunistima njegovog smera i njemu 
odanih. 

I mada Staljin nije оЬесао da се priznati Nacionalni ko
mitet kao privremenu jиgoslovenskи vladи, Ьilo је ocevidno ko
liko је on zainteresovan za njegovu afirmacijи. Diskиsija i nje
gov stav Ьili sи takvi da ја to pitanje neposredno пisam ni 
postavio - naime, Ьilo је ocevidno da Ьi sovjetska vlada to 
odmah ucinila ako Ьi ocenila da sи prilike za to zrele i ako 
sam razvitak ne Ьi iSao drugim smerom - iznalaienjern pri
vremenog kompromisa izmedjи Britanije i SSSR, odnosno iz
medjи Nacionalnog komiteta i jиgoslovenske kraljevske ·vlade. 

Tako је to pitanje ostalo пedefiнisano - cekati i traZiti 
resenja. 

Ali је utoliko konacniji Ьiо Staljin u pitanjи pruzanja ро· 
moci jиgoslovenskim borcima. 

Kad sam ја pomenuo zajam od dvesta hiljada dolara, on 
је rekao da је to sitnica i da s tim necemo moci mnogo uciniti, 
ali da се nam odmah Ьiti иrucena. А na rnojи napomenи da 
cemo i to i isporuke u orиziи i drugoj opremi vratiti ро oslo
bodjenjи, on se iskreno naljuti: Vi me vredjate - vi da lijete 
krv, а ја da naplacиjem orиZje! Ја nisam trgovac, mi nismo 
trgovci, vi se borite za istи stvar za koju i mi mi smo 
dиZni da '1 vama delimo sto imamo. 

Ali kako pomoci? 
Zakljиceno је da se od Zapadnih saveznika trazi osnivanje 

sovjetske vazdиhoplovne ·baze и Italiji, koja Ьi pomagala jи
goslovenske partizane. Probajmo - rekao је Staljin - videee
mo kakav је stav Za!padnih savezm.ika i dokle su spтemn.i da 
idи u pomagajи Тita. 

Treba da napomenem, da је ta baza - ako se dobro se
cam od deset transportnih aviona, uskoro i osnovana. 
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Ali avionima se ne moze пmogo pornoci - obrazlagao 
је dalje Staljin. Ne m~ze se vojska snab~evati ~vionirna, а vi 
ste vec vojska. BrodovJ sи za t? ро~!еЬш. А m1 brodova ne
nшmo - nasa cmomorska flota Је шнstena. 

Urnesao se general zиkov: Mi imamo brodova na Dale
kom istokи - rnogli Ьismo ih prebaciti и na5e crnomorske 
luke i natovariti oruzjeш i drиgim s~o treba. •v • v 

Staljin ga је •prekinuo gru~o ~ ~at~goпcno -:-: .. 1z sиzdrza
nog i skoro vragolastog Staljina 1zb10 Је Jedan drukciJI: 

- sta vam :pada na um? Je~te li na, zetЩji? Ра na Dale~ 
kom istoku se vodi rat - ne~o v се se vec nac1 da ne P!?pust~ 
iJi da potopi te brod?ve. KoJesta! . Brod~ve treb.a_ kиp1t1. Al1 
и koga? Sad је oskud1ca u brodov1ma. 1urska? Iurska nema 
mnogo bюdova, а neee nат ni prodati. Egipat? Da, o.d Egip!a 
se moze kиpiti. Egipat се da proda - on sve prodaJe, ра се 
prodati i brodove. 

Da, to ј': Ьiо ;pr~vi, b~spogovomi .st~ljin. 1?:li ш~ b,espogo
vorпost sam Ја vec Ью nav1kao u v!ast1t0J partlJ1, а 1 sal? sa~ 
јој svakako Ьiо sklon Cim se radilo о konacnom odredJIVan]u 
stava i donosenju odlиke. 

General :Zиkov је brzo i cиtke zapisivao Staljinove za-
kljucke. . . . 

Ali do kироvше brodova 1 snal;Jdevaщa Jиgosl?vena 
sovjetskim brodovima nije doslo. Tome Је svakako glavn1 r~~
log и razvojи operacija na Istocnom fr~:шtи - Crver~a armiJa 
је иskoro izblla na jиgoslovenske graшc~~ tako da Је J?Og!a 
ропюсi Jиgoslavijи kopneшm pиtem. Drz1m da sи StalJшove 
namere da nas pomogne Ьile и to vreme odlиcne. 

Na to se svela sиstina razgovora. 
Uspиt se Staljin interesovao za moje misljenje о pojedi

nim jиgoslovenskim politicarima. Pitao m~ st~ misliш ? Mila
nu Gavrilovicи, vodji srpskih zemljoradшka 1 prvom JUgoslo
veнskom ambasadoru и Moskvi. Rekao sam ти: Lukav covek. 

Staljin је prokomentarisao. kao za ~~Ь~: Da, ima .politica.~a 
koji smatrajи lиkavstvo glavшm u •politicl - а na mene ШЈе 
Gavrilovic ostavio иtisak glиpog coveka. 

Ја sam dodao: Nije politicar siril1 lюrizonata, rnada se ne 
moze reci da је glup. . . . 

Staljin је pripitao kojom se zenOfl! ozenю JUgosl~venski 
kralj Petar П. А kad sam ти re~ao. da Је. ~zeo grcku. pr_шc~:u. 
on је seretski иЬасiо: А kako Ь1 bllo, V]aceslave Mih~IIOVI~U: 
kad Ьismo ја Ш ti ozeni:Ji nekи stranи prmcezи - mozda Ь1 1 
od toga Ьilo vajde? 

Nasmejao se i Molotov, ali ~~zdrzano i ·bezglasno .. 
Na kraju sam predao Staljши poklone - sve Је tek sad 

i tu izgledalo prirnitivno i sirotinjsko. Ali on nicim nije ро-
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kazao potcenjivanje. Kad је video opanke, rekao је: Lapti! :
sto na ruskom i znaci opanci. А pusku је otvorio i zatvoпo, 
vagnuo је i prokomentarisao: Nasa је laksa. 

Sastanak је trajao oko jedan sat. . . . . . 
Bio је vec sumrak kad smo napusti11 KremlJ: Na oflctra 

koji nas је pratio ocevidno se prenosio nas • zanos. :-. gledao 
nas је radosno i nastojao da nam svakom reccom lZldJe u su
sret. Sevema svetlost и to doba dopire do Moskve i sve је 
Ьilo ljиblcasto i treperavo - nestvarni svet lepsi od onog ko
jim smo dotad Ziveli. 

Nekako tako је bilo i и mojoj dиsi. 
Ali ја sam tada imao jos jedan znacajniji i zanimljivi sи

sret sa Staljinom. 
Upamtio sam kada se on dogodio: и noci иосi saveznickog 

iskrcavanja и Normandiji. . 
Ni ovoga риtа niko me nije ni о сеши иnapred obavestю. 

Jednostavno sи пli saopstili da treba da idem и Кrетlј, oko 
9 casova uvece su me str.pali u auto i odvezli tamo. Cak niko 
iz пllsije nije znao kuda idem. 

Odvezli sи те u zgradu и kojoj nas је primio Staljin, ali 
и druge odaje. Tamo se Molotov spremao za izlazak - oЬla
cio је lak kaput i sefu i saopstio mi da idemo na veceru kod 
Staljina. 

Molotov nije covek narocitog razgovora. 1 dok је sa Stalji
nom, ako је и dobroj volji i sa sumisljenicirna, kontakt Ьiо 
lak i neposredan, Molotov је ostajao neprobojan cak i u pri
vatnim razgovorima. lpak me u autu upitao kojirn jezikom 
vladam sеш ruskog - odgovorio sam da se sluzim francuskiш, 
а poveo se i razgovor о snazi i organizovanosti Komunisticke 
partije Jиgoslavije. Ја sam istakao da је jиgoslovenska partija 
docekala rat kao ilegalna, relativno rnalobrojna - desetak bl
ljada clanova, ali odlicno organizovana. Dodao sam: Као i 
boljsevicka partija pred Prvi svetski rat. 

Varate se! - odbio је Molotov. Nasa partija је docekala 
Prvi svetski rat veoma slaba, organizaciono nepovezana, ra
sturena, s malobrojnim Clanstvom. Ја se secam - nastavio је 
- kad sam и pocetku rata dosao ilegalno iz Petrograda и 
Moskvu, radi partijskih poslova: nisam imao gde da prenoCim, 
nego sarn rnorao rizikovati da nocirn kod Lenjinove sestre! -
Molotov је kazao i ime te sestre i, ako se dobro secam, ona 
se zvala Marija lljinicna. 

Automobil је jurio relativno velikom brzinom - oko 80 
kilometara na sat, ne nailazeci ni na kakve saobracajne smetnje. 
Ocevidno, saobracajci su ga ро neeem prepoznavali i davali mu 
prednost. Izisav iz Moskve, иdarili smo asfaltnim putem, za 
koji sam kasnije doznao da se zove Praviteljst.venoje sose (Vla-
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dina cesta) i kojim је jedino vladinim automobilima i dиgo 
posle rata - da li i danas? - bio dozvoljen prolaz. Uskoro 
smo naisli na rampи. Oficir sa sedista do sofera је prevmuo 
neku plocicu na sofersajbni i strazar nas је pustio bez ikakvih 
formalnosti. Desni prozor је Ьiо spusten, Molotov је •primetio 
mоји nelagodnost zbog prodora vazduha i росео је da dize 
staklo - tek tada sam primetio da је ono veoma debelo i do
setio sam se da se mi vozimo Ьlindiranim automobilom. Mi
slim da је to Ьiо Packard, jer takav isti је Tito 1945. godine 
doblo od sovjetske vlade. 

Desetak dana pre te veeeri Nemci su izvrsili desant na 
Vrhovni stab u Drvaru. Tito i vojne misije morali su odstupiti 
и brda. Jugoslovensko vodjstvo је Ьilo prisiljeno na dugotrajne 
naporne marseve, и kojima se gubilo vreme dragoceno za po
liticke i druge aktivnosti. u ostroj formi је izЬio ј proЬ!em 
ishrane. Sovjetska vojna misija је detaljno obavestavla Moskvu 
о svemи torne, а na5a rnisija и Moskvi је Ьila u neprestanom 
dodiru sa sovjetskim nadleZnim oficirima, kako Ьi im saveti
ma pomogla и organizovanju pomoci jugoslovenskim borcirna 
i Vrhovnom stabu. Sovjetski avioni su cak i leteli nocu i bacali 
municiju i namimice, doduse bez veceg uspeha, jer su ·paketi 
rastureni na sirern sumskom podrucju, koje је ubrzo moralo 
Ьiti evakuisano. 

. Molotov ~е u ,putu. inter~sovao. о то~ пllsljenju о situaciji 
~?Ја s<: stvoпla u. v~z1 s ~~m. ~Jego~? шteresovanje је Ьilo 
ztvo, ali bez uzbudзeщa - vtse rad1 dob1Janja tacne slike. 

Vozili smo se tako cetrdesetak kilometara, skгenuli ulevo 
na sporednu. c~s~ i ':l.skoro z~li и mlad jelar. Opet rampa, 
ра kratka vozUJa 1 kap1Ja - nasli srno se pred nevelikom vilom 
takodje и gиstom jelaru. ' 

Cim smo iz pr~tsoЬlja ';ISli u mali hol, pojavio se Staljin 
- ovoga puta u c1pelama 1 odeven и svojи jednostavnu do 
guse zakopcarш Ьluzu, poznatu sa slika iz 'predratnih vrem'ena 
Takav se ciD;io jos m~nti, ali i jednostavniji i sasvim na domacи: 
Ро~ео nas Је. и mal! 1 zacu?o ~eoma •prazni kablnet - bez 
knJ1ga, bez sl1ka, golih drveшh z1dova. Posedali smo oko ma
log pisaceg stola i on је odmah росео da se interesuje dogadja
jima oko jugoslovenskog Vrhovnog staba. 

Iz nacina njegovog interesovanja, sama od sebe narnetala se 
i razlika izmedju Staljina i Molotova. 

Kod Molotova ne samo sto је Ьila nedokuciva misao ne
go i. proces njenog nastajanja. Isto tako i njegov mentalit~t је 
osta~ao zatvoren i neodredjen. Staljin је, pak, Ьiо zivog, skoro 
ne.m1mog temperam7nta. <?n је pitao - sebe i druge, i pole
пusao - sa sobom 1 ostalima. Necu reci da Molotov nije Iako 



padao и vatrи, ili da Staljjn nije znao da se uzdr:lava ј pretva
ra - kasnjje sam ј jednog ј drиgog vjdeo ј и tjm иlogama. 
Nego је Molotov Ьiо skoro bez nijansi, иvek jsti tbez obzjra 
о сети Ш о kome se radi, dok је Sta!jjn Ьiо sasvjm drukCiji 
и svojoj - komиnjstickoj sredini. cercil је okarakterisao Molo
tova kao savrsenog modernog robota. То је tacrю. Alj to је 
spoljna i jedna njegova strana. Staljin nije Ьiо manje od njega 
bladпi racипdzija. Ali bas zbog toga sto је Ьiо strasnija pri
roda ј s mnogo lica - i to и svakom podjednako i do te 
mere иverljiv da se cinilo da se оп niikada ne pretY'a!ra, nego 
uvek jskreno dozivljava svakи od svojih иloga - Ьiо је pro
dorniji i s vecim rnogиcnostima. Sticao se utisak da Molotov 
na sve, ра i na kornиnizam i njegove konacne ciljeve, gleda kao 
na relativnosti, kao nesto сети vise rnora, пеgо treba •podredi
ti svojи sudЬinи. Za njega kao da nije Ьilo niceg neprolaznog 
- toj prolaznoj i neidealnoj realnosti, koja se svakodnevno 
narnece иvek drukcija, i treba dati sebe i sav svoj Zivot. I za 
Staljina је sve Ьilo prolazno. Ali to је Ьilo njegovo filozofsko 
gledanje. Ј er iza te prolaznosti i и njoj sarnoj - iza date real
nosti ј и njoj sarnoj, krijи se neki konacni, veliki njegovi 
jdeali, kojima on svakako rnoze da se prjшakne, dakako do
terujucj, rneseei sarnи realnost ј Zive ljиde .u njoj. 

GledajuCi иnazad, meni jzgleda da sи se Molotov sa svo
jirn relativizrnom i sa svojirn srnislorn za sitnjcavи, dnevnи pra
ksи ј Staljin sa svojirn fanaticnirn dogrnatizrnorn i istovremeno 
sa sjrirn horizontorn - nagonorn za dalje, za sutrasnje шogucno
sti, da sи se oni, ne sarno idealno dopunjavali, nego da је Mo
lotov, rnada malomocan bez Staljinovog vodjstva, ovome и 
rnnogo сети Ьiо nиZan. Mada sи obojica Ьili bezobzirni и 
sredstvima, rпenj se cini da је Staljin ova paZljivo Ьirao i srni
sljao и skladи s okolnostirna, dok su za Molotova ona иna
pred Ьila sporedna i neva:Zna. Ја drZirn da је on и mnogo 
сети ne sarпo Staljina podsticao, nego i иcvrscivao i иklanjao 
njegova dvournljenja. I rnada Staljinи, obziroш na njegovu vе
си svestranost i prodomost, pripada prva иloga и •pretvaranju 
zaostale Rиsije и rnodemи indиstrijskи irnperijalnи silи, bilo 
Ьi netacno ako Ьi se potcenila иloga Molotova, narocito kao 
prakticnog realjzatora. 

Molotov kao da је i telesno Ьiо пarnenjen takvoj иlozi: 
terneljit, odrпeren, sabran i izdrZljiv. On је pio vise nego Sta
ljiп, ali njegove zdravice su Ьile krace i srnisljene na neposre
dni politicki efekat. Njegov licni Zivot Ьiо је takodje neprime
tan, i kad sarn godiпи dana kasnije ироzпао njegovи zenu, 
skrornnи i ljupku, irnao sam utisak da је to mogla Ьiti i svaka 
druga koja Ьi mogla zadovoljavati odredjene, njemu nиZne 
funkcije. 

« 

Razg.ovor kod ~taljina _је росео njegovirn иzbudjenirn in
te_resovanзern za dalзu sudbши Vrhovnog staba i jedinica oko 
ТЈtа. 

Ali ја sarn ши dokazivao da se to ue moze dogoditi. 
_ Kako ne? - nastavljao је on. Koliko puta se dogodilo da 
зе borce satrla gla~?v <;Jlad је strasn! neprijatelj svake arrnije. 

__ Ја ;arn ш~ obзasnз<:v.ao: Te~en Је takav da se rnoze иvek 
nac1 пesto z~. зеlо - bl11 srno 1 u rnnogo tczirn okolnostima 
ра nas glad ШЈе satrla. 

Uspeo sam da ga umirim i ubedirn 
. .za.ti!_11 је on 1pre8ao ':а f!l-Ogucnost pornoci. Sovjetski front 
Је Ью JOs ~re_~ale.ko da Ь1 аvюзе __ г.ю.gli pratiti lovci. U jednom 
tre!шtku StalJШ Је planuo, grdec1 pJlote: Oni su kиkavice _ 
Ьозе se. da lete danjи! Kukavice, bogami kukavice! 
. :(11 :моlо~оу, koji је _bio и kи~sи citavog problerna, иzео 
ЈС P!,ote u. zastit~:. Ne, шs~ kukavJce, daleko od toga. Nego, 
l~v~J ':leJ?aJU ~C:liki ~orne_t ~ avioui. Ы Ьili oboreni pre nego 
b.I . Ј sЩ;!I па ci}J. А 1 ~<;шsш teret з е beznacajan - moraju no
sttr gor~vo. da Ь1 se ":ratи natrag. Zbog toga jedino i mogu da 
Jete nоси 1 nш:е mal1 teret. 
. !а sarn po.drzao ~_olotova, jer sam znao da sи se sovjetski 

pllotr dobr_ovoljno r:udllr da le~.e i danjи, tj. bez zastite lovaca 
samo d~ br pomog~I sabor~e и Jиgoslavjji. ' 

v Al1. Ја sarr: Ью sasv!m sagl~~a11; sa Staljinovim isticanjern 
nuzno_stJ da Т!tо,. и . datш~ r:~ZVJ]enш1 i slozenirn prilikarna ј 
zadacнna, rno.ra Jmat! stabrlшзe sediste i osloboditi se od sva
kodnev~e nes1g~most1. ;N,~ma sиv~nje da је Staljin to gledanje 
p~ene_o 1 ~а sovJ~tskи rn1SIJи, na сЈЈе navaljivanje је bas tih dana 
Тlto Ј pпstao. da se ~vakиise и Italijи, а odatle na jugosloven
sko ostr~,o V1s, .~de зе ostao s-.·e do юrodora Crvene arrnije u 
Jиgo~laVJ]и. StalJin _dodu~~ nije nist~ r~kao о toj evakиaciji, ali 
se пнsао о ~o.me vec, иo?~Jcavala у щeg.ovoj glavi. 

Savezшci sи v~::: bill odobri!r osшvanje sovjetske vazdиho
~!ov~e .baze и I~aliJ1 za ·pornoc jugoslovenskim 1borcirna ј Sta
IJ!n Ј~ Istakao h1tnost prebaciYanja transportnih aviona i akt'. 
\'IsanJa same baze. Ј 

v Oce.'tidno oгaspolozen mojim optimizmoш и pogledи ko
~acnog Ishvoda tekuce nernacke ofanzive protivu Tita, on је pre
sa~ n~. nasev od~ose sa saveznkima, u prvom redи s Velikorn 
]Br Itaшзom, sto Је kao sto rni se i tada u"-'iniLo. ј IЬio glavni raz. 
og tog sastaпka sa mnom. · 

Sl!stina njegovЉ sugestija se sastojala s jedne strane и 
t~rne da пе tr~ba "р!аЩi" Engleze, pod ci~ је on podrazu~e
' ао da treba Jzb.~~avat.J sve оп о sto Ьi о•;е moglo alarmirati 
da se и JugoslaviJI radt о revolиciji i yJasti kornunista sta се 
\'am ~rvene pet?,;lcrake .zvezde na kapama? Nije va:Zпa· fогша 
nego sta se <postize, а VI - crvene zvezde! Bogami, zvezde nisJ 
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potrebne! - pitao је i ljиtio se Staljin, ali nije krio da ти 
ljиtnja njje bila dиboka - Ьiо је to prekor, i ја sam ти o
bjasnio: Crvene zvezde jenemogиcno иkinиtj jer sи one vec tra~ 
djcija ј doblle s~ odredjen s:пisao k~d n~Щ1 ~ora~a. . •v 

Ostajиcj рп svome, ali bez veceg msJstlraщa, on Је pr1sa_o 
odnosjma sa Zapadnjm saveznicima, s druge strane, nastav1-
vsj: А уј moida mjslite da smo mi, zato sto smo saveznici s 
Englezima, zaboravili ko sи onj ј ko је cercil. Njjma nije njsta 
sladje nego da saveznjcima podvale - oni sи и Prvom svet
skom ratи stalнo podvaljjvalj Rиsima ј Francиzjma. А CercjJ? 
Cercil је takav da се t.i, ako se ne сиvа8, kopejkи iz dZepa iz
vиcj. Da, kopejkи iz dZepa! Bogamj, kopejkи iz dZepa! А 
Rиzvelt? Ruzvelt nije takav- on zavlacj rukи samo za krupni
je komade. А Cercjl? cercjl ј za k01pejkи. 

On је nekoliko риtа podvиkao da treba da se cиvamo 
Intelidzens servisa ј neverstva, engleskog narocito, protivи Ti
tovog zivota: Ра oni sи иbili generala Sikorskog, а ne Ьi li 
Tita! .Sta је njima zrtvovati dva·tri coveka za Tita - oni svoje 
ne zale' А to za Sikorskog - to ne kazem ја, to је meni 
Bene8 pricao: Stavili Sikorskog u avion i avion lepo oborili -
ni dokaz<t., nj svedoka. 

Staljin se i и tokи sedeljke vracao ovim иpozoreпjima ko
ja sam ја ро povratkи рrепео Titu, i koja sи, svakako, odjgrala 
izvesrш ulogи u prjpremanjи njegovog konspirativnog nocпog 
leta s Visa na sovjetskи okиpacionи terjtorijи u Rurnиniji, 21. 
septembra 1944. godine. 

Zatim је presao na nase odnose s jиgoslovenskom kralje
vskom vladom. Novi kraljevski mandator Ьiо је dr Ivan suba
sic koji је obecavao sredjivanje odnosa s Titom i priznanje Na
rodno-oslobodilacke vojske kao glavne snage и borbl protivu 
okиpatora. Staljin је nastojao: Nemojte odbjti razgovoгe sa 
sиbasicem - nikako ih нemojte odblti. Nemojte ga odmah 
napasti da vidimo sta оп hoce. Razgovarajte s njirn. Vj ne 
mozete odmah Ьiti prjznatj - treba naCi prelaz ka tome. Sa 
subasicem treba razgovarati, ne Ьiste li se nekako nagodili. 

Njegovo nastojanje njje Ьilo kategoricno, mada иporno. Ја 
sarn ga preneo Тјtи ј clanovima Centralпog komjteta, а Ьiсе 
da је ј ono jgralo и!оgи и poznatom sporazumи Tjto-Subasi6. 

StaJjjn nas је zatjm pozvao da podjemo na veeeru, alj и 
holu smo se zaиstavilj pred maporn sveta, na kojoj је Sovjetski 
Savez Ьiо obojen crveпo i zbog toga upadljjv i veci nego inace. 
Staljiп је mahnиo rukom preko Sovjetskog Saveza ј иzviknиo, 
nadovezujucj na ono sto је malocas govorjo protjvu Brjtanaca 
ј Amerikanaca: Njkad se oni nece pomiritj s tjm da ovoJjki 
prostor Ьиdе crven - njkada, nikada! 

Menj је na toj mapi ирао и oci prostor kod Staljiпgrada, 
zaokruzen od zapada plavom olovkom - ocevidno је to исјnјо 

(('$ 

Staljjn uocj Ш u tokи bitke za Staljingrad. On је prjmetjo moj 
pogled - jmao sam иtjsak da ти to prjja, mada nicjm njje 
odao svoje ose6anje. 

Ne secam se bas zbog cega, tek primetih: Bez indиstrjjaJi
zacjje ne Ьi Sovjetski Savez mogao da se odrzi i vodi takav 
rat. 

Staljjп dodade: Ва8 oko toga smo se i posvadjalj s Trockim 
i Buhariнom. 

I t.o је Ьilo jedjno - tu pred mapom, sto sam jkad сио 
od njega о tjm njegovjm protjvnjcima: ,posvadjali se! 

U tr,pezariji sи ve6 cekale, stoje6j, dve tri osobe iz sovjet
skog vrha, ali njko jz PolitЬiroa, sern Molotova. Ја sam па 
njih zaboravjo - onj sи ј jnace bili cиtljjyj ј povиcenj citave 
noci. 

U svojjm memoarjma CerCil plasticпo орјsије jednи jmpro
vizovanи veceru и Kremljи kod StaJjjna. Ali kod Staljina se 
uopste tako veceravalo. 

U prostranoj i neиkrasenoj, ali ukusnoj trpezarjjj, na 
prednjoj polovjnj dиgackog stola Ьila sи poredjana svakovrsna 
jela и zagrejanim i poklopljenim teskim srebrnjm Cinijama, а 
takodje i pica i tanjjri i drugo 1posudje. Svak se sluzio sam i 
sedao gde је hteo oko slobodne polovine stola. Staljjn nikada 
njje sedeo и celu, ali је иvek sedao na istu stolicu - 1prvu levo 
od cela. 

Zblrka jela i pi6a је Ьila ogromna - prevladjivala sи me
sa i ljиte rakije. Ali sve drugo је Ьilo jedпostavнo i nenarnetljj
vo. Njko od poslиge пiје иlazio, ako StaJjjn ne Ьi zazvonjo. 
Jedjno se иkazala prj!ika kad sarn ја zazeleo piva. Mogao је 
и6ј samo dezurпj oficiг. Svak је јео sto је hteo i koliko је 
zиdeo_, jediпo је bilo prevjse nagonjenja ј jzazjvanja na рј6е ј 
zdrav1ce. 

Takva vecera је оЬlспо trajala ро sest, ра ј vise satj -
od deset иvесе do eetjrj ... do pet jzjutra. Jelo se ј pilo polako, 
uz nevezan razgovor kOJI se od dosetaka ј aпegdota preпosio 
na najozblljnjje politicke, ра cak i filozofske teme. 

Na tјщ vecerama se neslиZbeпo i stvamo иоЬЈјсаvао zna
!an deo so;:je~sk~ !politike, а опе sи Ьile i najcesca i najpogodni
Ja zabava 1 v.Jedшa raskos и Staljjnovorn, inace jednoljcnom i 
sиmomom, z1votu. 

1 Staljinovj saradnjci sи ocevjdno Ьili priviklj na takav na
~1.n rada i zivota - pr_<;>vode6j no6j na vecerama kod Staljina 
il1 nekog .~rugog <;>d,_nJih, .. oni и kaпcelarij~ r~isu dolazjJj pre 
podne, ob1cno ostaJUci и щнnа do kasne vесеп. То је kornpJj. 
kov~Io ј .otezava~o таd vi~oke administracije, ali se ova prila
rgodi!a, а 1 sam d1plomatski kor, иkoliko је imao dodjra s nekim 
od clanova Politblroa. 
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Nije postojao nikakav иtvrdjeni red ро kome Ьi' clanovi 
PolitЬiroa ili drиgi visoki funkcioneri prisustvova!i vecera!lla. 
ОЬiспо sи prisustvovali oni koji sи imali neke veze s ,poslovпna 
gosta ili s aktuelnim pjtanjima. 

Na tim vecerama sи sovjetski vodjj bili ј najbblZi, najin
tjmniji medju sobom. Svak Ьi pricao novosti sa svog sektora, 
sиsrete koje је 1prekodan imao, namere koje је snovao. Bogata 
trpeza ј znatne, mada ne neиmerene, koliCine alkohola oZivlja
vale sи dиhove ј pojacavale atmosferu srdacnosti i nenameste
nosti. Nеирисеn posetilac Ьi jedva opaiao razlikи izmedjи 
Staljina ј ostalih. Ali ona је postojala: njegovo mjsljenje је 
paZljiv·o praceno, niko ти se nije tvrdoglavo odиpirao - s.ve 
је иnekoliko licilo i па patгijarhalnи :porodicи s tvrdokomlffi 
domaCinom, cije cиdljivosti sи se celjad иvek priЬojavala. 

Sta!jin је иzimao kolicine hrane ogromne ј za rnnogo 
krupnijeg coveka. То sи najcesce Ьila mesa, и сети se ispoljava
to njegovo gorstacko poreklo. Voleo је ј svakojake specija!jte
te, kojjma oЬiluje ova zemlja razliCitih klima i civilizacjja, ali 
nisam primetio da rnu se neko jelo stalno svjdjalo. Рјо је иme
renjje, najcesce шesajucj 11 malim casicama crveno vino i votku. 
Nikad nisam na njernи primetio znake pijanstva, dok to ne bih 
mogao reci za Molotova, а pogotovu za Beriju, koji skoro da 
је Ьiо pijanjca. Mahom se prezdiruci na tim vecerama, sovjet
ski vodji sи prekodan jeli malo i neuredno, а mnogi od njih sи 
ро jedan dan preko nedelje - radj "razgrU.Zenija" (rastere~ 
cenja), ,provodili па vоси ј sokovjrna. 

Na tim vecerama se krojila sиdЬina ogromne ruske zemlje, 
novoosvujenih zemalja, а и пшоgоmе i ljиdskog roda. А ako 
na njima i пisи podstreknиta znacajnija dela duhovnih tvoraca 
- "inzenjera ljиdskЉ dиsa", Ьiсе da su mnoga zanavek po
kopana 

Ipak nisam nikada cuo razgovor о urшtar:partijskoj opo
ziciji i obracunavanju s njom. То је ocevidno ponajvecma spa
dalo и nadleznost Staljina ј tajne policije, а kako sи i sovjetski 
vodji ljtrdi - na savest su rado zaboravljali, utoliko radije sto 
Ьi vracanje na пјu ЬiЈо opasno za vlastitи sudЬiпи. 

Ја си pomenиti samo опо sto тј izgleda znacajnije, iz la
kog, пeprimetпog prelaienja s teme па :emu, na toj sedeljci. 

Podsecajuci па ranije veze JU.Znih Slovena s Rиsijorn, ја 
sam rekao: Ali ruski carevi пisи razumeli tezпje JU.Zпih Slovena 
- njiшa se radilo о imperijalistickom prodiraпjи, а nаша о 
oslobodjenju. 

Staljin se slozio, ali па drukciji naciп: Da, ruski carevi 
пisи ima!i horizoпta. 

Staljiп se iпteresovao о Jugoslaviji na пacin drukciji ne
go ostali sovjetski vodji. Njega пјsи zanjma!e zrtve i razaranja, 
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пеgо kakvi sи se ипиtатјi odnosi stvorili i kakva је stvama 
sпaga иstanjckog <pokreta. No i ta sаzпапја on nije poЬirao pi
tanjima, nego и tokи samog razgovora. 

U jednom treпиtkи zaiпteresovao se i Albanijoш: Sta se 
tarno stvamo desava? Kakav sи опi пarod? 

ОЬјаsпјо sаш: U AЉaniji se dogadja maпje-vise sto i и 
Jugoslavjji. Albanci su najstarjje balkaпsko staпovпistvo -
starije od Slavena, cak i od starЉ Grka. 

А otkиd kod njih slaveпska jmena naselja? - pita Sta!jin. 
Nernajи li опi ipak neke veze sa s:aveпima? 

Objasпio sam i t.o: Slaveпi su ranije nastanjivali doline -
otud slavenska imena mesta, ра su ih AЉanci и vreme Turaka 
iz njih potjsli. 

Staljjn је seretski namignиo: Ја sam se nadao da sи Albaп
ci bar ша!о Slaveni. 

Pricajuci ти о пасјпи ratovanja i zestini rata и Jиgoslaviji, 
ја sam jstakao da mi Nemce пе zaroЬljavamo, jer i onj uЬijaju 
svakog naseg zaroЬ!jeпjka. Sta]jjn ираdа, smejиci se: А јеdап 
nas sprovodio vеси grupи Nemaca, ра ih usput роЬiо sve sern 
jedпoga. Pitajи ga, kad је dosao па rnesto opredeleпja: А gde 
sи ti ostali? Izvrsavarn, kaze, пaredbu vrhovпog kornaпdanta 
"poЬiti sve do jedпoga" - jedпoga sam varn i doveo. 

Prirnetio је, и toku razgovora, о Nemcima: Опi su cudaп 
narod, kao ovce. Secam se iz detjпjstva: kиd kreпe ovan, za 
njim sve ostale. Seearn se ј kad sam pre revolucije Ьiо и Ne
mackoj: grupa пernackih socijal-demokrata zakasnila na koп
:gres, jer је morala da ceka da јој vozne karte bиdu potvrdjeпe, 
ili tako nesto. Gde Ьi to Rusi? Neko је dobro rekao: U Ne
mackoj ne moze da se пapravi revolиcija jer Ьi Ьili pogazeni 
travпjaci. 

Traiio је od mепе da пш kazujem srpske reei za •pojedine 
stvari. Otkriva se, dakako, velika slicnost izmedjи ruskog i srp
skog. Bogami - izvikиje Staljiп - пета tи sta da se prica: 
jedan narod. 

Bilo је i anegdota, i Staljiпи se narocjto svidela jedna kоји 
sam ја ispricao: Razgovaraju se TurCin i Cmogorac и jednom 
od retkih casova priшjrja. Interesиje se Turcin zbog cega Cmo
gorcj stalrю zapodevajи ratove. Zbog pljacke, odgovara Crпo
gorac, sjrotinja smo, ра ne blsmo Јј sto иpljackali. А zbog cega 
уј ratиjete? Zbog castj i slave, odgovara Turcin. Na to се Cmo
gorac: Svak ratuje za ono cega nema. 

Staljin је grohotom prokornentarisao: Bogami, dиboko: 
svak ratuje za опо cega пета! 

Srneje se i Molotov, ali opet skrto i necиjno - zajsta nije 
imao srnisla ni da pravi ni da prima humor. 
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RaspitиjиCi se s kim ~a.f!l se о~ vodja ~[~О ~ Mo~kvi,_ Stalji~ 
је, kad sam pomenиo D1rшtrova 1 м.~ш~~1ski]a primetю: I?.!
mitrov је pametniji covek od ManиilJISkЛJa, mnogo pametш]1. 

Tim povo~om _napornenиo. је о raspиsta~jи Kominterчe: 
Oni, zapadnjac1, tol1ko sи podli - 9а narn шsta о torne ~1sи 
pomenuli. А mi SJ!lO tako tvrdog~a:-11: 9а s~. nam po~enиli -
mi је ne Ьismo ш dosad .~aspиsti_li! .s~tиac!Ja ~ ~om_1~temom 
је postajala sve nenorrnalшJa. Ја 1 VJa~eslav M1hail<;>y1c tu raz~ 
bljamo glave, а Kominterna. g_ura ~VOJe -. sve v~1 nes]da~I. 
S Dimitrovom se lako saradJUJe, ali s drug1ma teze. А sto Је 
najva.Znije, samo postojanje sveopsteg komиnistick?g fo~rna ~ 
иslovima kad komunisticke partije treba da nad]и nacюnalш 
jezik i da se bore и иslovima svoje zemlje - nenorrnalnost, 
ne5to neprirodno. 

U tokи veceri sи 1prispele i dve depese - Staljin mi је 
pruZio na citanje i jednи i drugи. 

U јеdпој је iznoseno sta је sиbasic govorio u State Depart
mentu. sиbasicev stav је blo: Mi Jиgosloveni ne mozemo blti 
protivи Sovjetskog Saveza niti voditi antiruskи politikи, jer sи 
kod nas slavenske i proruske tradicije vrlo jake. Staljin је na ~о 
primetio: То on, sиbasic, plasi Amerikance! Ali zbog cega 1h 
pla5i? Da, plasi Љ! Ali zasto, zasto? 

А zatim је dodao, valjda primetivsi zapanjenost na mom 
licи: Oni kradи паsе depese, ali i mi njihove. 

Druga depe5a је Ьila od cercila: javljao је da се sиtra po
ceti iskrcavanje .и Fraпcиskoj. Staljin је росео da se izruguje 
s depe5orn: Da, Ысе desant, ako ne Ьиdе magle. Uvek је dosad 
bllo neeeg da Љ omete - sиmnjam da i sиtra nece blti. Mogu 
naici na Nemce! sta, ako naidjи na Nemce! Desanta mozda 
nece ni blti, nego kao i иvek dosad obecanja. 

Molotov је, kao i obicno zатисkијиqi, росео da dokazиje: 
Ne, ovog риtа се zaista blti. 

Ја nisam imao иtisak da Staljin ozblljno sиmnja и savezni
cko iskrcavanje, nego da ти је cilj da ovo ismeje, а naroeito 
razloge dotadasnjЉ odgadjanja. 

Kada danas sиmiram to vece, cini mi se da Ьih mogao 
zakljиciti: Staljin је namemo zastrasivao jиgoslovenske vodje 
da Ы smanjio njihove dodire sa Zapadom, а istovremeno је 
nastojao da nji!юvu politikи podredi svojim interesima i svo
jim odnosima sa zapadnim drZavama, и prvom redи s Velikom 
Britanijom. 

I ро idejama i ро metodima, ро vlastitom iskиstvu i isto
rijskom nasledjи, on је dr:Zao da је jedino sigumo ono sto dr:Zi 
и saci i da је svak ko је izvan njegove policijske kontrole nje
gov potencijalni protivnik. Jиgoslovenska revolиcija se zbog 
ratnih prilika istrgla svakoj njegovoj kontroli, а vlast koja se 
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iz nje radjala postala је suvise svesna svojih mogиcnosti, da 
Ы on jednostavno mogao da јој nar-edjиje. On је toga Ьiо s·,e
stan, tpa је jednostavno cinio sto је rnogao - iskoriscavajuci 
antikapitalisticke predrasиde jиgoslovenskih vodja prema za
padnim dr:Zavama, on је nastojao da te vodje veze za sebe i 
njihovu politikи podredi svojoj. 

Svet и kome sи Ziveli sovjetski vodji - а to је Ыо i moj 
svet, dobljao је za mene polako jedan поv vid: иzasna, nepre
stana borba na svim stranama. Sve se ogoljavalo i svodilo na 
obracиne koji sи se jediпo menjali ро оЬ!ikи i и kojirna pre
zivljavajи jedino jaci i snala.Zljiviji. I dotad pиnom divljeпja 
prema sovjetskirп vodjama, mene је obиzimao vrtoglavi zanos 
prema neiscnpnoj volji i svesti koje Љ ni za tren nisи napustale. 

:го је Ыо svet и korne пiје bllo izbora izvan 1pobede i 
smrt1. 

То је Ъiо Staljin - graditelj jednog novog socijalnog siste· 
ma. 

~prastajиci se, ја sam jos jednorn upitao Staljina ima Ii 
on pr1medaba na rad jиgoslovenske partije. On odgovara: Ne 
nemam. Ра vi sami пајЬоlје znate sto treba ciniti. ' 

Ја sam, ро. dolaskи na Vis, i to preneo Titu i ostalima iz 
Cen_tralnog ~om1teta. А sumirao sam i svoje moskovsko риtо
vаще: .К?rшnterna stvarno vise ne postoji, а mi jиgoslovenski 
komuшst1 morarno sami da se snalazimo - rпoramo se u 
prvorn redи иpirati ла vlastite snage. 

Staljin mi _је, na polaskи, predao za Tita sаЬlји - poklon 
Vrlt_o":'п~g sovJeta. T~rn prekrasnom i visokom daru ја sam, 
vrac_aJиCI se .P~eko К~ла, dodao i svoj skrornni: sah od slonove 
~?s.t1. N_e m1slнn. ~а Је и torne Ьilo simbolike. Ali rni se danas 
сщЈ da Је и mеш 1 tada, ·prigиsen, postojao i jedan drukciji svet 
od StalJinovog. 

Jz )elara oko Staljinove vile se izvlace izшaglice i zora. 
~tа!Јщ 1 Molotov se rи~ији sa mnorn na izlazu, иmorni od jos 
~e~ne neprospavane П?СI. A~to те odnosi и jutro i и Moskvu 
JOS ne~az~иd]er:u. иrшуеnи Jиnskom plaveti i rosorn. Vraca mi 
se oseca':!Je koJe sa.m 1mao stиpivsi na Т?sko ~Је: ipak svet nije 
tak~. velik gl~d~n 1z ov~ zemђe. А mozda ш neosvojiv _ sa 
~t~l]шom, sv ide]_ama . ko]e treba da sи konacno otkrile coveku 
Јstщи о drustvи 1 о щеmи samom. 

Bio је to. l~p san .-.и realn~sti rata. Nije mi ni padalo па 
~Jh da иtvrdjи]eJ!l. kOJ~ ]е Od ll]Ih stvarnije, kao sto danas ne 

rnogao иtvrditl ko]e se шаnје oblstinilo и svojim оЬееащ1 ma. 
Ljиdi zive u snovima i и realnosblma. 



SUMNJE 

1. 

Do mog drugog putovanja u MoSkvu, а time i do novog 
susreta sa Staljinom, verovatno ne Ьi doslo ni da nisam Ьiо 
zrtva vlastite iskrerюsti. 

Naime, posle piГodora Crvene 3.1"111fuje u Jugoslaviju i oslo
Ьod:jerlJja Beograda u jesen 1944. ~godine, doslo је do toliko 
mnogobrojnih i tako teskЉ ispa:da pO(jeddnaca i gropa c:rveno
amlejaca prema gradjaniшa i pripadпicima jugoslovenske voj
Ske, da је to za novu vlast i Komunisticku partiju preraslo u 
politdCiki proЫem. 

Jugoslovenski komunisti, koji su Crvenu a.тmiju zamisljai1i. 
idealnom i u vlastitim redovima se nemilosrdno obracunavali 
protivu naдnevinijЉ оЬЊk!а pljacke i nasilja, svakalko su ЬШ. za
panjeni vise nego obicni ljudi. koji ро nasledjenom is~ 
od svake vojSke ocelюju pljaoke i nasilja. A1i to ne znaCi da 
proЫem ·nije i stvarno pos·t~ao, utoliko ostriji sto su pr<;>tivnici 
ikomunista koristШ is.pa~de crvenoa:rmejaca. za rЬorЬru prot1vu ne
stabilizovane vlasti, а i protivu komunizma uopste. Citav pro· 
blem de komplilkovalo 1 to sto su se vise ikomande .. Crven~ 
З!Г!11дје oglu.Sivale о zalЬe i interverlJCije, tako da se ddЬЗiЈЗО Uti
sak tkao da one same toleriSи 'nasi]lja i nasi!nike. 

cim se Тito watio iz Rrumunije u Вeograd - tada lie on 
boravio i u Moskvi i prvi :put se susreo sa Staljaпom, ovo је 
pitanje moralo Ьiti pretreseno. . . ., 

Na sastanku kod Tita, kюme sam uz Kardelзa 1 R~V'ICЗ. 
pгisu:stvova1o i ја, re5eno је da se. о tome razgova;;a sa 5e.f<?tn 
sovjetske misije generalom KomjeJevom. Л. da lbl KomJe)eV 

citavu stva.r shvatdo sto ozbiljnije, res~ ~е ~ ne. razgov~ 
s Jljjim jedino 'Гito, nego da sast:amik;u p~ustvuJemo 1 паs tro)I
ca i dvojica najistaknutijih j.ugoslovenSkih komэю.danata - ge
nerali Peko Depeevic ri Коса 'Popovic. . 

Tito је izlozio Komjetevu. ~itav ~lem u. veoma ЬlagO? 
i. uetivoд ftOII"ffii, ра ,је utollko Јасе z~p~ПJivalo щe.govo grubo ! 
uwed!jeno odЬijarnje. Mi smo KornJeJeVa pozval1 kao druga 1 
komunistu, а on је uzvilcivao: Ја u ·ime sovje~~ via<Y:e J?ГOte
stvujem protiv takvih insinuacija na Crvenu a.11Il)1JU kоза !Је· • · 

Uzal,udna su lblla sva nastojarnja da ga ubedimo - •U n;e
mu se odjednom raspomamio pripadnik velike sile i armije koja 
"oslobadja" 

I tom prililk;om sam ја rekao: iP<I"oЬlem је i ru tome sto nasi 
protivпici to koriste protivu nas, uporedjujuci ispade cryeпo
annejaca s pona5arnjem engleskih oficira koji takve ispade ne 
prave. 

К:ornjejev је pogotoru na ovo reagovao s gruЬirn neshva· 
tanjem: Najostrije pгotestujeш protiYu uvreda koje se nanos" 
Orvenoj arm.iJd sravnjujuCi је s armijama kalplitalistiбkih zernaJja. 

Jugoslovenske vlasti su tek kasnije prikupile podatke о be
zakonjima Crvenoa!ГIIlejaca: prema prija:vama gradjana bilo је 
1219 silovanja, od cega 11111 silovanja sa ubl9tvom i li204 slucaja 
pljacke s povredama - cifre ne tako neznacajne ima li se u vidu 
da је Orvena aтmija pгodrla jedino u severoistocni deo Jugo
slavije. А te cifre dokazuiju !i. rda је jugoslovensk:o rvodjstvo mo
ralo da te izgrede oseti kao politicki problem, utoliko ozbi
niji sto su oni postali i motiv unutra5nje 1ЪоrЬе. Komunisti 
su taj proЬlem osecali i kao rnoralan: Zar је to ta idealna i 
toliko Zиdijena Orvena, aтmi~a? 

Sastanak sa Komjejevorn se svrsio bez rezultata, mada је 
kasni·je primeceno da su sovjetske komande strozije reagovale 
protivu saшovolja njihovih boraca. А meni su drugovi na Iicu 
mesta, odmah ро odlasku Komjejeva, neki <bla:Ze ne:k;i ostrije, 
zamerili sto sam ono relkao. Men!i. zaista nije tada padalo na 
uш da uporedjujem sovjetsku i 1bгitansku armiju - Britanija 
је imala u Beogradu samo misiju, nego sam, polazeCi od oce
vidnih fakata ovo konstatovao i reagovao na politicki proЬlem, 
izazvan i neshvatanjima i cporoseu genera:Ia Kornjejeva. Po
gotovu је od mene Ъila daleko svaka pon:iisao da vredjam Crve
nu armiju koja tada meni nije bila ma!IJ(je draga неgо generalu 
Koгnjejevu. Ali ~е istina :i to da nisam mogao ostati miran, 
pogotovu na polozaju na kome sam Ъiо, prema nasiljirna nad 
zenama - za mene oduve~k jedn!i.m od najgnusni;jih zlocim, 
prema vredjaпju nasih boraca i pljackama na5e irnovine. 

Те moje reei, wz sto-Sta drugo, postale su izvor prvih tr
verlJja izrnediJ'u rjugoslovenskih i sovjetskih vrhova. i rnada је 
za to ustvari bilo i ozbiljnijih 1povoda - bas te ·reci su tada 
пајсе5ее navodjene kao тazlog uvredjenosti sovjetskih vrhova i 
predstavnika. Uzgred mogu da napomenem da је to svakako 
Ьiо razlog sto sovjetska vlada nije i meпi, kad i nekim dru;--<im 
vodecim clanovima jugoslovenskog Centralnog komiteta, dode· 
li,Ia o11den Sruvorova - iz liCnih razloga је zaoblSla i gепега!а 
Peka Da:pee"lt-iea, ta:ko da smo ја i Raпkovic, da Ьi se popravilo 
to potcenjivanje, predloZili Titu da Dapcevic bude odlikovaп 
jugoslovenskim Narodnim lterojem. Те rnoje reci su svakako 



blle i jedan od razloga zbog kojega su sovjetsk.i agenti u Jugo
slaviJi ipoce1i, pocet!kom 1945. godine, da sire glasine о mom 
"trockizmu", od ceg.a su sami moгadi odustati, kako zbog 
·Ьesmislerюsti takv.Њ opUиzЬi, ta!ko i zbog poboljsanja medjиso
Ьnih odnosa. 

No ја sam se z;Ьog te svoje lizjave nasao skoro izolovanim, 
i to ne toliko sto Ьi me najЬliii dшgovi narocito osиdjivali -
Ьilo је daik.aJko ostгih osuda, i Sto su sovjetski vrhovi citav 
incblent zaostrav.ali i naduvavaii, ne manje d radi mojih vlasti
tih иnиtarnjih preZivljavanja. 

Naime, ја sam se vee tada. na5ao u dilemi 111 kojoj se nadje 
sva!ki komunista lkoji d01bronameгno i nesebleno prihva:ti iko
mиnisticke ideje, Ьиdисi da mct-tad mora uooit:i ·nesklad izme
djи tih ideja i prakse partijskih vrhova. U ovom slисаји to nije 
bilo toliko ZJb01g neskla:da izmedju idealne slike Orvene a.rrnilije 
i prakticnih postиpak:a нjenih pripa!Cinika - i ја sam Ыо sve
stan da u Orvenoj arrnfuji, ·makar sto је ona vojska "beklasnog" 
drustva, "jos uvek" не moze Ыti sve kako treba !i da, u njoj 
jos mora 'Ьiti "ostata!ka" "starog" . Nego је kod mene stvarao 
clilernu rav.nodиsм1, da ne ka:Zem dobrohotan odnos sov.jetskog 
vodjstva i sovjetskih komandi prema nasiljima, а pogotovu od
bjJanje da se ova priznaju, а da i ne govor!im о njihovom pro
testovanjи kada Ьi im se na njih ukazalo. Nase namere su 
Ьile dobre - da satuvamo •Ugled Crvene a.rnThje i Sovjetskog 
Saveza, koje је godinama stvarala >propa;ganda К!omunistiCike 
partije Jиgoslavije. А na sta sи [}JaiiSle te na5e ddЬre namere? 
Na arogantnost i odЬijanja tipicпa za veliku drzavu prema та
Јој - jakog ip!rema slaJЬom. 

IPogotovu је tu dilemu utvrdjivalo i produ:Ьljivalo nastoja
nje sovjetskih predstavnika da moje, и osnovi dobronamerne 
reCi, islюгist!e za ucwsCivanje ovog arogantnog kritickog stava 
prerna 1jugosloveпskom vodjstvи. 

Sta је to, otk.ud da nas sov.jetski predstavnici nisu mogli 
shvatiti? Zbog cega sи moje reci preиvelicavane i iskrivLjene? 
Zbog cega ih ta!ko iskrivljene sovjetski predstavnici !koriste u 
politicke svrhe - da prrkaZи jugoslovenske vodje ikao neza
hvalпe prema Crvenoj a:rrniji, koja de u datom trenи1!kru odi
gra:la glavnu ulogu и oslobodjen}u glav.nog gr.a:da Jиgoslavije 
i u njihovom instalira!llju u njemи? 

A!li na to nije bllo - nije ni moglo iЬiti na tOij osnovi 
- odgovora. 

Mene, kao i mnoge druge, iЬu:nШ su i drugi postиpci sovjet
skih predstavnika. Tako је sovjetska komanda oЬjavila da ikao 
pornoc Beogradи poklanja vеси kolicinи zita - ispostavilo se 
da је to ustvari Zito koje su Nemci iЬШ sa'Ьrali od jugosloven-
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skih seljaka i magacinirali na jиgoslovenskoj teritoriji -. 
sovdets!ka komanda је to, kao i mnogo Sta drugo, jednostavno 
smatrala svojim ratnim pleпorn. Sovjetski dЬavestrujci sи ma· 
sovno vrbovali ruske bele emigrante, а takodje i Ju:goslovene, 
cak и sмnom ruparatu CentJralnog komiteta. Protiv.u koga i za
sto? I na sektoru a;g:it.acije i propagande, kojirn sam ја иpra
vljao, Zivo sи se oseCala trvenja sa sovjetsk,im ipredstavnicima. 
SovdetSka sta:mpa је sisternatski prikazivala drukcijom i potce
njivala borbu jиgoslovenskih komunista, dok sи sovjetski pred· 
stavnici, najpre oprezno, а posle sve otvorenije zahtevali pod
,redjivanje 1jugosloveпske propagande sovJetSk:im роtпЉаmа, i 
kalu:pi.rna. 

А p1jarпke sovjetskih predstavnika, koje su ldoЪijale >k.a
ra!kter pravih Ьahana:lija, u koje su nastoja!li da иvu!Юu jugoslo
veпske vrhove, пюglе su и mojim ocima, kao i u ocima mnogih 
drugih, sa:mo d:a !POjaeaju иoeeni nesklad izmedjи sovjetskih ide· 
ја i postиpaka, njihove etilke na .reeima i amoralrюsti na delu. 

Prvi dodir iZJmed}u dveju revolиcija i dvej;u vlasti, makar 
one i Ъile na slionirn socija:Inim i idejпim osnovama, nije mogao 
а ,da •ne dovede do trvenja. Ali buduci su se ona dogadjala u 
iskljuCivoj i zatvorenoj ideologiji, nisи ni mogla imati drukciji 
pocetni vid nego kao moralna dilema i 'ka>o tuga i Zaljenje sto 
pravoverni centar ne sl1vata doЬre namere male ipмttije i siro
rnasпe zemlje. 

А kako Idudi ne reaguju jedino svescu, ја sam najednom 
"otkrio" covekovu neraskidivu vezи s prirodorn - 'V'ratio sam 
se 1lov.ovima iz IТane mladosti i nagednom iprimetio da ima le
pota - sem partije i revolиcije. 

AJi gorcine su tek nadolazile. 

2. 

U zimu 1944-1945. godine и Moskvu је otputovala jedna 
Sira vJadina delegacija, u kojoj је u:z Andriju Hebranga, adopti· 
ra:nog c1ana СК i пlinistra industrije, i Arse Jovanovica, nacel
nika Vrhovnog staba, Ьila i tada.Snja moja sиpruga Mitra -
ona mi је, sem politickih, mogla I]Л'eneti i ljudska reagova!D!ja 
sovjetskЉ vrhova, na koja sam ја Ыо posebno osetljiv. 

Delegacija је sve vreme, pojedinaeno i kao celina, bila 
podvrgavana zameгkama na staпje u Jugoslaviji i na pojedine 
jrugosloveпske vodje. Sov;jetski predstavnici su o'Ьiono •poJa:zili 
od taenih cinjenica, ра ove naduvavali i иo.pstavali. А za sve 
zlo, sef delegacije Hebrang, najиze se povezao sa sovjetskim 
predstavnicima, podnoseei im pismene lizvestaje i prenoseci na 



clanove delegacije sovjetska negodovanja. Hebranga је na takav 
rad, ро svernu sudeei, navelo njegovo nezadovoljstvo ZЬog 
sroenjivanja s polozaja sellcr-etara Komunisticke partiie u Нrvat
skoj, а u jos veeQj ,meri malodиSno d.rianje u zatvoru - za ovo 
se znalo kasnije, koje је valjda nastojao i tim putem da prikrije. 

Izvestavanje sovjetske partije nije se samo ро seЬi tada 
smatralo ne!Џm srortnim grehoщ jer niko od Jugoslovena nije 
suprotstavljao svoj Centra'!пi komitet so..,jetskom. Stavise, so
vJetskom Centra:lnom komitetu Ъilo је ot.voreno i pristupacno 
stanje u jugoslo":enskoj partiji. Ali u HeЬrangovom slueaju је 
to ve6 tada doЬilo karalkter podrivanja jugoslovenskog Central
nog komiteta. Nikad se пiје doznalo sta је on izvestavao. Ali 
iz пjegovog stava, а i iz опоg sto su tpreneli pojedini clanovi 
delegaci>je, nedvoj!Ьeno se i onda dalo zak1juciti da је ЊЉrang 
!zve8t:v~o sovJetsk;i Centralni !komitet s сЩеш da ga angafuje 
1 роdзап prot1w .JU:goslovenslkog Centra!nog korni'eta, ka:ko Ьi 
u ovome do8lo do iZJmena koje Ы njemu konvenirale. Dakako, 
sve је to zaodevano principijelnim razlozima i zasnivano na 

manje ili v!se ?citim P:ropustima ј sla!Ьostima Jugoslovena. 
Stwrna !:azl1ka Је pзlk bila u ovome: НеЬrапg је эmatrao da 
Jugos!aVIJa ne treba da izgradjuje privredu ј privredne planove 
nezav1sno ~d SSSIR, dok 'је Cent:ralni komitet. blo na gledistu 
uSke saradnue sa SSSR, ali i za :vlastitu nezaviэnost. 
.. Zavr~пi JТ!Ora!ni udatrac .toj delegacitji zadao је dakruko Sta

lJu:э-.. VO.n Је c1tavu _delegaciju okupio u Кren11ju i priredi<> јој 
uobJcaзenu gozJЬu 1 predstavu 1kalkva IЬi se jedin<> mog!a sresti 
u sekspirovsldm komadima. 

. On ј~ ~itikova~ jugosloven_skл.: vodsik:u i. nacin upтa:vl~anja 
OiJO~e. Al1 d!fektno 1е napadao зedino mene. I na ikakav nacin! 
О~ Ј~ uzЉudзeпo ·govorio о patrujama Orvene arrnije i uzasima 
lюзе Је morala da tprodje lboreei se hiljadama k.ilometara kroz 
opust?sen1;1 zemlju. Plakao је, uzvilk.ujuci: I tu 2:rmi1,u mje 
U\у~ю Ш'kо drugi do Djilas! Djilas od koga 'Ьih to najmanje 
o.~ek~vao, koga .sam tako lepo do':ekao! Armiju koja ni za ·vas 
~Је stedela ~V~JU. krv! Zna 1i Djilas, koji је i sam pisac, sta su 
~JUdsk.ev patn~e. 1 11)ud~ko srce? Zar ne mo.ze da shvati borca koji 
)е prosao hilJ<Iide ikilometara !kтoz ik)rv 1 oganj ј эmrt alko se 
ovaJ posali sa zenskom Ш 'llZlille пekru sitnioo? ' 

?n је svakicas dizao zdravice, l~kao jednoш, Sa:lio se s 
drug!rt?• I?odbada? trece, ljuЬio se s mojom zenom jer је 
~kinl]a 1 opet lio suze nad nesreeama Crvene armije i nad 
JUgoslovensikom nezahvaJlтюscu. Оп i Molotov su podelili ulo
ge, vee prema s~~onostima svako~ od njih. Molotov је hladno 
podbadao, а Stal]щ padao u trag1cne patose. Vrhunac је sva
kako IЬio kada је Staljin шkliЮnu<>, ljubeci moju zenu, da to 
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citni ~aZиci se opasnosti da 6е ga Jugosloveni optuZiti za si
lovaщe. 

On је malo Ш nimalo govorio о pa:rtijama, о tkoшunizmu 
о rnarksizmu, а veoma mnogo о Slavenima, о narodima, ve~ 
zama Rusa i Juzпih Slavena i - opet <> herojskim patrujama 
i Zrtvova11jru Orveпe armije. 

SlиSajuci sve to, ја sam zaista blo potresen i osщшucen 
Ali danas mi izgleda 'da је Staljin Ьiо Ьа$ mene uzeo na 

zuЬ ne to,liko zbog шоg "ispada" \koliko u nameri da Ьi те 
~а neiki na.cin prid?Ьio: Na to ga је jedino шоgао пavesti шој 
1skJren zanos Sov,Jietskim Savezom i rujegovom lianoseu. 

Ја sam odmah ро povratJkщ u Jugoslaviju Ыо napisao cla
пak о susretu sa Staljiпom, koji se пjemu bio veoma svideo 
- sovjetski pгetstavnitk mi је sk:renuo pafruju da u kasnijim 
izdanjima izЬaciш opasku о Staljinovim predugim nogama i 
istaknem јасе Ыislk.ost izmedj.u Staljina i Molotova. Ali је isto
vreшeno Staljin, k01ji је 1brzo upozna:vao ljude i narocito se od
lilkovao vestinom iskoristavanja Jjudskih slabosti, morao znati 
da m.e pridoЪiti ne moze ni na osnovi politickih arnЬicija, jer 
sam prema ovima Ьiо indifereпtan, а niti na ·ideoloskoj osпo
vi, jer nisam voleo sovjetsku partrju vi8e od jugoslovenske. Оп 
је jedino mogao uplivisati па ше.nе ernotimo - kroz moju 
islcrenost i rnoje zanose, ра је tim .putern i isao. 

Ali rnoja osecajnost i iskгenost su bile i шоЈа ja:ka strana 
- Iaik<> se 1preokretale 'u nesto sasvim suprotno ako bih se su
celio s пeiskrenoscu i nepгavednoscu. ZЪog t.oga se Staljin ni
kad nije ni usudio da ше otvoreno pridoЬije, а ја sam posta
jao utoliko cvrsci i odlucniji ukolilko sam se ik!roz pra'k:su ube
djivao u nepravedne, hegemonisticke sovjetske namere, odno
srю oslobadjao svoje sentimentalпosti. 

А danas је zaista veoma tesko utvr·diti sta ,је ru tom Sta1ji
novoш nastupu tЬiJo 'gluma а sta iskreno ogorcenje. Meni licno 
se ciпi da је !kod Staljina i nemogueno razlucivati jedno od 
drugoga - kod пјеgа је i samo :pretvaranje ЬiЈо toHko S'}OП1a
no, da se cinilo ka:ko i on sam postaje uЬedjen ru istinitost i 
iskгenost. onog Sto govori. On se veoma lako prilagodja;vao sva
kom obrtu u diskusiji i svakoj поvој temi, cak i svakoj novoj 
1icnosti. 

Tek, delegacija se vratila potpuno osamucena i deprirni
rana. 

А mоба izolovanost se produbblvala, sad i zЬog Staljino
vih suza i moje "nezahvaJnosti" 'PferDa Crvenoj armiji. Ali ша
dа sve usamljeniji, ја se пisarn podavao bezvoliпosti - lacao 
sarn se sve vise pera i knjige, na1aze6i u seЬi izlaze iz teSkoca 
i neshva'ta'llja u lkoja sam zarpao. 
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з. 

Ali zivot је Cinio svoje - odnosi izmedju Jiugoslavi!je i 
Sovjetskog Saveza nisи nюgli da ostanи tamo gxle sи ih fiksi
rale vojne misije ј armije. Veze sи se mnoZile, odnosi razgra
njavali, dobijajиCi i sve odreJdjeniji medjиdrZaVIni oiblik. 

U aprilи је trebalo da otputuje driavna delegacija, radi 
potpisivanja ugovora о uzајапшој pomoci sa Sov1etskim Save
zom. Delegacijи је predvodio Tito, а .pratio ga је ministar 
spoljnih poslova dr sиba5ic. u delegaciji su Ьila i dva privredna 
miпistra - В. Andrejev i N. IPetrovic. А sto sam i ја upao u 
delegacijи svakako је bilo ZЬog zelje da se direktrnim doditrom 
Iilkvidira spor о1ю ''uvreda" Crvenoj arnniji. Tito је jednosta· 
vno ukljucio i mene u delegacijи, а kako na to nije Ъilo pri-
med'Ьi sa sovjetske stгa.ne, Шао sam i ја u sovjetski avion. 

Bio је poeetak aprila, i avion se, usled nevremena, sve vre
me tumbao. Titu i vecirni delega;ta i pтatnje је pozlilo - eak 
i samim pilotima. I meni је Ьilo Iose - ali na drukCiji nacin. 

Oseeao sam se nepr~jatno - od trenиtka kad sam saznao 
za svoje putovanje, ра sve do sиsreta sa Sta:ljinom kao neka 
vrsta pokajnika, koji rnisam blo, а niti intimno imao za Sta da 
se kajem. Oll(o шеnе se и Beogradu sve intenzivnije stvarala. 
a1Jrnosfera kao dko onog •koji је duЬoko ogrezao - "zaiЬгljao", 
ра ти drugo i ne ostaje do da se na neki naCin isk11pi, pouzda
jиci se jedino и Staljinovu sirokogгu.dost. 

Avion se pri~nicao Moskv,i, а и meni је sve јасе raslo ose
canJje VeC znaпe osamljenosti. Prvi риt sam dozivljavao da me 
olako ostav1jaj;u drugovi, saborci, der Ьi ma!kaJk;va !Ьliskost sa 
rnrюm mogla da иgrozi i njihov polozaj u partiji i da ih pri
kaze kao one lkoji sи takodje "skrenuli". 

Ni и samom avionu se nisam пюgао osloЬoditi toga. Od· 
nos izmedjи mene i Andrejeva, s 'ko~im su те ZJЬ!iZile ЬоrЬе 
i patnje u tamnici - tu se јабе no igde ispoljavaju lkarakter 
covekov i odпos medjи Ijudima, >Ьiо је иvek prozet rnezlOibl
vom Saljivoseu i otvorenoSCи. А saJd? On kao da me saZaljevao, 
nemocan da mi pornogne, а ја se rnisa:m wudljivao da mu se 
priЬiiZim - da se ne rblh ponizio, а ја$ vise ratdi toga da ga 
ne iblh dovodio и neugodno i nezeljeno solidarisanje sa mrnom. 
А nisam se osmeljavao ni da s Petrovicem, s kojim sam se do
Ьro znao iz mog muikotrpnog ratda i zivota ilegalca - Ьliskost 
nasa Ьila је prreteZпo intelektualrna, da zapoбnem jednи od zna
nih i neiscrpivih diskusija iz srpske politicke istorije. Tito је 
pak о citavoj aferi сиtао kao da se mje ni dogodila, ne ispolja" 
va;juci prerna meni nika>kvo odred:jeno oseeanje ili gledanje. A1i 
ја sarn slutio da ае on, rna svoj nacin - iz politickih ra:zJloga, 
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na mojoj strani samim tim sto me poveo s01Ьom i sto se ne 
jzja5rujava. 

J?ozjvljavao sa:n prv} sиkob izmedju svoje dblene Ijиdske 
savest1, odnosno ob1cne l]udske tеМ.је k dobru i jstjnj i sredine 
u kojoj sam zjveo ј kojoj sam svojom svruk;odnevrюm' aktjvno
S6и pr1padao, odnosno pok:retu ucaurenom u svoje apstraktne 
сјЈје':'е ј o~?v~noi? геаЈnјш m?gиcnostima. A1i u mojoj 
sve~~~ se to. ШЈе Jav,Jзalo u tom oЬltku, nego kao sUikoЬ izmedju 
ПIOJih d?br!h mmera .da P?Ьolj~m svet i pokret ,Jюjima pri· 
padam 1 nerazumevaщa oruh ko~I о tome treba da оd:исе. 

Strepnje sи rasle sa svakim trenom, sa svak.im. metrom ka 
Moskvj. 

Pr<;>micala Је r.odamnom zemlja crna iza tek dk;opnelog 
snega, Jzrovana bиJicama, na mnogo mesto ј bombama - pиsta 
i 'bezljudna. 1 nebo је Ьilo oЬiaeno i SUiiilOmo, neprodorno. Ni
je Ьilo nj neba ni zernlje, ne~o sam prolazio ikroz neki nestva~ 
гni, moZda sanjani svet~ kojj sam istovremeno ора2ао kao re
a!niji od ~kakvog dotad dozivljenog. Leteo sam, ljuljao sam se 
izmedjи neba i zemЬje - izmedju svoje savesti i svoje pmkse, 
izmedjи zeLja i mogu6nosti. Meni је и secanju ostalo jedino 
to nestvamo i 'Ьolno ~juljanje - ·ni traga od onih prvobltnih 
slavenskih, а jedva iceg i od onih revolиcionarnih zanosa iz mog 
prvog susreta s ruskom, sa sovjetskom zemljom i njenjm vo
djom. 

Povrh svega toga do$la је i Titova ·mucnina. Izmucen, ze· 
len, on је uz kra;jiiJ!ji napor vol1e izr&cao pozdravnj govor i 
oiЬavio ceremonije. Molotov, koji је Ьiо m сеlи doeeka, rulko
vao se sa mnom bladno, ne osmelmuV'Si se ni koliko da ,pokaze 
da se vec poznajemo. Bilo је neprjjatno i to Sto su Tita odveli 
и zasebnu vПu, а nas ostale u hotel .. Metropol" - jsJшsenje 
i jslruSavanjje se poostravalo. 

cak ае doЬilo i oЬliik akcije. 
Sиtradan ili preksиtradan zazvonio је telefon u mom 

apa·rtmanu. Javio se zavod1jiv zenski glas: Ovde Каса. 

Која Каса? - pitam. 
Ра, Каса, >kaJko da me se rne seeate? Morala Ьih da Vas 

vidim, obavezno Ьih morala da Vas vidim. 
Meni kroz glavu 'brzo prolaze Касе - >Ьа5 nijednu nisam 

poznavao, а uporedo s tim i sumn~e: sovjetsk;a dbave5tajna 
slu2Љa zna ka!ko se u Kornunistiokoj part.iji Jugoslavije strogo 
gleda na licni moral i postavlja jednu od zamki kojom lbl kasni
je rnogla da uceajuje. Nije mi >bllo rni cиdno ni novo sto "so
cijalisticka" Mo&kva vrvi, lkao i svaki velegrad, ~neregistrovanim 
prostitutkama. Jos •Ьо1је sam znao da one ne mogи do6i и ve
zu sa strancima tako visoikog ranga, о >kojima se brinи i koje 
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euvajи .Ьolde nego igde na svetu, alk;o to nije w}ja cЉavestajaca. 
Мi i bez ,tih mtisli cin.im sto tbih иcinio: Wem mirn.o i kratko: 
Ostavite me na miru! - i ~pиStam s111Salicи. 

Drzao sam da sam ја jedina meta ovog prozirnog i prlja
vog podиhvata. Aii Ьиdисi sаш и partiji na visem polozajи. 
osecam se odgovorпim da proverim da li se isto dogodilo Pe
trovicu i Andrejevu, а zeleo bih i da im se kao ljudima poza
lim. Da, i njima је zvonila, ali ne Каса, nego Nata8a ili Vova! 
Objasпio sam im, skoro пalozio, da ne иspostavljaju nikakav 
koпtakt. 

А kod mene rne5ano osecanje - olaksanje sto nisarn jedi
no ја bio rneta, ali i produЬ!jenje surnnji: zbog cega, cemu sve 
to? 

Nije rni padalo ni na kraj pameti da ispitиjem dr suba8ica 
da li је i prerna пјеrrш Ьilo takvih .poduhvata. On nije komи
nista i nezgodno mi је da pred njim prikazujem Sovjetski Savez 
i njegove metode и rиznom svetlи, иtoliko vise sto sи ovi upe
reni protivu kornunista. Ali sam istovrerneno siguran da se su
ba8icu nije javljala nikakva Каса. . 

Nisam jos Ьiо kadar da izvedem zakljucak: da su Ьа8 ko
mиnisti meta i sredstvo роmоси kojega treba da se osigura 
sovjetska hegemoпija и zemljaшa Istocne Evrope. Ali sam to 
ipak slutio, grozeci se takvih metQda i buпeci se protivu pretva· 
ranja rnoje licnosti и orudje. 

Tada sam jos rnogao verovati da, buduCi komиnist.a, rnogu 
ostati slobodaп covek. 

4. 

Nicega znacaзncg se nije dogadjalo oko иgovora izmedju 
Jugos!avije i SSSR - иgovor је Ьiо sa:Ьlonski i moj posao se 
sveo па proveravanje prevoda. 

Potpisivanje је obav!jeno и Kremlju, 11. aprila иvесе, и 
veoma иskош sluzbenom krugu, а od javnosti - ako se taj 
izraz moze primeпiti na tamosnje prilike, prisustvovali sи je
dino sovjetski filmski snimatelji. 

Ј ediпa zivopisna epizoda је bila kada se Staljin s casom 
sarnpanjca obratio kelneru, pozvavsi ga da se kисnи. Keln~r 
је росео da se sneЬiva, ali kad ти se Staljin obrat.io recima: 
sto, nece5 da ispijes za sovjetsko-jиgoslovensko prijate!jstvo? -
poslusno је иzео CaSU i ispio do dna. u citavoj sceni је Ьilo 
neceg demagoskog, а jos vise groteskrюg, ali sи svi na nju gle· 
dali, Ьlazeno osmehnиti, kao na izraz Staljinovog nepotcenji· 
vanja oЬicnog sveta i Ьliskosti s njim. 

То је Ьila prva prilika da se ponovo susretnem sa Stalji
nom. Njegovo lice је Ьilo nepredиsretljivo, mada bez one Мо-
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lotovljeve ledene иkoceпo~ti i izvestacene ljиbaznosti. Staljin rni 
se nije licno obratio ni jednom rесји. Spor oko ponasanja Crve
noarmejaca ocito nije bin ni zaboravljen ni oproSten - osta
vljen sarn da se i dalje vrtim na ognju iskиsenja. 

On to nije иcinio ni na veceri и иzem krugu и Kremljи. 
?osle. ve:<:ere gle~amo filmo_ve. Na. Staljino~ primedbи da 

ти Је doJadi!a pucnJava, ne dа]и ratш, nego plJtko veseli kol
hozni film. Za vreme predstave Staljin pravi opaske - reakcije 
па ono sto se dogadja, slicne ljиdima neиkiш koji иrnetnickи 
realnost primajи za stvarпи. Drugi film је predratni na ratnи 
ternи: "Ako sиtra i:z:bije rat" ("Jesli zavtra vojna ... ") Rat se 
и tom filmи vodi i ротоси otrovnih gasova, а u pozadini na
padaca - Nernaca, izЬijajи роЬиnе proletarijata. Ро zavr~etkи 
filrna, Staljin mirno рriшесије: Nije velika razlika od onog sto 
se dogodilo, jedino nije Ьilo otrovnih gasova i nije se pobиnio 
nernacki proletarijat. 

Svi sи ишorni od zdravica, od jela, od filmova. Staljin se 
OP.~t bez reci rи~ије i sa rnnorn, v ali ја sam bezbriZniji i sшire
ШJJ,v !?ada не bJh mogao da kazem zbog cega. Mozda zbog 
snoslJIVe atmosfere? Ш zbog nekih vlastitih resenosti i prego
revanja? Bice da је i zbo~ jednog i zbog drugog. А и svakom 
slисаји - moze se ziveti i bez ljиbavi Staljinove. 

. Ali d~n-dva kasnije, na s~ecanorn ruckи и Jekaterinskoj 
S~l ~rernl~evsk~g dvorca. S.talji~. Se .r~skravio - ОП је иopste 
ozJv!Javao Ј vracao se dobroJ vol]J рп Јеlи i рiси. 

Ро tada'?:jem sovjetskorn prot?~?lи, Titu је zapalo mesto 
Jevo od Stal]шa, а desno od КаlшЈша, tadasnjeg predsednika 
Vrhov!l~g sovjeta. Ја sam doЬio mesto levo od Kalinjina. Mo
lotov Ј Sиba8ic sи sedeli nasиprot Staljinи i Titи а ostali jиgo-
slovenski i sovjetski funkcioneri иnaokolo. ' 

~1ad~la ј~ atmosfer~ иto!iko neprirodnija i ukocenija sto 
sи sv1 pпsиtn!, sern dr sиЬа8Јса, Ьili komunisti, а oslovljavali 
sи se и zdravJcama s "gospodine" i striktno pridrzavali medjи
nar~,9:n.og .protok?l~, kao. da se radl о sиsretu predstavnika 
razlJcJtJh s1stema Ј Jdeoloюja. 
. _Izv~n. zdra_vic;a i protokola opstili smo kao drugovi, tj. kao 
ljиdJ b!Iski - JZ Istog p~kr~ta, ~ istim. ciljevim~~ Т.О odиdaranje 
fori?~Jzma. od st.vam.ost~ ~Ј!о Је иtoli~o drastJcшзe sto sи od
no~l ЈZШеdји .SO'(Jetski? 1 ~иgosJovenskф komиnista Ьili JOS се
dш, nena~~ll]eш SOVJ~tls~Jm hegemoшzmorn i sиparnistvima 
9k? p~estJza и. kornи!!Jst!Ckom svetи. Ali zivot ne postuje ni 
zel]e ш sh~me 1 .namece forme koje niko nije kadar da predvidi. 

. . OdnoSI Sovзetskog Saveza sa zapadnim saveznicima jos sи 
bil1 и mede~om ratnol? mesecи i sovjetska rvlada је htela tom 
fоп:юm da tzbegne pпgovore kako se prema Jиgoslaviji ne od
nosi kao nezavisnoj sarnim tim sto је komunisticka - kasnije, 
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kad se ucvrstila u Istocnoj Evropi, sovjetska vlada је insistirala 
na ukidanju protokolarnih i drugih formalizama kao na "bur
zoaskirn" i "nacionalistickim" predrasudama. 

Staljiп је razЬio tu atmosferu - jedino је on mogao to da 
ucini, jer se jediпo on nije izlagao opasnosti da bude kritikovan 
zbog "pogreske". On је jednostavno ustao, digao easu i obratio 
se Titu kao "drugu", dodavsi da on neee da ga naziva "gospo
dinom". То је vratilo stvarnu Ьliskost i oZivelo atmosferu. 
Obradovano se smeskao i dr subasic, mada se tesko moglo ve· 
rovati da је to cinio iskrerю - uostalom, pretvaranje nije Ьilo 
nesvojstveno ovom politicaru bez ideja i makakvih staЬilnih 
osnova. 

Staljin је росео da se sali - da dobacuje i zadirkuje preko 
stola i da veselo gиndja. OZivljena, atmosfera nije jenjavala. 

Cica Kalinjiп, koji је jedva video, tesko је nalazio ca8u, 
posиdje, hleb, i ја sam ти sve vreme pailjivo pomagao. Tito 
је dan Ш dva pre toga Ьiо kod njega и protokolarnoj poseti 
i ispricao mi da starac nije sasvim senilan. Ali ро onom sta је 
Titu zapelo za oko, а i ро Kalinjinovim opaskama koje је cinio 
na banketи, pre Ьi se rnoglo zakljиciti sиprotno. 

Staljin је svakako znao za izlapelost Kalinjinovu, jer se 
trapavo naSalio s njim, kad se ovaj kod Tita zainteresovao za 
jиgoslovenske cigarete: Nemoj da uzimas - to sи kapitalisticke 
cigarete! - kaie Staljin, а Kalinjin zbunjeno ispusta cigaretи 
iz drhtavih prstijи. Na to se Staljin smeje i njegova fizionomija 
doЬija faиnski izraz. Malo kasnije, niko drugi nego Staljin po
dize zdravicи и cast "na8eg prezidenta" Kalinjina - ali to su 
иctive fraze, upadljivo izabrane, za nekog koji 'Vec odavno ne 
znaCi nista do praznu figиru. 

Ovde, и nesto sirern i zvanicnijem krugи oseca se oboZa.
vanje Staljina јасе i пeposredllije. 

А danas Ьih mogao da zakljиcim: obozavanje Staljina, ili 
kako se to sada naziva "kиlt licnosti", Ьilo је и svakom slиcaju 
u ne manjoj meri delo Staljinove okoline i Ьirokratije, kojima 
је Ьiо nиZan takav 'Vodj, nego njega samoga. Odnos se dakako 
i menjao: preobraien и bo2anstvo, Staljin је vremenom postao 
toliko jak da se prestao obazirati na izmenjene potrebe i prohte· 
ve onih koji su ga izneli. 

Maleni, nezgrapni coveeuljak prolazio је pozlaeenim i ma
lahitnirn carskim odajama, а pred njim se otvarao put, pratili 
ga uzaгeni, zadivljeni pogledi i naprezale se usi dvorjana da 
upamte svakи njegovu rec. А on, siguran u sebe i svoje delo, 
naizgled nije obracao paiпju na sve to. Njegova zemlja је Ьila 
u rиSevinama, gladna, izmozdena. М njegove armije i marSali 
te8ki od sala i ordena i pijani od votke i pobeda, vee sи pro
toptali pola Evrope - on је Ьiо иveren da се protoptati i onu 
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drug~ .. polov!nи и id~~oj ~ndi .. ~n је znao da је jedna od naj
suroyiJih, naзdespotskiJih llcnost1 lзudske istorije. Ali пiје nimalo 
z~brшиt ~~~g t~џ - uv_eren da vcli presude istorije. Savest 
!;!Jeg?va n.Icim ш~е uz.nerшrena, uprkos milionima koji sи иni
sщн .~ щegovo. 1rne ~ р~ njegovom nalogu, uprkos hiljadama 
naJЬlt;zi~ saradшka .kозе Ј~ ~obio kao izdajni~e zato sto su po
~umnзali. da on v~d1 ~ernlJ~ .: narod Ьlagostanзи, ravnopravnosti 
1 sl~bo~1: ~o_rba Је Ьil!l .~!Z~cna, ~!-lga i podmиklija ukoliko su 
pr~t1v.ш.c1 ~Il1 .J?~l?broJШJl 1 slabiJ1. Ali on је иsрео, а praksa 
Је Jediш knteщ 1stш~! I st~ ј~ save.~~? D.a }i ona i postoji? Ne
ma .mesta .za Щи. и щegOVOJ filozofiJ1, а JOS Шаnје ga rnoze Ьiti 
и lljegOVOJ praks1 - COVek је proizvod proizvodnih snaga UO· 
stalorn. ' 

P~snici. se ~ns~iris!J nji~_e, orkestri g~e kaJ?.tatama 0 nje
mи, f~JO~O~! и InSt1~~!I~a р1sи tomove О lljegoVJШ reeenicarna, 
а mиce;nlCl na. g~b!l!st1ma ~ru. ~cu~_i njegovo irne. Sada је 
pobedшk и у na~vecem ratи _nac11e 1 IStOriJe, 1 пjegova nюс, apso
lиtna nad s~s~шom zem.alзske kиgle, neobuzdano se siri dalje. 
То ga uЬеdзизе ?а и. nзegovom drustvu nema antagonizama i 
da ono и svernи 1spoljava orednosti nad drugim drustvima 
v• • I о~ s~ s~liy.sa svojim dvorjanima - "drugovima". Ali ne 
:ш1 to 1~ 1S~JUCIV? ~ladarske _velikodиsnosti. Carska velikodu
s~ost Se !SpO}java Je?!nO У nасши Da koji to cini: njegove sale 
шk~da ~~s~ па. >:last1t1 ~~с~. Ne, on se sali jer voli da se spusti 
s oliшpiJSk1h v1sшa - ZIV1 Је covek шedju ljиdiшa, treba i sam 
s vrem~na na vreme da ~?kaie ~а .је licnost nista bez kolektiva. 

.. ! Ја sam pon~t St~Iзшorn 1 щegovirn salarna. Ali jednim 
kr~Jic~om n:ozg~ 1 SVOJin~ mora.~irn Ьicem sam budan i uzne
m1r~n. _za:pazarn 1 .nelep.o 1 пе mшrn se и seЬi s nacinom Stalji
n.oviil sala - s щegov1m naшemim izbegavaпjem da mi kaie 
lзиdsku, drugarskи. ree. 

5. 

. II?ak samy Ьiо prijat~o iz~en~~jen kad sam ј ја poveden 
?а .шt1rnn~ v~eru и Stalзшovoз vl11. Dr sиba8ic, razиrne se, ni
Je 1mao .ш р~ЈШ';\ о tom~ - prisustvovali smo jedino rni јиgо· 
s~?ve~sk1 mш~s~п kor~ишsti, а sa sovjetske strane пајЫШ Sta
!J1~0V1 saradшc1: Malзenkov, Bulganjin, general Antorюv Beri· 
за 1 dakako Molotov. ' 

Као i oЬicn?, oko 10 casova uveee, nasli smo se oko Stalji· 
nov~g stol.~ - за sam dosao и kolima s Titom. U celo stola 
~о _Је Вепз~1 desno Malj~.nkov! ра ја i Molotov, zatim Andre· 
зеv 1 ~etrov!c, ~ levo Stађщ, Т!tо, Bulganjin i general Antonov 
zameщk nacelшka genera!Staba. ' 

6З 



Berija је Ьiо takodje o.niz.ak. cov~~k - и. Staljinovoi? Р?· 
Jitblroи jedva ako је Ьilo ljиd1 V1SOC1Jl~ od щеgа. ~. Ollv ]е biO 
ориn zelenkasto Ьled ј mekanih v~aiшh rukи. ~VOJim. cetvrta
sto s;ezaпjm иstjma ј Z.abokrecjnastii? p~~led~:нn 1za cv1ke:a, on 
me kao mипјоm opornenиo na Vuзkovica, _Jednog . .О~ sefova 
beogradske kraljevske .policjje koji se naroC!to speCIJaliZo~ao и 
rnиcenjи kornиnista. ~eni )е treb~lo napora .~~. odvagn~m 1Z s~
Ье neprjjatno иpored]1V~nзe, иtol1~0 D:ametlj1V1Je sto _Је ta sli
cnost bila ne samo spolзna, .nego 1 и 1zraZl;;. - ~~koJ samodo
padnostj ј potsmes!jjvosti, uz istovremeпи C1}10VIli~kи p~avost 
ј obzimost. Berija је Ьiо Djurdjija!l~~·. kao 1 . Sta~J.I_n, ~11 se ро 
njegovorn izgledи to nije dalo zaklзиc1t1 - DзurdJ1Jat~CI st; ma
hom koscati i crnomaпjasti. I и tom pogledи on зе. Ью ne: 
odredljiv - mogao је pre Ьiti Slaven ili Letonac, а naзpre neki 
me8anac. ... 1. . ·v R 

Maljenkov је Ьiо jos niZeg rasta i jos pUniJI, а ~. t~p1c~n ~ 
s mongolskim pri~esama -. cm?rn~зast, s иp~dlJIVIm J~~.odi
carna i malko rosav. Ostavlзao зе ut1sak .povucenog, paZIJIVOg 
i ne mnogo licnog coveka. Ispod naslagav ~. guka s~la ~ао vd!: ~е 
kretao jos jedan covek, zivahan ј Sllalazl]IV, umruh .1 paZlj!V~h 
cmih ociju. Ve(; duie је Ьiо .poznat kao nef.ormalш. zameшk 
Staljinov и partijskim poslovima. Bezmalo sv1 poslov1 с;~о or
gaпizovanja partije i иzdizaпja i skidanja funkcюnera bili sи и 
njegovim rukama. On је izumeo "kadrovske. listov~" - de
taljne Ьiografije i aиtoЬiografije svih Clan<?va 1 ka~d1data !!1110-
gomilionske partije, .koje. S';l Se cиvale ј .. Sistematski obra~JIVale 
u Moskvi Ја sam 1skoпstю susret s nJIШ da ga zamol1m za 
Sta!jinovo. delo "О opoziciji" ("ОЬ oppozic!i'), k?je је Ьilo po
vuceno iz javпog opticaja zbog mnogobrO]Illh Cltata Trocko~, 
Buharina i drugih, sadcianih и нjernu - sutr~dan sam d~Ью 
ve6 иpotreЬljavan primerak tog dela i on se 1 sada nalaz1 и 
mojoj ЬiЬlioteci. . 

Bulganjiп је l-lio и general~koj ~niformi. Pokrl!~~n, l~p 1 
izrazit Rus, sa starinskorn brad1com 1 veoma suzdrZlJ1V и 1Zra
zirna. General Antoпov је Ьiо jos mlad, veoma lep, cmoma
njast i vitak - ni on se nije uplitao и razgovor .ukoliko se ovaj 
не Ьi na njega odnosio. 

Suceljen sa Staljinom licem и lice, ја sarn najednom stekao 
sigurnost, mada mi se оп zadugo пiје obra6ao. 

Tek kad se atmosfera zagrejala pi6em, zdravicama i (poSa
licama Staljin је na8ao da је sazrelo da likvidira spor sa rnnom. 
Ucinio' је to па polиSaljiv naciп. Natocio rni је са8iси votke i 
rekao da ispijem za Crveпu armiju. Ne shvativsi odmah njego
vu nameru, ја sam hteo da ispijem и njegovo zdravlje. Ne, ne 
- insistirao је on srne8kajи6i se i gledaju6i ше ispitivacki, nego 
Ьа8 za Crvenи armiju! sta, ne6ete da ispijete za Crvenu ar
miju? 

1 
~; ,· 
1 

Ispio sam, razurne se, mada sam ја i kod Staljina izbega
vao da pijem ma sta sem piva, јеdпо sto шi alkohol nije prijao, 
а drиgo sto se opijanje nije slagalo s rnojim .pogledima, mada 
nisam пikada Ьiо propovedпik trezvenja8tva. 

Zatirn me Staljiп иpitao sta је to Ьilo oko Crvene armije. 
Ја sam mu objasnio da mi namera nije Ьila da vredjam Crvenи 
armijи, nego da sam hteo da иkazem na nepravilпosti nekih 
njenih pripadnika i politicke tesko6e koje nam one stvaraju. 

Staljin ираdа: Da. Vi ste, razиme se, citali Dostojevskog? 
Jeste li videli koliko је slozena stvar ljudska dusa, covekova 
psiha? Ра zamislite coveka koji se bori od Staljingrada do Beo
grada - hiljade kilometara kroz vlastitu opustosenи zemlju, 
kroz pogiЬije drugova i пajrodjenijih! Kako takav covek moze 
reagovati normalнo? I cega st.rasnog ima и tome ako se on na
sali sa zenskom, posle ta!kvih strahota? Vi ste Crvenu armijи za
misljali idealnom. А ona нiје idealna, niti to moze da Ьиdе, 
cak i da и нјој нiје odredjeнi procenat kriminalaca - mi srno 
otvoгili kaznione i strpali sve u armijи. Bio је ovde zanimljiv 
slиcaj. Major avijaticar posalio se sa zenskorn, а nasao se vitez
iпzenjer, da ovu za8titi. Major potegne pistolj: Eh, ti pozadin
sl<a kгtico! - i иЬiје viteza, iпZenjera. Osude majora na srnrt. 
Ali predrnet nekako dodje do шеnе, ја se zainteresиjern i -
na to imam pravo kag vrhovni koшandant и ratи - oslobo
dirn majora i posaljern ga na froпt. Sada је jedan od heroja. 
Ratnika treba razumeti. I Crvena armija nije idealna. Vaino је 
da она Ьiје Nemce - а Ьiје ih dobro, а drugo је sporedno. 

Nesto kasnije, ро povratkи iz Moskve, cuo sаш, groze6i 
se, i о daleko znacajnijem Staljinovom "razumevanjи" prema 
grehovima Crvenoarmejaca. Nairne, prodiru6i и Istocпu Pru· 
sku, sovjetski vojnici, narocito tenkisti rnrvili sи i od reda иЬi
jali nernacke civilne begunce - zene i dеси. о tome su obave
stili Staljina, pitajuci ga sta da se predиzrne. Оп је odgovorio: 
Mi sиvise lekcija citarno na8im borcima - pиstite malo inici
jative i пjima! 

Upitao је, zatim: А sta general Komjejev, sef nase misije, 
kakav је on covek? 

Ја izbegavarn da kaiem nesto ruino о njemи i о njegovoj 
misiji, шаdа је irnalo sto - sta da se izпese, Staljiп sam zaklju
cuje: On nesre6nik пiје glиp, ali је pijanica, neizleciva pijanica! 

Staljin se i nasalio, posle toga, sa nшom: obzirorn da sam 
pio pivo - иstvari ni ovo ne volim, on је to prokomentarisao: 
А Djilas pije pivo kao Nemac, kao Nernac - on је Nemac, 
bogarni Nernac. 

Meni ova sala пiје Ьila bas prijatna - Nemci su и to vre
me, cak i ono malo komиnista-ernigranata, Ьili па najnizoj ceni 
и Moskvi, ali sam је prirnio bez ljиtnje i иnutamjih otpora. 
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т. · kako 1·е izgledalo spor oko postupaka Crvene ar-Ime Је, • · t' 
mije Ьiо re8en. Stalj~nov .odnos prema mеш se vra ю и ·prvo-
bltnu kolotecinu srdacnost1. . . . . 

1 tako је to trajalo, sve do sukoba IZmed]u ~иgosl.?venskog 
· 'etskog СК 1948 godine kada sи Molotov 1 Stal]Ш и svo-1 SOV'] Ј • Ј •• • " 

jim pis~ima I~P?:'rteli taj isti spor oko Crvene arm1]e 1 иvre-

de" ko]U sam ЈОЈ Ја n~~eo. v' . b'l k 
Staljin је s upadl]1VOШ namerr:<?scи -. u tome }е 1 ov• ?-

liko saljivosti toliko i zloce, podrazi~ao Тlta .. on Ј.е to СШ!О 
najcesce na taj nacin StO ј~ nep~yol]DO gOVOГ10 О. Jи~o~l<?Ven
skoj, а Iaskavo о ·bиgarsko] arm1]1 .. р .. ~ek protekl~J z1m1 Jиgo
slovenske jedinice, prvi риt u ozbilJШJIШ frontalJ?-1Ш ~?rbarpa 
i s Ijиdstvom tek rnobllisanim, trpele su neиspehe _ 1 -~tal]Ш, oce
vidno dobro obavesten iskoriscavao је to, podvl'!-cec1.: Bиgarsk'!
arrnija је bolja od jиgoslovenske. Kod B.иg.ara Је Ьйо slabosч 
i neprijatelja u armiji. Ali <шi sи postrel]ali par desetaka_ - 1 
sad је sve и redи. Bиgarska amlija је vrlo dobr~ ::- uvezban.a 
i disciplinovana. А va5a, jиgoslovenska - to sи JOS иvek part1: 
zani nesposobni za ozbiljnи frontalnи ЬоrЬи .. ~e~an nemacki 
puk 'је zimиs razjurio - vasи divizijи! Риk -:- ~.IV1Z1Jll;! 

Malo zatim, Staljin је predlozio ~а se 1sp1]e za Jиgosl<?ven
skи armijи, а ne zaboravljajиci da рп tome doda: No ko]a се 
ве dobro tиci i и ravnici! 

Tito se suzdrzavao od reagovanja na Staljinove primedbe. 
Kada Ьi Staljin napravio nekи dиhovitи doset~и na nas rа~и~. 
Tito је, sa sиzdrzanim osmehom, сиt~е pog!~d1v~o ~ men.~ 1 Ја 
sam njegov pogled docekivao sa solidamosc~ 1 s~mpat1J.ama. 
Ali kada је Staljin rekao da је bиgarska armi]a bol]a od Jиgo
slovenske, Tito nije otrpeo nego је иzviknиo da се jиgoslovenc 
ska armija иbrzo ukloniti slabosti. 

U odnosи izmedjи Staljina i Tita osecalo se ne8to .posebno, 
nedoreceno - kao da sи njih dvojica imali sto-sta da zamere 
jedan drugom, ali se svaki iz svojih obzira od toga uzdr:lava. 
Staljin је pazio da nicim ne ~ovredi. ~icno Tita, ali i~~ovr7meno 
је onako иsриt zakerao prot1vu prilika u Jиgoslav1JI. Тlto se, 
pak, odnosio prema Staljinu s post.ovanjem, kao prema s.~ari·· 
jem, ali se, istovremeno, oseeao otpor, narocito prema Stal]шo
vim zamerkama na jugosloveпske prilike. 

Tito је u jednorn trenиtkи istakao da ima novih pojava u 
socijalizmи i da se socijalizam sada problja i na drukcije nacine 
nego и proslosti, sto је Staljinи prиZilo priliku da izjavi: Danas 
је socijalizam mogиC i pod eпgleskom monarhijom. Revolиcija 
nije vise svиda nиZna. Ти skoro је Ьila kod mene delegacija 
britanskih laburista i mi smo razgovarali bas о tome. Da, ima 
mnogo novoga. Da, cak i s engleskim kraljem mogиc је soci
jalizam. 
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Као sto se zna, Staljin nikada nije javno zaиzeo slicno 
glediste. Britanski laburisti sи uskoro doblli vecinu na izborima 
i nacionalizovali vise od 20% industrijske proizvodruje. Ра ipak, 
Staljin nije nikada priznao te mere za socijalisticke, niti laburi
stima da sи socijalisti. Ј а drZim da on to nije исiпiо u pгvom 
redи zbog neslaganja i sиkoЬljavanja s laburistickom vladom и 
spoljnjoj politici. 

Ја sam, и toku razgovora о tome, иЬасiо da и Jиgosla;-iji 
postoji и sustini sovjetska vlast - Komиnisticka partija ima sve 
kljиcne pozicije i ne postoji nikakva ozbiljna opoziciona parti
ja. Ali Staljin se nije s tim slozio: Ne, kod vas nije sovjetska 
vlast - kod vas је ne8to izmedju Francuske de Gola i Sovjet
skog Saveza. 

Tito је иЬасiо da se и Jugoslaviji radi о necem novom. No 
diskиsija је ostala nezavrsena. 

Ја se nisam u sebl slozio sa Staljinovim gledanjem, а ni
sam d!'Zao ni da sam se razlikovao od Tita. 

Staljin је izloZio i svoje gledanje па Ьitno svojstvo rata 
koji se vodi: U ovom ratu nije kao и proslom, nego - ko 
zаиzше teritorijи nameGe i svoj socijalпi sistem. Svak namece 
svoj sistem tarno gde dospe njegova armija. Drukcije ne moze 
ni da Ьиdе. 

On је bez dиzih obrazlaganja istakao i smisao svoje pansla
visticke politike: Ako Slaveni Ьиdи udrиZeni i solidarni - пiko. 
иЬиdисе, nece ni prstom maci. Ni prstom! - ponavljao је. 
poostгavajuCi svojи misao secenjern vazduha kaziprstom. 

Neko је izrazio sишnји da се se Nemci oporaviti и toku 
ped.~setak go~lir~a. Ali Staljin је Ьiо d~kcijeg rnisljeпja: Ne, opo
ra':~ce se ош .• 1 to veoma brzo. То Је v1soko razvijena indu
stщska zernl]a, s veoma kvalifikovanom i Ъrojnom Iadnickorn 
klasorn i tehnickom iпteligencijom - posle dvanaest, petnaest 
g?dina ponOV{) се oni Ьiti na nogama. I zbog toga је vazno je
dшstvo Sloveпa. А i inace, Ьиdе li postojalo jedinstvo Slovena 
- niko prstom neee maci. 

U jednom trenиtkи је иstao, -popridigao pantalone, kao da 
se sprema na hrvanje Ш pesпicenje, i skoro и zanosu uzviknuo: 
Rat се иskoro Ьiti gotov- oporavicemo se za petпaestak-d\a
deset godiпa, ра opet пanovo. 

. Bi_lov је ';leceg ~t~av_i~пog t1; njegovim recima: jedan strasni 
~.at Је JOS tr!l_J.ao. ~11 Ј~ 1 П?POJ?-1ral~ nj~gova svesnost pиteva kо
Ј1Ша mora .Ici: ~eizbez~osti koJe ocekщu svet и komи zivi i po
kret korne Је staJaO na сеlи. 
.. Sve drugo sto. se r.e~I~ t~_vec~ri j~d':a a:ko је vгedelo upaш

tit1 - mnogo se ']elo 1 JOS v1se p!lo 1 d1zale bezbrojne i besшi
slene zdravice. 
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Molotov је ispricao kako је Staljin .Pe.cnuo ~ereila: po~j.ga? 
Staljin zdravicu za obavestajce i obavestaз.nu ~luzbu, pravec1 ti
me aluzije na cerCi~ove neusp~he. na Galtpolз:u. :U Prvoт svet: 
skom ratu kojima зе razlog Ью 1 u nedovolзnoз obavestenost1 
Britanaca. 'А ne bez ui.ivanj_a је naveo i Cer~ilov~ .Ьiz_arnu du
hovitost: cercil је u Moskv1, uz dobru kapl]1CU, щаvю da on 
zaslu.Zuje najvisi orden ј najvise priznanja Crvene arrnjje, jer da 
је svojedobnom intervencijom u Arhangelsku ovu naucio da se 
dobro tuce. U opste se moglo primetiti da је cercil ostavio na 
sovjetske vodje, iako ga nisu voleli, veoma snazan utjsak - da
lekovid i ораsан 'Ъudoaskj ddavnik". 

VгacajuCi se u svoju vilu, Tjto, koji takodje nije podnosio 
vece kolicine alkohola, prirneeиje и aиtomoЬilи: Ne znam koji 
је djavo ovim Rusima te toliko рјји - prosto neka dekadencija! 

Ј а se daborne slaZem s njim, иzalиd i ko zna ро koji риt 
pokиSavajиci da nadjem objasnjenje zbog cega vrhovi sovjet
skog drustva tako ocajnicki i smjsljeno рiји. 

Vracajиci se и grad od vile и kojoj је Tito Ьi smesten, u 
meni se slaZe saznanje iz te noCi, и kojoj se nista znacajno ni
je dogodilo: spornih pitanja nema, ali kao da smo udaljeniji ne
go sto smo Ьili - sve sto је Ьilo spomo reseno је zbog poli
tickih razloga, kao neizbeZnost и odnosima nezavisnih diZava. 

Proveli smo jedno vece i kod Djmitrova - da Ьi necim Ьilo 
ispиnjeno, on је pozvao i dva-tri sovjetska pozorisna иrnetnika, 
koji su istupili s kratkirn ulogama. 

Pricalo se dakako о budиcem ujedinjenjи Bиgarske i Jugo
slavije, ali ј to veorna иopsteno i ne dugo. Tito i Dimjtrov sи 
izmenjjvali komjnternovske uspomene. Sve u svemи, to је pre 
Ьiо jedan prijateljski nego politicki susret. 

Diшitrov је tada Ьiо i usaшljen, jer је sva bиgarska emi
gracija vec odavrю Ьila и Bиgarskoj - u stopи za Crvenom 
armijom. 

Kod Dimitrova se osecao umor ј bezvoljnost, а шi smo 
im bar delom znali иzroke, iako se о torne nije govorilo: iako 
је Bиgarska Ьila oslobodjena, Staljiн nije dopustao povratak 
Dimitrovu, izgovarajиci se da za to jos nije vreme, jer Ьi za
padne dгZave njegov povratak shvatile kao otvoren kurs na 
uspostavи komиnizma u Bиgarskoj - kao da taj kшs ј bez to
ga nije Ьiо ocevidan! о tome је Ьilo govora ј na veceri kod 
Staljina. Namignиvsi neodredjeno, Staljin је rekao: Nije jos vre
me za Dimitrova u Bugarskoj - njemu је dobro ј ovde. 

I mada se nicim to nije dalo dokazatj, ipak se i tada slu
tilo: Staljjn sprecava povratak Dimjtrova dok sam ne uredi 
stvari и Bugarskoj! 

. Те na5~ sumnje nisu se kod nas jos bile probile kao uve
reD]e u sovзetskи hegemonijи, mada se i to slutilo, nego kao 

68 

miren]e od nevolje sa Staljinovim tobofujim bojaznima da tJi 
Dirnitrov mogao u Bugarskoj prebrzo gшnиti odnose ulevo .. 

Ali i to је Ьilo znacajno i dovoljno - za pocetak. 
Izazjvalo је niz pjtanja: Staljjn jeste genije, alj nj Diшitrov 

r.1ije macji ka5alj - otkud Staljin zna bolje od Dirnitrova sta 
treba u Bиgarskoj? Zar zaddavanje Diшitrova u Moskvi шimo 
njeg?V~ voije ne potkopava njegov ugled medju bиgarsk.im ko
muшstmJa 1 u bugarskom narodи? I uopste, сети ta slozena 
igra oko njegovog povratka, о kojoj Rusi nikorn, ра ni saшorn 
Dimitrovu, ne polaZи racиna? 

U politici vise no u icern drugom sve ј pocinje kao moralrю 
zgrazanje ј kao sиrnnja и dobre narnere. 

6. 

VratШ smo se ;preko l(.jjeva ј ро zelji nasoj ј sovjetske 
vlade zaddali dva-trj dana u posetj иkrajinskoj vladj. 

.~ekretar ?krajinske partije i predsednik vlade Ьiо је N. S. 
Нrusco:v, а D]egov komesar spoljnih poslova Manиiljisk.ij. Oni 
su nas 1 docekali i s njima smo Ьili sva tri dana. 

Tada, 1945. godjne, jos је trajao rat ј Ьilo је dopиsteпo da 
se jzrazavajи skromne zelje - iznosili sи Љ i Hruscov i Ma
nиiljiskjj - kako Ьi Ukrajina rnogla иspostaviti diplornatske 
odnose s "narodnirn dernokratijama". 

No ј od toga njje bilo njsta - Staljin је иskoro и samim 
"narod?-jm de~no~raЩarna" ';laisao na otpore, tako da шu ni 
na kraJ. pa!J1eti n13e b!lo da јаса nekи иkrajjnskи posebnost. А 
leporek1, ztvahni starcic Manиi!jjskjj - шjnjstar bez rninjstar
stva, d~ao је dve-tri godine govorancjje и Ujedinjenim nacija
rna, da зednog dana nestane i odatle potone и anonimnи шasu 
zrtava Staljinove ilj necije druge zle volje. 

Sasvj~ dru~_cija је Ьila sudЬina Hruscova. Ali nји, и tom 
trenиtkи, шkо ШЈе mogao da naslиti. 
·v On је :vee tada - od .~939. godine, Ь!о и najиzem poli

tJckom vodзstvи, ~~da se. шзе smatralo da зе Staljinи tako Ьli
zak. kao. Moloto':' Ili :МalJ<:_~kov, ра cak nj kao Kaganovjc, u 
so~Je.tsktm :vrhovtma је vazю za veoma okretnog praktjcara, s 
veltkim smtslo.m z~ _ekonoms_ke i organizacione poslove - ne
po:nat. kao ptsa~ 11~ gov~rшk. Na vodecj polozaj u Ukrajiпi 
dosao ]С posle CIStki S~~din?Ш t~jdesetih godina, ali meni nije 
poznat. - а tada me Ш)е. ш zan1mao - njegov иdео и njirпa. 
No ~~ s~ kako у s.~ и~ршзаlо и Staljinovoj Rиsijj: svakako od
l?.cn?s~? 1 snal~1Jivoscu u krvavjm "antjkиlackjm" i "antipar
ti]sktm kampanjama. Pogotovu Ьi to trebalo da vaZi za 



Ukrajinи, gde је - pomenиtim "smrtnim grehovima" dodavan 
i "nacionalizam". . у • 

Hrиscovljeva karijera, mada se иsрео зоs ~elatlvno mla~. 
nije imala niceg iznenadjиjиceg za sovjetske prilike: .. kao гadJ?lk 
је prolazio skole, politicke i druge, i рео se иz par~!]Ske Ies.tvtce 
odanoscи, okretnoscи i inteligen~ijom. I_Jripadao ..эе, k_ao 1 ve
cina vodjstva, novoj ·poslerevolиc~onamoз - stal]!nskoз genera
ciji paгtijskih i sovjetskih fиnkcюnera. Rat ga Је zate~ao na 
najvisem polozajи и Ukrajini. Ali kako је Crvena arml]a mo
rala da se роvисе iz Ukrajine, on је doblo и njoj visokи, ali 
ne najvisи politickи fиnkcijи - jos иvek је Ьiо и uniformi ge
neral-lajtnanta, da se, ро isterivanjи Nemaca, opet vrati za sefa 
partije i vlade и Кiјеvи. 

Naculi smo da on ро rodjenjи nije Ьiо Ukrajinac, nego 
Rиs. Ali о tome se cиtalo, а i on sam је izbegavao da to po
minje, јег је bilo nezgodno da Ukrajina nerna cak ni predsedni
ka vlade Ukrajinca! Bilo је zaista neoЬicno i za nas komиniste, 
kadre da opravdamo i objasnimo sve st? ы rn~~Io. роmиЧ~! 
id.ealnи slikи о nama samima, da rned)и Ukraзшctma, nact]1 
brojnoj kao francиska i и ponecem kиltиmijoj od ruske, ne
ma Iicnosti koja Ьi rnogla biti predsednik vlade. 

Nije se rnoglo sakriti ni od nas da sи Ukrajinci maћom 
napиStali Crvenи armijи иkoliko sи Nemci prodirali и njihove 
krajeve - ро isterivanjи Nemaca mobilisano је и Crvenи armi
jи oko 2.5 rniliona Ukrajinaca. I mada sи protivu иkrajinskih 
nacionalista jos vodjene manje operacije - jedna od njihovih 
Zгtava је Ьiо i daroviti sovjetski general Vatutin, mi ipak nismo 
mogli sasvirn primiti objasnjenje da је takvo stanje и Ukrajini 
iskljиcivo posledica zilavosti иkrajinskog burzoaskog nacionali
zma. Nametalo se pitanje: А otkиd taj nacionalizam ako sи na
cije и SSSR zaista ravnopravne? 

Zbиnjivalo је i zapanjivalo иpadljjvo rusificiranje javnog 
Zivota - и pozorjstи se govorilo ruskj, а bilo је i dnevnЉ no
vjna na ruskom" 

АЈј od nas је bila daleko svaka namera da и tome ili сети 
Ьilo drugom okrivljиjemo predиsretljivog domacjna N. S. 
Нruscova koji је, kao dobar komиnista, mogao jedino vr8iti 
rialoge svoje partije, lenjinskog СК i svog vodje ј иcitelja Ј. V. 
Staljjna. · 

Svi sovjetski vodjj odlikovali sи se velikom prakticnoscи, 
а и komиnjstjckom krugu mahom i neposrednoscи - N. S. 
Hruscov se i и jednom i и drugom isticao izmedjи svijи njih. 

Ni onda, а ni sada - posle pa2ljivog citanja njegovih go
vora na kongresima, ја nisam imao иtisak da njegova znanja 
prelaze okvire klasicne ruske k.njizevnosti i ruske istorije, а nje
gov teorijski nivo onaj iz srednjih partijskih skola. Ali pored 
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tog spoljnjeg i iz kurseva pokиpljenog znanja, mno~o је zna
cajnije ono koje је on stekao kao samoиk, neprestaшm radorn 
na sebl, а jos vise iskиstvom i~ zjve ј sv~~tr~ne praks~. _Kolic!nи 
ј vrstи tog znanja је nemogи~no. odr~dttl,. ЈеГ _zapall)U]~ koli~o 
njegovo zn_anj~ ~1eke r~tke розеdшоЩ! t~IIk? 1 neznaщe. nek1h 
elementarшћ 1stшa. Nзegova memoП)a зе tzvrsna, а щegova 
sposobnost jzra2avanja zj_va ј p~astjc_пa. . . . . 

Za razlikи od drug1h sovзetskth vod]a, on зе tspol]avao 
neobиzdanи govorljivost, i mada је kao i onj rado иpotreЬlja
vao narodske pos\ovice i иzrecice - to је tada Ьiо kao neki 
stil i dokaz povezaпosti s narodom, kod njega sи one imale 
manje jzvestacenosti zbog njegovog i јпасе priprostog i nena
mestenog drzanja ј nacina govora. 

1 on је jmao smisla za hиrnor. Ali za razlikи od Staljino
vog, cjji је ьиmоr ыо pretezno jntei~Чualan, а ka9 takav t~a
pav ј cinican, Hruscovljev hu!:н?r ј~ ~II:I.cn? n~rodsk1, ра sarn1m 
tjm и mnogorne skoro prostack1, al1 1 ZIV 1 netscrpan. Sada, na
lazaci se na najvisim visinarna vlasti ј pod pogledima celog 
sveta, prjmecиje se da on pazj na роzи i izra2avaпje, ali u 
osnovi је ostao nejzmenjiv ј ispod sadasnjeg sefa sovjetske dГZa
ve i partjje nije tesko otkrjtj coveka jz narodnih nizina. Ali 
treba dodati da on trpi rnanje no ijedan komипistjckj samouk 
i nedouk od osecanja rnanje vrednosti, odnosno manje oseca 
potrebu da licпa neznanja i nemoci prikrije spoljпim sjajem i 
opstim rnestima - opsta mesta kojima оп obiluje izraz su stvar
nog neznaпja ili пabubaпih marksistickih shema, alj izlagaпa 
ubedjeпo i otvoreno. Jezik i nacin kojima se on izra2ava shvata 
siri krug od опоg kojim је govorjo Staljiп, mada se i on obraca 
istoj - partijskoj publici. 

U ne Ьа5 novoj, а jos rnanje иglancanoj generalskoj uni
formj, on је Ьiо jedini od sovjetskih vodja koji је zavirivao u 
gjtnice - u svakodnevnjcu redova-komunista i gradjana" Da 
se razumemo: on to nije cinio s namerom da izmeni osпove, 
nego da ucvrsti - da usavrsi postojece odnose. Ali је zavirivao 
i popravljao, dok sи drugi naredjivali iz kancelarjja i primali 
izvestaje. 

Niko od sovjetskih vodja nije odlazio и kolhoze, Ш ako 
slucajno ј jeste - radj gozbe i parade. Нruscov nas је pгatio u 
kolhoz i, ne sumnjajuci ni krajickom pameti и ispravnost samog 
sistema, kucao se s kolhozпicima ogromnim ca5icarna votke, 
ali jstovrerneno је oЬisao toplotne leje, zavirio и sviпjac i otpo
ceo da pretresa prakticпe proЬ!eme. Vracajuci se u Kijev, usput 
se svakjcas vracao na nedovrsenu raspru i otvoгeno jznosio ne
dostatke. 

Izvanгedno pгakticni smisao njegov mogli smo и sirokim 
razmerama osetiti na sednici privrednih resora иkrajiпske vla
de - njegovi komesari sи, nasиprot jugoslovenskim ministrjma, 
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odlicno poznavali probleшe i, sto је jos vaznije, realno ocenji
vali mogиcnosti. 

Onizak, tиst, ogojan, ali Ziv i okretan, on је Ьiо odvaljen 
od komada. Skoro је prozdirao znatne kolicine hrane - kao 
da је stedeo svojи ve8tackи celicnи celjиst. Aii dok sam kod 
Staljina i и njegovoj okolini imao иtisak gиrmanstva, da ne ka
zem kиlta jela, иcinilo rni se da је НruScovи skoro svejedno sta 
jede i da ти је vafuo da se dobro najede, kao svakom ko se 
premorio radom, dakako ako za to ima mogиcnosti. I njegova 
trpeza је Ьila bogata - drzavna ali bezlicna. Hruscov nije gиr
man, iako ne jede manje, а pije cak i vise od Staljina. 

On је veoma sname vitalnosti i, kao svi prakticari, rvelike 
moci prilagodjavaпja. Ne cini rni se da Ьi se Ьа8 mпogo zacao 
и izboru sredstava, ako Ьi ти ona prиZila prakticne koristi. 
Ali kao svi demagozi iz naroda, koji cesto i sami poverujи и 
ono sto govore, Iako Ьi se i odrekao neprakticnih sredstava, 
gotov da to opravda rnoralnim razloziшa i najvisirn idealima. 
On rado navodi poslovicи: Kad је tиса - Ъatina se ne Ьira. 
Ona ти dobro dodje da opravda batinи kad tисе i nema. 

Sve OVO sto sam rekao ·nije ni Ъlizи onome sto Ьi danas 
trebalo reCi о Hruscovи. Ali ја ovde svodim svoje negda8nje 
иtiske, а ~ek neznatno i иsриt danasnja svoja razmisljanja. 

Ја n1sam tada primetio nikakvo Hruscovljevo negodovanje 
prema Staljinи Ш Molotovu. Ukoliko је Ьilo reci о Staljinи, od
nosio se prema njemи s postovanjem i s podvlacenjem bliskosti. 
Ispricao је. i kako ти је Staljin и noci иосi nemackog napada 
telefonom JZ Moskve javio da Ьиdи na oprezi, jer da ima po
datke ~а Ьi Nemci mog~ koliko sиtra - 22. јиnа, da otpocnи 
operacJJe. Ја ovo пavodпn kao podatak, а ne da Ьih pobljao 
Нruscovljeve орtиZЬе protivи Staljina zbog iznenadnosti nema
cko_g __ napada - ta iznenadnost је posledica pogre8ne Staljinove 
politlcke ocene. 

Ipak se и Kijevu oseeala svciina - kroz neobиzdanost i 
prakticnost Нruscovljevи, kroz razdraganost Manиiljiskog kroz 
lepotи samog grada koji је, svojim neometanim horizontima i 
svojim bregovima nad ogrornnom mиtnom rekom, podsecao na 
Beograd. 

. ~i а~о је Hru~~ov ostavljao иtisak cvrstine, samopouzda
~1Ja Ј real1zma, а K11ev osmisljene i negovane lepote, Ukrajina 
Је ostala ~ пюm secanjи kao obezlicenje, иmor i bezizglednost. 

UkolJk;.<? sam p~odJr~o и sovjetskи stvarnost - sишnје 
sи S?. mn~Zile. PostaJalo )е sve bezizglednije izrnirenje te stvar
nost1 Ј moJe - ljиdske savesti. 
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RAZOcARANJA 

1. 

Do t~eceg mo~ s~sre~a s~ St~lj_iD:?.m doslo. је poeetkorn 
19~?· godшe: То _Је Ь1~ 1 nap;n!lcaJlllJJ sиsret, Jer se dogodio 
иос1 s~koba 1zmed]и sovJetskog 1 )иgoslovenskog ·vodjstva. 

NЈепш s1;1 pr~thodili Z?-acajni dogadjaji i menjanja и jиgo
slovensko-sov)etsk1m odnosJma. 

. . Odnosi izmedjи Sovjetskog Saveza i Zapada sи vec Ьili do
bili konture bladnog rata i dvajи blokova. 

Кlj1;1~ni. dogad!aji sи и tome, ро mom misljenjи, Ьili sovjet
s~o odb1]an~e ~arsalovog_ plana, ~ra_djanski rat и Grckoj podr
~avan od 1stocnoevropskih zemal)a 1 stvaranje Informacionog 

b1roa пekih komиnistickih partija - Kominforшa. 
Jиgoslavija i Sovjetski Savez Ьili sи jedine dve istocno

evropske zemite ko)e sи odlи~no Ьile protivи Marsalovog plana 
- prva pr~tezno .~z revolиcюnamog dogmatizma, а druga iz 
straha da Ь1 ameпcka ekonomska pomoc шogla иzdrmati voj
nicki tek osvojenи imperijи. 

. .}а sam .~е, kao jиgoslovenski delegat na kongresи Komи
nJst1cke partl]e Francиske и Strasburgu, na8ao и Parizu Ьа8 и 
vre~e vecanja Molotova s predstavnicima zapadnih dгZava oko 
~w;salovog plana .. Mol<?tov me. prirnio и sovjetskoj ambasadi 
1. r~н smo se slagalJ .. и ~OJ:kotovanJи Marsalovog plana, а i и kri
t1CJ ~anc~ske partJ)e 1 Il)en~ t.zv_. nacionalne linije. Molotov se 
naracJto шteres?.vao z~ !IlOJe ~!1ske s Kongresa, а о casopisи 
!'fov _ _a der:ю~raf!Ja, kOJJ )е иred)1Vao Duclos i koji је trebalo da 
Jz.~azava )edt?stvo pogleda komиnistickih partija, izrazio se: То 
nt)e ono sto Је trebalo i sto treba иciniti. 

. ~асе se Molot?v и. pogled~ Marsalovog plana kolebao da 
ЬЈ mozda. treb~lo prJsta!1 na .s~J': kot?-ferencije, na kojoj Ы иce
stvovale 1 1stocne zemlJe, al1 Јеdшо JZ propagandnih razloga s 
cilje~ da se i~koristi ~riblna i и pogodnom momentu konfe
renct)a na~иstJ .. Ј~ щsa!Il Ьi? odиsevljen ni tom varijantom, 
~ad.a ~е bJh Ью ш prot1vи nJe da sи Rиsi insistirali - takav 
)е ~ю. 1 st~v vlade moje zemlje. Ali Molotov је doblo porukи 
Politb1roa 1Z Moskve da ni na to ne pristane. 
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Odmah ро mom povratku u Beogr<~;d trebal? је ~а se ~ 
М skvi odrZi konferencija istocnoevropskJh ~emalJa ~adJ zauZl-

0 · stava 0 Marsalovom planu. Ја sam Ью odredJen da za
m~nr:n Jugoslaviju. Prava_ svrha ko_nfer~~~ije trebal~ је. da bu
de kolektivan pritisak na Cehoslovacku! СЈЈ~ vl<~;da ~!Је b~la_ pro
tivu ucesca u Marsalovom plan? .. SOVJetskJ <I;~!Oll Је vec cekao 
na beogradskom aerodromu, ali Ј::_ шsam ЩЈmе sutr~~an po
leteo, jer је iz Moskve dosla ~epesa d~ za konfere.ncJJU nema 
potrebe - cehoslovacka. vlada Је ods~upJla od prvobJt~og stava. 

Isto to podudaraщe sa sovJetskom vlad~m IZ pobuda 
drukcijih od njenih ispoljilo se i u stvaranju Komшforma. ~de
ja da treba stv~~iЏ ~ek! org~n koji Ы. ~~n<?gucav~? koordшa
ciju i izmenu rruslJeUJa JZ!lledJU komuшstickih pa:tJJa, r.retre~a
na је vec 1946. godine --:- о to:n; s~ razgovar~lJ S~alJШ, T~to 
i Dimitrov u leto iste godшe. AlJ Је nJeno ostvarJvaщe odgadJa
no iz svakojakih razloga, а svakako ponajvecma zbog toga sto 
је od ocene sovjetskih vodja zavisilo kada се za to sazreti pravi 
trenutak. On је nastupio u jesen 1947. godine i svakako је u 
vezi sa sovjetskim odbiJanjem Marsalovog plana i ucvrsCiva
njem sovjetske dominacije u Istocnoj Evropi. 

Na osnivackom sastanku - и zapadnoj Poljskoj, odnosno 
na blvsoj nemackoj teritoriji, jedine dve delegacije koje su bile 
odlucno za Kominfom1 Ьile su jugoslovenska i sovjetska. Go
mulka је Ьiо protivan, oprezno, ali nedvosmisleno se zala.Zuci 
za "poljski put u socijalizam". 

U vezi s tim, kao kuriozitet Ьih naveo i to da је Staljin 
izшislio naziv organa Koшinforшa Za cvrsti mir - za na
rodnu demokratiju, motivisuci to tiшe da се zapadna propa
gщda morati da ponavlja te parole kadgod bude citirala nesto 
iz njega. Ali Staljinovo ocekivanje se nije oblstinilo: zbog duZi
ne i prozime propagandnosti, kao u inat najcesce је upo
treЬljavan izraz "organ Koшinforma". Staljin је konacno od
lucio i gde се Ьiti sediste Kominforma. Naiшe, delegati su se 
Ьili sloZili da bude u Pragu. ceski predstavnik Slaнski је uvece 
odjшio autoш u Prag da Ьi о tome konsultovao Gotvalda. Ali 
prekonoc su Z:danov i Maljenkov razgovarali sa Staljinom -
bez direktne telefonske veze s Moskvoш nije se moglo ni u 
torn zabacenom i dalekom pansioнu, i mada је Gotvald nevolj
no dao privolu, Staljin је odredio da sediste bude u Beogradu. 

Pomenuti dvojнi proces odvijao se i u dublnama jugoslo
vensko-sovjetskih odnosa: naizgled potpuna politicka, а pogo
tovu ideoloska saglasnost, а u stvarnosti razlicite prakse i ocene: 

Kada је jedna sira delegacija naju.Zeg jugoslovenskog vodj
stva - Tito, Rankovic, Кidric, Neskovic, boravila u Moskvu 
u leto 1946. godine, odnosi izmedju dvaju vodjstava su dobili 
vise nego srdacan vid. Staljin је grlio Tita, navescivao mu evrop
sku ulogu, upadljivo potcenjujuci Bugare i Dimitrova. Ali 
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uskoro posle toga је doslo do natezanja i nesaglasnosti dko 
me$ovitih drustava. 

Bez prestanka su tekla podzemna trvenja. 
Nevidljiva za nekomunisticki svet, ona su izЬijala u zatvo

renim partijskim vrhovima zbog vrbovanja za sovjetsku oba
vestajnu slu.Zbu, narocito bezobzirnog prerna drzavnom i par
tijskom apar~tu, ~ t~kodje i u idejnoj sferi, narocito zbog sovjet
sk?g. potcenJJVan}.a JUgoslo_v~nske revol?~ije. Sovjetski predsta
~JCJ su s upad~pvom mucшnom gutali JUgoslovensko isticanje 
Тlta pored StalJшa, а narocito su bili osetljivi na samostalno 
povezivanje Jugoslavije s drugim istocnoevropskim zeшljama i 
na porast njenog ugleda u нјiша. 

~·rvenja su br.zo preneta u ekonomske odnose, pogotovu· 
kad.)e. Jugosloveшшa postalo v oceyidno da. u izvrsenju peto
god~~n~eg. plana n; Ш?gu da racunaJU na sovзetsku pomoc iznad 
uobJcaJen~h trgo~шsk1~ odnosa. Osetivsi otpor, Staljin је isticao 
~а :neso~Jta drustva шsu d?bra. za P!'ijateljske i saveznicke zem
!Je Ј .~~еса-:ао svaku pomoc, ali su Jstovremeno njegovi trgovci 
Jskoпscaval1 eko~omske pre~fi:OSt.i nastale iz zaostrenosti jugo
sloveнsko-zapadщh odnosa Ј 1z JUgoslovenskih iluzija u SSSR 
kao drzavu neseblcnu i nehegemonisticku. 

! ugos~a vija је, por~d AЉ~nij~. bila. jedin~ ~stocnoevropska 
ze~Ja koJa s~ oslobod~~a nacJstJcke naJezde 1 Jstovremeno iz
yrs!la ~';lut~mJu revo]u~JJU. ~ez presudnije pomoci Crvene armi-
1e. SoCJJalш preobrazaJJ •bll1 su u noj otisli najdalje а ona se 
Jstovremeno n~la~ila na najist?renijoj tacki sovjetskdg istocnog 
Ьloka .? ~asta}anJu. U GrckoJ se vodio gradjanski rat - Ju
gosla>:l)a )е blla optu.Zena pred Ujedinjenim nacijaшa da ga 
mateщalno poma.Z~. i inspirise ~ njeni odnosi sa Zapadom, а 
posebno sa SAD, bJli su zategnut.J do pucanja. 

Kad se osvrnem unazad, шeni izgleda da је sovjetska vlada 
ne ~af';lo d<?br.ohotno gl~~ala na zaostravanje ovih odnosa, ne
~o Jh 1 P?dJarJva}a, p~zecJ dakako da to ne predje okvire njenih 
шt~resa 1 mogucnosti. Molotov је u Parizu skoro grlio Kar
del]a_ z!;юg obaranja dvaju aшerickih aviona u Jugoslaviji, ali 
шu .зе 1stovremeno s~.renuo pa.Znju da ne bude oboren i treci. 
So'::Jet~ka vlada se ШЈе neposredno angazovala oko ustanka u 
qrckoJ, sko:o .?sta~ljajuci ~ugosla-:~u samuv na optuzenickoj klu
P! 01!N, al1 lliJe ш preduzJmala шsta odlucno da dodje do smi
пvaщa - sve dok to Staljinu nije Ьilo u interesu 

. Та~о је i <;>dredjiv~nje Beograda za sediste Kominforma 
b!l~ na~zg~ed p~JznanJe JUgoslo~enskoj re;roluciji - а u роzа
dпн. toga Је staзala potaJ~a so-:зetska zamJsao da jugoslovensko 
vod~~tvo uspaya revvol!J~Юna~Im samozadovoljstvom ј Jugo
slaVIJU podredJ .tobozllJOJ ~edJu~arodnoj komunistickoj solidar
~<;>.st! - ustva:J hegemoшJJ sov]etske ddave, odnosno neza · a-
ZlJJVJm prohtevJma sovjetske politicke i druge birokratije. 1 
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Vec је vrerne da se n~to. kэ.Z_e i о St~ljinovom od~osu 
prema revolucijama, а sanum tim 1 prema ]Ugoslovensko] re-
voluciji. dl у • • 

Zbog odustajanja Moskvc::. mahom u о ycшl!l. trenucima, 
od podcike kineskoj, spansko], ра U mnogocem_}. Jи_goslove~
skoj revoluciji, ne bez razloga Ј~. prevla~al? rmsl]en.э.e da . Је 
Staljin иopste blo protivu revolиciJa. ~еd]иtн~, ovo _n~Je. sasv1m 
tacno. On је to Ьiо samo иslovno, t]. и mer1 u kOJOJ Је revo
lиcija izlazila iz okvira interesa sovjetske drzave. On је nagon
ski oseeao da stvaranje revolиcionamih centara izvan Moskve 
moze ovoj иgroziti monopol и svetskom komиnizmи - tako 
se zaista i dogodilo. Zbog toga је on revolиcije pomagao jedino 
do odredjenog stupnja - donde dok ih је mogao kontrolisati, 
иvek spreman da ih ostavi na cedilи kada Ьi ти se izmakle 
iz rukи. а dnim da ni danas nema u tome Ьitnih proшena u 
politici sovjetske vlade. 

covek koji је u vlastitoj zemlji sve aktivnosti podredio svo
jim gledanjima i svojoj licnosti, Staljin nije drиkcije mogao da 
postupa ni napoljи. Poistovetivsi иnиtra progres i slobodu s 
interesima i privilegijarna jedne politicke stranke, on nije ni 
spolja шоgао da istиpa drиkcije nego kao begemonista. Као 
i svak, sveo se na svoje delo. On sam је postao rob despotizma, 
i Ьirokratije, skиcenosti i sivila koje је svoj zemlji nametnиo. 

Jer zaista је tacno da niko ne moze иzeti slobodи drugome 
а da vlastitu ne izgиbl. 

2. 

Povod nюm odlasku u Moskvu Ьiо је nepodudaranje ро· 
litika Jиgoslavije i SSSR prema Albaniji. 

Krajem decembra 1947. godine dosla је iz Moskve depesa 
u kojoj је Staljin zahtevao da dodjem ја ili neko drugi iz ju
goslovenskog Centralnog komiteta, radi usaglasavanja politike 
dvejи vlada prema AlЬaniji. 

Та neиsaglasenost se osecala и raznim vidovima, а vidnije 
se ispoljila posle sarnoиblstva Spiru Naku-a, clana aЉanskog 
Centralnog komiteta. 

Povezivanje Jиgoslavije i Albanije odvijalo se u svim oЬla
stima. Jиgoslavija је и sve vecem 1Ьrоји slala u Albaniju stru
cnjake svake vrste. Ona је isporucivala AlЬaniji hranu, mada је 
i sama oskиdevala. Poeelo је i stvaranje mesovitih drustava. 
ОЬе vlade sи и principи stajale na tome da Albanija treba da 
se иjedini s Jиgoslavijom, cime Ьi Ьilo reseno ј pitanje alЬanske 
nacionalne manjine u Jиgoslaviji. 

Uslovi, koje је jugoslovenska vlada davala albanskoj, Ьili 
su za ovu daleko povoljniji i pravedniji nego oni koje је, na 
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primer, sovjetska prиZala jugoslovenskoj. Ali izgleda da pro
Ьlem nije Ьiо и stepenи pravednosti, nego и samoj vrsti tih od
nosa - deo alЬanskog vodjstva је intimno i potajno Ьiо pro
tivи njih. 

Spiru Nakи, sitan, slabasan, veoma senziЬilan i fine inte
ligencije, u to vreme је vodio ekonomske poslove alЬanske vla
de i prvi se otvoreno pobиnio protivu Jиgoslavije, zahtevajиci 
da se Albanija samostalno razvija. Njegov stav nije naisao na 
ostru reakcijи jedino iz Jиgoslavije, nego istovremeno i u alЬan
skorn Centralnorn komHetи. Narocito odlиcno је protivи njega 
?.st_ao Ко~! Dzod!e, alЬanski ~inistar иnиtrasnjih poslova, ko
JI J~ .. kasш]e _strel]~n pod opt~zbom da је Ыо naklonjen Jиgo
si:_v!JI. Radшk s. ]иg_а ~Љаш]е~. stari revolиcioner, Dzodze је 
UZIV~O u~led najsta~Illl!jeg part!]C~.. uprkos tome sto је Enver 
Hodza Ью generalш sekгetar partiJe i predsednik vlade - li
c~ost n_esиrn~j_i":o obr~ovanija i daleko okretnija. 1 HodZa se 
P!"1~lonю k:пtici. prot1v Nak:и-a, mada је njegova stvama po
ZICI]a yost.al!i neJasna. Nasav ~е usamljenim i pod optиZbom 
zbc:g . sovш1zma, а _verovat~o ~- pred iskljиcenjem iz partije, ne
s~~cш ~aku s~ иЬщ_ o!pocevs1 svojom smrcu, а da to ni sarn 
ШЈе slutю, z_aostravaщe ]иgoslovensko-alЬanskih odnosa. 

Afera Је dakak:o pred javnoscи zataskavana - kasnije 
posl": o!vorenog sиk:o~a s Jugo.~lavijom u 1948. godini, Enve; 
Hodza Ј.е Naku~a uzd1g~o na piJ~destal nacionalnog beroja. Ali 
и. vrho~1ma оЬеЈ? zemalJa ~f:r~ Ј~ ostavila mucan utisak koji 
msи љog_la vd!i .I~gla~e objasn~7DJa о Nakи-ovoj malodиSnosti, 
~al~gradзanstш1 1 slicnorn, k:OJih uvek ima na pretek: и komu
шstickoш arsenalи sbema. 

. Sovjet.ska vlada је blla odlicno obavestena kako 0 stvar
шm .. иzrocima ~-~kиоуе smr~i ... a tako i о citavoj aktivnosti Jиgo
sla":IJ7 1.-!, АIЬашЈI: ~Jena. ШIS~J.a и Tirani Ьivala је sve brojnija. 
(\ 1 шасе, odno_s! IZmedJ~ triJи vlada - sovjetske, alЬanske i 
]иgosloven:~e. Ь1~1 sи takv1 da ove dve poslednje nisи svoje od
nose naroc1to ~:Ile pred prvom, m_ada treba ~eci. i da jиgoslo
ven~~a vlada ШЈе konsиltovala sovзetskи о poзedшostima svoje 
pol!tJke. 
. S_ovjetsk:i predstavnici cinili s~. sve c~sce .zam~rke na poje

di~e Jиg?slove!J-ske mere и AlЬall!JI, а pr1mecena Је i sve veca 
bl1sk?s.t I~med1и g:ире oko HodZe i sovjetske misije. Tek-tek 
ра Ь1. IZbiJale на v1delo zamerke ovog Ш onog sovjetsk:og pred
stavyщka: Zbo~ cega J_иgosloveni prave s AIЬancima mesovita 
~~stva, ~а~ 1h и svo]oj zemlji odbljajи sa SSSR? Zbog cega 
sal]и svoJ~ \nstruktore и a!Ьans_kи armijи, mada imajи sovjet
sk~ u svoJ~J: Otkи~ Jиg?slo':eш mogu Ьiti strиcnjaci za izgra
dn!и AlbaniJe, kad .! sa_mi traze strucnjak:e sa strane? Otkиd sad 
!laJedno~ JиgoslaVIJa, 1 sama siromasna i nerazvijena da razvi-
Ja Albaш]u? ' 
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Пz ta mimoila.Zenja izmedju sovjetske i jugoslovenske vla
de, sve је upadljivija .. ?il~ te~dencija Mosk_ve d.a zauzrne rn~s~o 
Jugoslavije u АlЬаШЈ1, sto Је Jugosloveшrna 1zgledalo kra]n]e 
nepravedno, obzirorn da nije Ьiо SSSR taj koji treba da se uje
dini s AЉanijom, а niti је s ovom blo u neposrednom sused
stvu. Istovremeno blvalo је sve upadljivije okretanje alЬanskih 
vrhova ka Sovjetskom Savezu, sto se sve Zivlje ispoljavalo i 
u njihovoj propagandi. 

Poziv sovjetske vlade za uklanjanje nesuglasica oko Alba
nije oberucke је prihvacen u Beogradu, rnada је i dandanji 
ostalo nejasno zbog cega је Staljin naglasio da bl zeleo da Ьа8 
ја dodjern и Moskvи. 

Meni izgleda da su njega navela na to dva razloga. 
Ја sarn svakako na пјеgа ostavio utisak naglog i otvorenog 

coveka - drZim da sam za takvog vaZio i rnedjи jиgosloven· 
skirn komunistima. Као takav, Ьiо sarn pogodan za otvorenи 
diskиsiju о jednoш slozenorn i veorna osetljivom pjtanjи. 

Alj ја drzirn da је on irnao narneru i da ше pridoblje za 
cepanje i podredjivanje jиgoslovenskog Centralnog komiteta. 
On је vec irnao na svojoj strani Hebranga i Zujovica. Ali 
Hebrang је vec blo izbacen iz Centralnog korniteta i stavljen 
pod tajnu jstragи zbog nerasvetljenog ddanja u policiji. zиjo
vjc је Ыо istaknиta licnost, ali ni on, rnada Clan Centralnog 
korniteta, nije prjpadao najuzoj grupi koja se u toku borbe za 
jedjnstvo partjje ј u sarnoj revolиcijj sazdala oko Tita. Staljin 
ше је vec prjlikorn Titovog boravka u Moskvj 1946. godine, 
kad mu је ovaj rekao da patjm od glavobolja, pozvao da do
djern na odmor kod njega na Krirn. Ali ја njsarn posao, po
najvecrna zbog t.oga sto Staljjnov poziv njje ponovljen preko 
arnbasade, ра sarn ga shvatio kao ljubaznost, slиcajnu kad је 
dosla rec о rneni. 

Tako sarn ја krenиo za Moskvu - ako se dobro secarn 
8. janиara 1948. godjne, а svakako ne daleko od tog daturna, 
s dvostr;,I~irn osec~njern:. po!as~an sto ј~ Staljin bas rnene po
zvao, al1 1 s dalek1rn, ne1zreceшrn sиrnщarna da to njje пi slи
cajno пi sa sasvjrn cjst.irn narnerama prerna Titu ј jиgosloven
skorn Centralnorn kornitetu. 

Nikakvih posebпih naloga ј иpиtstava пjsarn doblo u Beo
gradи. Obzjrom da sam Ьiо Clan najиzeg vodjstva ј u toku 
alЬansk.o-jи~oslovenski~ . odnos~ - vec је Ыо izgradjen stav 
da S0'-:Jet~k.1 {?redstaVШC1 .. ne. Ь1 t.rebalo da vec naglasenj kиrs 
?~о щedю]ell]a JиgoslaV1Je 1 AlЬanije ornetaju netakticnostirna 
ll1 nekorn svojorn drukcijorn linjjorn - nikakva иputstva nisи 
rni nj Ьila potrebna. 

Dobrи priliku jskorjstili sи ј predstavnicj Jugoslovenske 
arrnjje da zajedno sa rnnorn upиte u Moskvи svojи delegaciju 
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koja је t.rebalo da izloZi zahteve za naorиZanjem i izgradnjorn 
votne jndиs~Jije. П t<?! ~e~eg~ciji su Ьili tada8!1jj ~acelnjk gene
ralstaba Коса Popov1c 1 sef ]иgoslovenske vo]ne юdиstrije Mi
jal~~v Todorovic. Svet?.zar Vu~~novic-Ternpo, tada nacelnik 
pol1t1ck.e ul?rave ~ а~Ј1, takod]e..Je putovao s nаша, radj upo
znavall]a s 1skиstvш1a Crvene arnll]e na tош ро!ји. 

П dobroш raspolozenjи ј jos boljoj verj krenиli sшо vo
zorn za M<?~kvu. Ali, jstovrerneno, i vec forrniranih gledanja 
da Ju~oslav1Ja. tre?a ~а na svoj nacjn i preteZпo svojirn snaga
ma resava svoзa р1tаща. 

3. 

~va~vo .gledanje se ~ес ispoljilo pre nego је i trebalo -
na vесеп u jиgoslovensko) aшьas~di !-1. Bиkurestl!,. kojoj је prj
sиstvovala Ana Pauker, rumunsk1 rшшstar spol]шh poslova i 
nekoliko ruшипskih visokih funkcjonera. ' 

.. Svj !и~osloveni, se:n ~шbasadora Golиbovica, kojj је ka
~n~Je ~rn1gшa~ ka? pпstasa Moskve, шanje-vise otvoieno su 
1St~~.al1 da ~OV]e~~kl. Sav~z _ne шоzе da Ьиdе apsolиtni obrazac 
и IZgra?r;tJ1 socчal1ZШC:.. !. ]er d~ ~U. se prilike promenjle ј da 
sи uslov1 1 od_nos1. drukc111 и po]edшirn zernljama Istocne Evro
pe. Ј а sa~ pпmet19. kako ~а, ~aиk~r pazljjvo cиti, ili se preko 
volJ.~ _slaze. s ~?nec1rn, nasto~ec1 da 1zbegne razgovor 0 tjrn o
s~tlJIV1Ш p1ta_?.Jirna, dok s~ Jed~l;l Rиmun - mjsljrn da је to 
Ью ~odnar~s, sиprotsta::IJa nas1m gle?anjirna, а jedan drugj 
- DJegovo 1rne sam nazalost zaboravю, dobrodиSno se slaze 
s nal'rl:a. Razgovore ovakve vrste smatrao sam nezgodnirn jer 
sa~ Ью u':'eren <~:а. се SV~~a rec doci u иsi Rиsirna i da љ' oni 
n~ce u~et1 shvatlt1 drиkCIJe n~g<? kao "antisovjetske" _ sino
шrn sv_Ih zala ovoga sveta. Al1, 1stovrerneno, nisam mogao da 
odst?p1m . o~v s~og stava. Zbog . tog~ ~а~'? n~stojao da poglede 
';!Ьlaz1rn, 1st1~иc1 zaslиg~ SSSR 1 I?ПDC1piJelш znacaj sovjetskog 
!sk~stv~ .. Al1 od tog~ ]edva ako Је ~o~lo Ьiti vajde, jer sam 
1. sam 1st_tcao ~~ SVOJ put t:eba prob11at1 prema svojim, prema 
k?nk~etш~ pпlikarna. А ш nelagodnost nije rnogla Ыti uklo
D]eDЭ:·. slиtн? sam, zna~ sarn da sovjetski vrhovi nemajи srnisla 
z~v D;1JaiiSe 1 .koшpromtse, pogotovu u vlastitirn - kornuni
sttckiш redov1шa. 

~rЩ~izarn па8 nalazio је svuda povode, rnada srno u Ru
ШU!llJI b1li па prolazu. 

. ~ajpre, odrюs~ Sovjets.kog Saveza prerna Rurnиniji i dru
g1rn tstocD:oevropsk_Ip zem!Jarna: ove zeшlje ddane sи jos uvek 
и _:;~amo] ~~UJ~aCIJI, а n]lhova bogatstva su izvlacena na sve 
nасше, ~ naJc~.c~ preko me5ovjtih drustava, u koja Rusi jedva 
ako su sta uloz1l1 sem nernacki kapjtal koji su jednostavno pro· 
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Iasili svojim ratnim plenorn. Trgovina sa ovim zernljama nЏе 
gb l'ana kao drиgde и svetи, nego na osnovи pos~~!l1h 
~r::kaпa, ро kojima је sovjetska vlad~ kиpo_val.a Р? шz1m, 
а rodavala ро cenama visim od svetsk!h - Ј~dшо Је Јиgо-
1 Р.. od toga Ьila izиzetak. Mi smo sve to znal1. А slike bede i ~~~Js~ о nemoci, о posl~snosti rumиnskih vlasti samo sи mogle 

poostriti nase negodovaщe. . . . 
Najvise nas је vredjao nadmen stav sov:Jetski~. pred.stavш

ka. Ј а se secam ~ako sи n~s и~asi?-иle prezr~ve Е~с1 S?VJetskog 
kornandanta и Јаsш: Ah, taJ prl]av1 rumиnski. Ја~1! 1 ti rumиn
ski kacamaklije (rn~malizn~ki)! O.n. је ponovю 1 .. Er~nbur!!iovu 
i Visinskijevи krilaticи koJa Је c!l]ala .~а korupC1Je 1 kradJe u 
Rиmиniji: То пiје narod- _nego p:of7sчa! . . , 

Jasi је, pogotovи и toJ ЬlagoJ Zl!U!• .za~sta Ью razЬla~ena, 
zaparlozeпa balkanska palanka, и koJOJ ,зе l~pote - и D;J.e!!io
vim brefuljcima, bastama i terasast~:нn ZidanJ.и, moglo nac1 Је· 
dino vicпije oko. Ali mi smo znali da sovJetske . palan~e n~ 
izgledajи bolje, nego cak i gore. А najvecrna. nas Је drazi.? ta! 
stav "vise rase" i velikodrzavne иo~ratenost1 .. P:ed~~ret.lJIY 1 
риn postovanja stav prema n~ma r~IJ~ samo v JOS v1se IStJcao 
podredjenost Rиmипа, nego 1 podJ~пvao nasи gordost zbog 
nezavisпosti i nasи slobodи rezonova!lJa. . .. 

Vec srno prirnali kao сiпјепiси da sи takv1 o.dnos1 1 stavo,
vi "mogucпi i и socijalizmи", jer "Rиsi sи !akv1" - .zaosta~1, 
dиgo izolovani od ostalog sveta, vec иgа5ешh revolиcюnamih 
tradicija. . . 

Dosadjivali srno se пekoliko sati и Jasiи, ра Је st1gao ~o
vjetski voz i ,vagoп sovjetske vl~de za nas, dakako spr~v?dJen 
neizbeZпim kapetanom Kozovskнп, kome. sи Jиgoslov.eш 1. da
lje Ьili sp.ecijalno.st и sovjetskoi. dda~ПOJ bezbednosti. Al1 on 
је sada Ью mаще neposreda~. 1 ~~IlJe. ~ed~~· no sv~kako ne 
jedino zbog toga sto sи pred ПЈIШ b!l1 rшшstr1 1 g~пerali - neka 
neиhvatljiva, neobja5njiva hladna slu.Zbenost proЬila se u odno
se izmedjи nas i sovjetskih "drugova". 

Mi пisrno postedel1 sarkasticnih zamerki ni vagon kojim 
smo pиtovali, а koji је to i zaslu.Zivao, uprkos k<?mforu, od
licnoj hrani i иslu.Znosti poslиge: Sme8ne sи na~ bi.le ogromne 
mesingaпe kvake, starinska nac1franost dekoraciJa 1 klozet to: 
Iiko visok da sи s njega visile noge. Zar se baS tako mora, 1 
zar se uopste mora prikazivati velika drzava i ddavna sil~? 
А sto је Ьilo najgrotesknije и tom vagonи, pornpeznom kao 1Z 
carskih dana, poslиzitelj је и svom kиреи ddao и kavezи ko
koskи koja ти је cak i јаја nosila. Slabo placen i bedn? ode
ven, on se vajkao: sta cete, drиgovi, mora se covek radn1k sva
cim pripomoci - velika porodica, tesko se zivi. 

Mada se ni jиgoslovenski zeleznicki .saobracaj nije !_D?ga_o 
pohvaliti tacnoscи, ovde se niko nije sek1rao zbog zakasщeщa 
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od nekoliko sati. Stici cemo - jednostavno Ьi odgovorio neko 
od slиzbenika. 

Rиsija kao da је potvrdjivala neizmenjivost svoje ljиdske 
i nacionalne dиse - svojim sиstinarпa opirala se zahиktalosti 
indиstrijalizacije i svemoci administracije. 

Ukrajina i Rиsija, zatrpane snegom do streha, jos sи Ьile 
ratna pиstos i strava - izgorele staпice, barake, zabradjene 
zene и valjenkama na rasciscavanjи prиga, vrela voda (kipja
tok) i parce razanog hleba. 

Jedino је Кijev i ovog риtа ostavio иtisak nenametljive 
Iepote i cistoce, kиltиmosti i smisla za modи i иkиs, иsred ne
mastine i иsamljenosti. 1 mada је noc zatvorila pogled na Dnje
par i na ravnice stopljene s nebom, on је ipak podsecao na Beo
grad - Beograd Ьиdисi, milionski i izgradjen s merom i do
slednoscи. Ali mi smo ostali и Kijevи kratko - do voza za 
Moskvи. Nijedan иkrajinski fиnkcioner nije nas sacekao. U
skoro smo se zариtЉ и пос Ьеlи od snega i mracnи od tиge 
- jediпo је na5 vagoп blistao sjajem, иdobnoscи i izoblljem 
u beskrajи razaraпja i siromastva. 

4. 

Tek ako је Ьilo proslo nekoliko sati od naseg dolaska u 
Moskvu - Ьili smo иtonиli и srdacan razgovor s jиgosloven
skim ambasadorom Vladimirom Popovicem, а zazvonio је te
lefon na njegovom stolи: iz sovjetskog ministarstva spoljnih po
slova su pitali da li sam umoran, jer Ьi Staljin hteo da me vidi 
odmah, iste veceri. Takva fuгba је neuoblcajeпa u Moskvi, и 
kojoj su strani komипisti uvek dиgo cekali, tako је rnedjи 
njima krиzila uzrecica: U Moskvu је lako stici, ali se iz nje 
tesko vratiti. Razиrne se, cak i da sam Ьiо umoran, oberиcke 
bih prihvatio Staljinov poziv - svi iz delegacije sa zaпosom, 
ali ne i bez zavidljivosti, gledali su па mепе, а Коса Popovic 
i Todorovic su mi utuvljavali da ne zaboravim zbog cega sи 
oni dosli, iako sam ја svoje putovanje s njima iskoristio da se 
detaljno upoznam s пjihovirn trazenjirna. 

Ali moje radovanje zbog skorasnjeg sиsreta sa Staljiпom 
bilo је trezveno i ne sasvirп cisto baS zbog te furbe kojom 
је do njega doslo. Та dvojпost me nije ostavljala citave noci 
koju sarn proveo s njim i s drugim sovjetskim vodjirna. 

Као i oЬicno, odveli su те oko devet casova uvece и 
Kremlj, u Staljinove kancelarije. Na оkири su Ьili Staljin, Mo
lotov i :Zdanov - ovaj poslednji је, kao sto mi је Ьilo poznato, 
Ьiо u PolitЬirou zadu.Zen i za odnose sa stranim partijama. 

Posle uoЬicajeпog pozdravljanja, Staljin је odmah presao 
na stvari: А vama se и Albaniji ubljaju Clanovi Centralnog ko· 
miteta! То је vrlo nezgodno, vrlo пezgodno. 
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Ја sam росео da obja.Snjavaiii:: Nakи Spiru se pr:otivio ро-
. ·u Albani]'e i Jugoslavije IZOlovao se и vlastitom Cen-

vez1vaщ . . ·' -· St 1·· · ene tralnom komitetu. Al1 шsam ш do~rsю,. а а Jin. Је,_ za m 
vek1·vano rekao· Mi nemamo шkakvlh posebшh шteresa и neoc • · · · Alb · · 1 Albaniji. Mi se sla.Zemo da Jugoslav1]a_ pr<;>gut~ . an~JU. -

pri tоше је on skupio prste desne sake 1 prшevSI 1h ust1ma na-
pravio njima gest gutaщa. .. .. v• . v 

Mene је iznenadio, skoro zаращю _Stal]ш~v nа~ш 1Z;raza· 
vanja i gest gutanja, ali ne znaш da li ~~ s~ to 1 n_a l1cu v1del<?, 
jer sam na~tojao da -~v~ _okr:ene~. na v~al~ 1 ~hvat1!11 kao иobi
cajeni Staljшov ~rastiCШ 1 S~IkOV1tl naCIJ?- I~r~a_vaщa. Opet sam 
objasnio: Ne rad1 se о gutaщu, neg? ? щedшJeD;JU! 

Ali tu је upao Molotov: Ра to 1 зeste gutaщe! . 
А Staljin, opet s onim svojim gestom: Da, da, g~~аще! 

Nego mi se s tim sla.Zeшo: vi treba da progutate AlbaniJU 
sto pre to bolje. v• • v • • 

citava atmosfera је, uprkos takvom nacшu шаzаvаща, br-
Ia srdacna i vise nego prijateljska. cak i Molotov је ono о gu
tanju izrekao skoro sa saljivom ljиbaznoscu, ne bas cestom kod 

njeg~Ьliiavaпju i ujedinjenju s AlЬanijom ја sаш prilazio s 
iskrenim i dakako revolucionamim pobud_ama. Sшatra_o sаГЈ?. 
kao i mnogi drugi, da bi ujedinjenje, uz za1sta dobrovolзan f!ГI: 
stanak alЬanskog vodjstva, Ьilo ne samo od neposredne koпs~I 
za Jugoslaviju i AIЬaniju, nego Ьi istovremen_o okoncalo tra?1· 
cionalne пetrpeljivosti i sukobe izmedju Srba 1. Albana~a. А sto 
је ро rnorn шisljeпju bilo od narocitog znaca]a, t~. Ь1 omo~.: 
cilo prikljuceпje znatne i kompaktne a!Ьanske rnaщ!ne Alba~!Jl 
kao posebnoj repuЬlici u jugoslovensko-albans~oJ federaCIJ}· 
Makakvo drukcije resenje proЬlema a!Ьanske nacюnalпe mall]1· 
ne izgledalo mi је nestvarпo, obzirom da Ьi jednostavno pre
davanje jugosloveпsk1h teritorij~ ~aseljenih AIЬ_ancima ~~al<? 
nesavladiv otpor i u samo] зugoslovenskoJ KomuшstickoJ 
partiji. 

Prema AlЬaniji i А!Ьапсimа imao sam i posebnih naklo
nosti koje su jedino mogle da pojacaju idealnost mojih pobu
da: Albanci, narocito sevemi, mentalitetom i nacinom Zivota sи 
srodni Crnogorcirna iz kojih poticem, а njihova vitalnost _i volj~ 
da odrze svoju samobitnost nernaju mnogo premaca и l]udskoJ 
istoriji. 

I mada mi nije padalo ni na kraj pameti da ods~pim о~ 
gledista vodjstva rnoje zemlje i da dam za pravo Staljшu, ~е~1 
su Staljinove upadice prvi put ostro nametnule dve pom1sli: 
prva se odnosila na to. ~а ncito nije и redu . s ju[5oslovens~o~ 
politikom prerna A!Ьall!JI, а druga da se Sovзetsk.1 Save~ щedi
nio s baltickim zemljama gutajuci ih - Molotovlзeva pr1medba 
је direktno na to opominjala. 
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ОЬе pomisli sи se spajale u jedno - и osecanje nelago
dnosti. 

Pomisao, da ima neceg nejasnog i nedoslednog u jugoslo
venskoj politici prema Albaniji, daleko је Ьila od toga da ја 
tu politiku priznam kao "gutanje", nego mi је sevnulo da se 
ona ne poklapa s voljorn i zeljama a!Ьanskih konшпista - za 
mene kao komunistu istovetnih s teznjama albanskog пaroda. 
Za.Sto se uЬio Naku - ta on пiје Ьiо toliko "malogradjanin" 
i "opterecen nacionalizmom", koliko је Ьiо komunista i mark
sista? А sta, ako AlЬanci, kao i mi Jugosloveni prema Sovjet
skom Savezи, zele da irnaju svoju posebпu dгZavu? Ako se uje
dinjenje ostvaruje rnimo volje i iskoristavanjeш a!Ьanske izolo
vanosti i bede - nece li ono odvesti neizgladivim sukobirna i 
teskocama? Izraziti i stari kao etnicka posebnost, Albanci su 
kao nacija mladi i otud neodoljive i neizivljene nacionalne sve
sti - nece li oni ијеdшјеnје shvatiti kao guЬljenje nezavisnosti, 
odricanja od posebnosti? 

sto se pak tice druge pornisli - da је SSSR progutao bal
ticke zernlje, ја sam nju povezivao s prvom, ponavljajuCi, do
kazujuci seЬi: rni Jugosloveni u ujedinjenje s Albanijorn nece
mo, ne smemo ici tim putem, а ne postoji ni neposredna opa
snost da пеkа imperijalisticka sila, poput Nemacke, pritisne Al
baniju i iskoristi је kao bazu protivu Jugoslavije. 

Ali Staljiп me vratio u realnost: А sta HodZa, kakav је 
on ро vasem rnisljenju? 

Ја sam izbegavao direktan i jasan odgovor, ali Staljiп је 
izrazio bas ono misljenje kakvo se о HodZdi Ьilo sazdalo u ju
goslovenskom vrhu: On је malogradjanin, sklon nacioпalizmu? 
Da, tako i mi rnislimo. Izgleda da је tamo najcvrsci covek 
Dzodze? 

Ј а sam potvrdio njegova potvrdna pitanja. 
Staljin је zavrsio razgovor о AlЬaniji, koji jedva ako је 

trajao desetak miпuta: Izmedju паs nema razlike. Nego Vi licno 
napisite Titu u ime sovjetske vlade depesu о tоше i dostavite 
mi је koliko sutra. 

Plaseei se da пisam shvatio, ја sаш ga pripitao, а on је 
ponovio da ја treba da napisem depesu jugoslovenskoj vladi 
u ime sovjetske vlade. 

U torn trenutku ја sаш to s!1vatio kao znak izuzetnog po
verenja prema meni, а i kao visu saglasnost s jugoslovenskom 
politikom prema А!Ьапi]u. Ali pisuci tu depe8u sutradan, javila 
mi se pomisao da Ьi ona jednog dana mogla blti iskoristena 
protivu vlade шоје zemlje, ра sam је oprezno i veoma kratko 
formulisao, otprilike: Juce је u Moskvu stigao Djilas i na sa
stanku, koji је s njim istog dana odrian, ispoljila se potpuna 
saglasnost izmedjи sovjetske vlade i Jugoslavije и pitanju Al
banije. 



Та depesa nikada nije ирисеnа jиgoslovenskoj vladi, ali -
ni iskoristena protivи nje и kasnjjim sиko:Ьima izmedjи Moskve 
ј Beograda. 

Ni ostali razgovor njje trajao dиgo ј vrteo se dokono oko 
nebltnih pitanja - smestaja Komjnforma и Beogradи i njego· 
vog Jjsta, Tjtovog zdravlja ј slicnog. 

No ја sam иhvatjo zgodan momenat i postavjo pitanje o
preme za jиgoslovenskи vojskи ј vojnи jndиstrjjи. Istakao sam 
da mj cesto nailazjmo na teskoce kod sovjetskih predstavnika, 
jer onj odbljajи da nam dаји ovo Ш ono, zaklanjaju6i. se iza 
"vojne tajne". Staljjn је иstao, uzvjknиvsj: Мј nemamo vojnih 
tajnj prema vama. Vj ste prijateljska, socijalisticka zemlja - mi 
vojnih tajni nemamo prema vama. 

Zatim је presao za radnj sto, potrazjo preko telefona Bul
ganjiпa i nalozio ти kratko: Ovde sи Jиgosloveni, jиgosloven
ska delegacija - treba Љ saslиsati odmah. 

Citav razgovor и Kremljи trajao је oko pola sata, ра smo 
krenиli и Staljinovи vilи na veceru. 

5. 

Posedali smo и Sta!jinov aиtomobil, koji mi se иcinio onaj 
isti и kakvom sam se vozio s Molotovom 1945. godine. Zdanov 
је seo desno od mene pozadi, а ispred nas sи na pomocnim 
sedistima seli Staljin i Molotov. U tokи pиtovanja Staljin је na 
pregradi ispred sebe иpalio sijalicicи, ispod koje је vjsjo dzepni 
casovnjk - Ьilo је blizи dvadeset i dva casa, а ја sam tik ispred 
sebe primetjo njegova vec zgиrena ledja i okost sed zatiljak s 
namreskanom kozom jznad krute marsalske kragne. Pomjslio 
sam: Eto, to је jedan od najmocnijih ljиdi dana5njice, а tu sи 
i njegovi saradnjci - kakva Ьi to senzacionalna katastrofa Ьila 
kada Ьi sad medjи narna eksplodirala bomba i raznela nas и 
paramparcad! Ali t.o је Ьila pomisao trenиtna i ruZпa, ј toliko 
neocekivana ј za rnene samoga, da sam se nje иzasnиo i и 
Staljinи, s tиZrюrn naklonoscи, osetio dedicи koji se citavog zi· 
vota, ра ј sada, brine za иspeh i sreeи sveg kornиnistickog roda. 

Cekajиci da se iskиpe i ostali, Staljin, Zdanov i ја nasli 
smo se и holи vile, kod rnape sveta. Ја sarn opet zagledao u 
okruZenje Staljingrada plavom olovkorn - Staljin је i ovog ри
tа to opazio, а rneni nije иrnaklo da је njemu prijatno rnoje 
zapaZanje. Zdanov је takodje prirnetio ovo dogovaranje pogle
dima, prikljиcio ти se i prirnetio: Pocetak Staljingradske Ьitke. 

Ali Staljin nije nista odgovorio. 
Ako se dobro secam, Staljin је росео da traZi gde se na

Iazi Konigsberg, jer da ga treba preirnenovati и Kalinjin -
tek naisli smo na rnesta oko Lenjingrada, koja sи jos iz jeka· 
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terinskih. vrem~na nosila ne~acka imena. Staljinи је to zapalo 
za ok~ 1 v o:Ьr~t~o. se kratko Zdanovи: Preirnenovatj - besmi
~Ien? Ј~ sto ЈО~ 1 danas ta mesta nose nernacka jrnena! - na 
sta зе zdanov IZvukao notescjc ј {)!ovcjcorn priЬelezjo Sta!jjnov 
nalog. 

Posle tog.a smo Mo!otov i ја posli и klozet, kojj se nalazio 
u sиteren'!-1 vlle - tu 1е иstvarj Ьilov vjse klozeta i pisoara. 
Jl1.ol~tov .зе и hodи росео da raskopcava pantalone, komenta
пsиc1: ~1 to zovemo rastere~enjem pred opterecenjem! 
v А за! .~ada sam boravю dиgo ро tarnnicarna, и kojima је 
cov:ek prlSlђen .. ~a za_?oravj na stid, zastideo sam se pred Mo!o
tov1rn kao staщ1m, иsао и klozet ј zatvoгjo vrata. 

, ~a~jrn s~? nas _dvojjca posli и tтpezarjjи, и kojoj sи se 
vec ~ili skиplli: Stalзш, Maljenkov, Berjja, Zdanov ј Vozne
sensk1. 
, .. Ova dvojica poslednjih sи nova lica и ovjm rnojirn se 
canJ1Ina. 

! Zdan_~v је Ьiо <?nizak, smedjih potkresanih brkova, vjso
~og се!~, <?Strog ~?sa 1 b?lesno ~rvenog lica. Bio је obrazoyan 
1 и Pol~tb1ro? vaz~o. za v1so~og шtelektиalca. Uprkos njegoYoj 
P?.zna~OJ skиcenost1 1 shemat1zmи, rekao Ьih da njegovo znanje 
шзе bilo neznatno. No~ mada se и svacem, cak i и mиzicj, ra
zumevao poma}~~ ne _b1h rekao da је Ьilo kоји oЬlast jscrpnije 
poznavao - t1p1can шtelekh1alac kojj је kroz rnarksjstickи Ii
~er~tи~~ иpoznavv~o ~ prjmao znanja jz drugih oЬlasti. А Ьiо 
зе ~ CIШk, f!-a nасш шtelekmalan, ali иtoliko rиZniji sto se iza 
te } t,~kve шtel7kt~alnostj nejzbezno {)Secao ј rnocnjk "veliko
dиsan ,Pr7.~~ l]иd1ша od d~ll1a i pera. То је Ьilo vreme "ро· 
stanovlзeшJa - odlиka sovзetskog СК и knjizevnosti ј drugim 
granama иme~nostj, odnosno zestokih napada na one mjnimal
ne slobode и !zboru tema i forrne koje su prezivele i1i se и toku 
rata otr~le. b1rokrat~koJ .. Pa_;tijsk?j ~vontroli. zdanov је, secam 
se, te. уе<:;еп kao ~a}UOVIJи. ~~Ји 1sрпсао kako sи и Lenjingradu 
shvatii~ ПJ~govu kпt1kи satшcara Zoscenka: jednostavno sи оvо
ше иkшиl! karte za snabdevanje, tako da sи nш Љ vratili tek 
na veljkodиsnи intervencijи iz Moskve. 

Voznesenski, predsednik planske koшisije SSSR tek а!·о 
је. Ьiо pr?sao ce!rde~ehl - t.ipican Rиs, plav i istakn'иtih jag~
dica, pov1sokog cela 1 kиdrave kose. Ostavljao је иtisak urednog, 
~иltиrno~, а nadas":e povиcenog coveka koji је malo govori'O 
1 иvek. Ь!? radosn~ IZnи~ra osшeh_n~t. Ја sam vec Ьiо citao nje
govи .knJI~ о sovзetskoJ ekonoшiCI za vrerne rata i ona rni је 
ostavlla иt1sak о aиtoru kao savesnorn i mislenom covekи -
kasnije је ta knjjga krjtjkovana и SSSR, а Voznesenski IikYi· 
diran jz razloga kojj sи sve do danas ostali neotkrjvenj, 

Dosta dobro sarn poznavao starjjeg brata Voznesenskoa. 
profesora иniverzjteta, bas tada postavljenog za rninjstra pr~-
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svete ruske feder~cije. _Ја s.~т s tiт starijim Voznesenskiт 
iтао vrlo zanimlj1ve d1skиSIJe ~ vr~т~ Sveslovenskog_ kongresa 
и Beogradи, и ziти _1~4?. godшe, 1 f!11 s~н~. se sla&~l1 не s~m~ 
u pogledu skиcenost1 1 зednostranost1 vazecth tеоща SOC1]ali
stickog realizma", nego jos vеета и ocevidnosti novih pojava 
и socijalizти, odnosno komиnizти, sa stvaranjeт novih soci
jalistickih zeтalja i s jos teoretski neobradjeniт proтenama u 
kapitalizmи. Bice da је i njegova lepa, misaona glava pala и 
Ьеzитniт cistkama. 

Vecera је pocela tiтe sto је neko - cini тi se bas sam 
Staljin predloZio da svaki kaZe koliko је stepena ispod nиle, 
ра da' Ьиdе kaznjen s onoliko casica votke za koliko stepena 
proтasi. Ја sат, srecoт, blo и hotelи pogledao temperatиru, 
ра sат na taj broj dodao, iтајисi и vidи da nоси teтperatura 
pada, tako da sam proтasio sато za jedan stepen. Secam se 
da је Berija proтasio za tri, prokoтentarЬiavsi da је to иradio 
naтerno, kako Ы тоgао popiti veci Ъrој casica votke. 

Takav pocetak vecere тi је nametnиo jereticnи тisao: Ра 
ovj Ijиdi ovako zatvoreni и иzak krиg, nюgli Ы izmisliti i be
srnislenije razloge za ispijanje votke - dиZinи trpezarije и sto
paтa ili stola и pediтa. А ko zna, rnozda oni to i cine! Tek, 
to иslovljavanje broja casica votke sa stepenirna ternperature, 
najednoт me zapablo zatvorenoscи, prazninoт i besmislenoscu 
Zivota kojirn Zivi sovjetski vrh okиpljen oko svog ostarelog vo
dje, istovremeno igrajиci jednи od иloga presиdnih za ljиdski 
rod. Setio sam se i toga da је i ruski car Petar Veliki takodje 
priredjivao slicne vecerinke sa svojim pornocniciтa, na kojiтa 
se zdralo i pilo do izпernoglosti i odredjivala sиdЬina Rusije i 
ruskog naroda. 

А taj utisak о ispraznosti takvog zivota nije opadao, nego 
se vracao и toku veceri иprkos tome sto sат ga potiskivao. 
Njega је narocito pojacavala ostarelost. Stalзinova, sa upadljivim 
znacima senilnosti. Nikakvo postovanje i Ijиbav, koje sат jos 
иporno gajio u sebl za njegovu licnost, nisи шogli iz svesti da 
mi izbrisи to saznanje. 

Bilo је neceg i tragicnog i rиZnog u njegovoj senilnosti. 
Ali tragicno је Ьilo nevidljivo - to su Ьila saznanja u то

јој glavi о neizbeznosti opadanja cak i tako ,,elike licnosti, а 
rufuo је izЬijalo svakicas. 

Mada је i dotad voleo dobro da jede, Staljin је sada ispo
ljavao halapljivost, kao da se Ьојао da neee ostati dovoljno 
voljenog jela za njega. Nasuprot, pio је шаnје i opreznije, kao 
da тeri svaku kap - da ти ne Ьi na5kodila. 

Misao njegova Ьila је u jos ocevidnijem opadanju. Secao 
se rado dogadjaja iz mladosti - iz progonstava u SiЬiru, iz 
detinjstva па Kavkazи, а sve novo uporedjivao s neciт sto se 
vec dogodilo: Da, secam se, isto tako ... 
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. Bilo је ne~hvatljivo ko~ko se on prome!lio u dve-tri godine. 
Kad sam. ga y1deov posl.e~n1.1 P?t, 1945. godшe, on је jos Ьiо zi
vah~n, h1.tre .1 sveze т1sli 1 os!~og hu111:ora. Ali tada је trajao 
rat 1 on Је :Ью, kanda, posledщ1 napor 1 domet Staljinov. Sada 
se on sтеј~о besmislic.am~v ј plitk?~arna, а politicku poentи 
~gdote kози sam шuv 1spr1~ao, u k_OJOJ on nadтиdruje Cercila 
1 Rиzvelta, ne sато sto ШЈе shvatю, nego sат iтао utisak ј 
da se staracki uvredio - na licirna ostalih prisиtnih sam video 
nelagodnи zapanjenost. 

"V U jednoт је i.pak to Ьiо negdasnji Staljin: opor, ostar, sит
~Ј1саv, kad se rad1 о ~akakvom nepodudaranju s njirn. Cak је 
1 Molotov":. pr~se~ao 1 os~c~~a se napetost izтedju njih. Svi sи 
ти povladJ1Val1, 1zbegavaзuc1 da iznesu misljenje ako on nije 
iskazao svoje, zureci da se sloze s njiт. ' 

Као oЬicno, skakalo se s tете na teтu - tako си 1 за 
izvlaciti iz svog secanja. 

Staljin је progovorio i о atornskoj bomЬi: То је тоспа 
stvar, тос-nа! 

Njegov izraz је pri tome Ьiо риn divljenja, tako da se 
тoglo shvatiti da se on nece priтiriti dok "тocnu stvar" i 
sflm ne dograЬi. Ali nije pomenuo da је posedиje Ш da se и 
SSSR radi na njoj. 

Med!иtim! kad. SJ?JO se Kardt;lj i ја.. теsес dana kasnije, 
и Moskv1 s~eli ? pн~нtrovom, оvаз паm.зе kao u poverenjи re· 
kao d~ Rиs1 :'eG 1~rшзи atoms~и ЬоmЬи 1 to bolju od amerikan
ske, t]. one 1spalзene nad H1rosiтom. Driim da to nije Ьilo 
tacno, nego sи Rиsi tek blli na риtи da naprave atoтskи Ьот
Ьи. Ali to sи cinjenice i ја ih navodim. 

I te noci, а i иskoro роtот, u sиsretu s bиgarskorn i јиgо· 
slovenskoт delegacijom Staljin је isticao da се Neтacka ostati 
podeljena: Zapad се od zapadne Nemacke napraviti svojи а 
mi od istocne Nemacke svojи dr.Zavu! ' 

Ova njegova тisao је bila поvа, ali shvatljiva - proisticala 
је iz citavog kursa sovjetske politike i и Istocnoj Evropi i prema 
Zapadи. Jer ја nisam тоgао da razumem izjave Staljina i sovjet
skih vodja, pred Bиgarima i Jugoslovenima u leto 1946. godine 
da citava Nemacka rnora Ьiti nasa, tj. sovjetska, koтunisticka: 
Jedan od prisutnih, kad sат ga иpitao: А kako to Rusi тisle 
da ostvare? - odgovorio mi је: Е to ni ја ne znam! DrZiт 
da ni onirna koji su to izjavljivali nije Ьilo jasno kako to da 
ostvare, nego su ih nosili zanos ratnih pobeda ј nada u eko
noтsko i drugo rasulo Zapadne Evrope. 

Staljin ше iznenadno, pri kraju vecere, upitao zbog oega и 
jugoslovenskoj partiji nета тnogo Jevreja ј sto ovi ne igrajи 
u njoj nikakvu ulogи? Pokusao sат da шu objasnim: Jevreja 
u Jugoslavjjj · inace nema mnogo, а vecinom su prjpadali sred-
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njim slojevima. Dodao s~: J~dini Щaknиti kornl:!~:lista Jevre
jin је Pijade, а i on se oseca Sr~ш?m v~~e nego Ј ~vreJшon;. . 

Staljin је росео da se pr1seca: PlJade,. mаЏ, s nаосаш~а? 
Da secam se Ьiо је kod mene. А kakva Је щegova funkCIJa? 

' cran је centralnog komiteta, stari kornиnist, prevodilac 
"Kapitala" - objasnjavao sаш ја. 

А kod nas и Centralnom kornitetu nerna Jevreja! - pre-
kinиo me on i росео da se izazivacki srneje: Vi ste antiserniti, 
i Vi, Djilas, i Vi ste antisernit! 

Ја sam i njegove reci i srneh shvatio obrnиto, kao sto је 
i trebalo - kao ispoljavanje njegovog antisernitizшa i izaziva
nje шеnе da se izjasпiш о Jevrejirna, narocito о Jevrejima и 
kornиnistickom pokretи. Smejao sam se Ьlago i сиtао, sto mi 
nije ni padalo tesko, obzirom da пi и сет i nikada nisaш Ьiо 
antisemita i da sam komиniste jedino delio na dobre i lose. А 
Staljin је i sarn иbrzo napиstio ovu skliskи temи, zadovoljivsi 
se cinickiш izazivanjem. Мепi s leva sedeo је cиtljivi Molotov, а s desna govorljivi 
zdanov. Ovaj poslednji је pricao о svojim dodirima s Fiпcima 
i s postovaпjem isticao njihovи brizljivost и isporucivaпjи repa
racija: Sve tаспо па vreme, savrseno pakovano i odlicnog kva-
liteta. Zavrsio је: Pogresill smo sto је nismo okиpirali - sve Ьi 
Ьilo gotovo da smo to uradili. 

Staljin: Da, to је Ьila gre8ka, sиvise srпo vodili racиna о 
Arnerikancima, а oni prstom ne Ьi makli. 

Molotov: Ah, Finska- to је orascic! 
zdanov је bas и to vreme odrzavao sastanke s kornpozi

torima i spremao "postanovljenije" о mиzici. Voleo је operske 
predstave, ра ше иzgred иpitao: Iшate li i vi и Jиgoslaviji oper-
nog pozorista? Zacиdjen njegovim pitanjern, odgovorio sarп: U Jиgoslaviji 
se opere dаји и devet pozori.Sta.! - i istovremeno sam -pomi
slio: Koliko rnalo oni znajи о Jиgoslaviji, cak se ne primecиje 
ni da ih ona interesиje, sem kao odredjeno geografsko podrucje. 

zdanov је Ьiо jedini koji је pio oranzadи. Objasnio ~i 
је da је to zbog obolenja srca. Upitao sarn ga: А kakve posled1-
ce bolest moze da irna? 

Sиzddaпo osmehnиt, odgovorio је s иoЬicajenom po-
drugljivoscи: Моgи иmreti svakog trena, ali i Ziveti veoma 

dиgo. · •· 1 tl'' t Zaista se na njernи pr1mec1va а preterana ose J1VOS 
brzo i olako reagovanje. 

Novi plan Ьiо је tek иsvojen i Staljin је, ne obracajиci se 
nikom posebno, naglasio da Ьi morali povecati plate nasta
vnom оsоЬlји. А zatim meni: Na5i nastavnici sи vrlo dobri, а 
plate sи im niske - moramo nesto da иcinimo. 
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-· Svi. sи s.e ~eccom-d-:e slagali s njirn, а ја sam se ne bez gor
c1_ne set1~ n~skih. plata 1 bednih иslova jugoslovenskih prosvet _ 
Пlh radшka 1 SV~J~ nernoci da im pomognem. 

_Yozne~~nsk1 ]е s.':o vrerne c~tao - dгZao se kao mladji 
med]~ ~tar1JШ~a. StalJIП ти se d1rektno obratio samo jedared: 
~а lk Ь1 se ШIШО plana moglo namaknиti sredstava za izgrad
ПJU anala Volga-Dor~:. Ve~ma. VaZan posao! Moramo naci 
~r~dstva! Posao. st~ahov1~o vazan 1 s vojne tacke gledista: и slи
са]и r~t~ rnogl1 Ь1 паs Isterati iz Crnog Mora _ nasa flot · 
slaba 1. JOS dиgo .с~ biti slablja. А kиd bismo u tom slисаЈи Ј~ 
brodov1ma? Zam1~1Ite, od kolike koristi Ьi narn Ьila crnomor
sk~ flota ~а sшо Јеи vrerne staljingradske Ьitke iшali na Volgi' 
ТаЈ kanal нnа prvoklasnи - prvoklasпu vai.nost · 

--· Y?znese~ski ~~ srozю da се se sredstva naii, izvadio је no
tescic 1 - pr!Ьelezю. 

M~ne sи vec odaVt;lO zaпi~_:;tla dva pitaпja - skoro pri
vatna, 1 hte? sa;n ~а ир1tа~ Staч!na za misljeпje. 

. Jedr~:o Је ЬЈ!о 1~ oЬlasti tеопЈе: u svoj marksistickoj litera
tип, .~.n;, dr~~~;· шsam n.asao o_?jasnjenje razlike izшedjи "na
ro~~ I nac1]e , а k~ko Је StalJIП odavno medjи komипistiшa 
v~zю ~ао znal:.c naci!?пalпog pitanja, trazio sam misljeпje od 
ПЈеgа, 1stakn1;1Vs1. da Ш Је о tome govorio и svojoj knjizi 0 na. 
сюnаlпош ptta?JU, objavlieпoj jos pre Prvoa svetskog rata ј 
otada smatr~noJ. za _aиtenticno boljsevicko gledanje. 

Na ~ОЈе •J?_ItanJe prvo se ирlео Molotov: То је jedno isto 
- narod 1 naciJa. 
., AI! Staljin_ se. nije slozio: Ne, kojesta! То sи razlicite stva

ri. -! I111;S~avю _Је jednost~vn_o da obrazlai.e: Nacija - to vec 
znate sta Је. pr01zvod kapttalizma s odredjeпim karakteristika
m1. ad, .а. naro~-:- to su radni ljиdi odredjene nacije odnosno radni 
Ји 1 1stog ]ezika, kиlture, оЬiсаја. ' 

. А о s-:ojoj .. ~njizi "Marksizaш i пacionalпo pitanje" је ri
r~etю: То Је IIJ!cevo - Lenjinovo gledanje Iljic је knjigи i pre-
dtgovao. ' 

Drugo yitanje odnosilo se па Dostojevskog. Ја sаш od ra
ne rnladosti smatгao J?os~ojevskog и nшogocem najvecim pi
s~em modernog doba 1 шkako и seЬi nisam mogao da uskla
d1rn napade marksista па njega. 

. ~taljin је i na t_o jednostavno odgovorio: Veliki pisac i -
v~l1k1 re:;tkciO!l~r. !vfi ga ne objavljиjerno, jer Iose utice na omla
dinи. AII, ve!Iki p1sac! 
. Pr~sli ~~о .. ~а Gorkog. Ја sam ist.akao da sшatram njego

VI_m lla]Znaca]Ш]lffi delom - kako рО metodи tako ј ро d Ь" . 
sllke ru k 1 

.. ..-. и 1!11 
.. ~- е ~evo исt]е - Z1vot Юima Samgina". Ali Staljin se 

niJe slo~ю .. 1zbeg~иv ~еmи о metodi: Ne, najbolje stv.ari sи mu 
~ne koJe Је .r~ш!~ ·PI~ao: "qradic Okurov", pripovetke, ра 
Foma GordJeJev . А sto se tice slike ruske revolucije u "Klimи 



Samginu" _ tamo ima vrl_o m~l~ revol~cije i svega jedan 
bol'Sevik _ kako se ono zvase: LJиt1ko':, LJиt_ov? . • .. 

Ј Ја sam ga iэpravio: Kutuzov - LJиtov Је sasv1m drukciJa 

licnost. . 1 R 1 · · · t · d Staljin је zavrsю: ра, Kutuz<?v. . evo иС!Ја Ie amo Је no-
strano i nedovoljno pпkazana, а 1 s literame tacke gled1sta sи 
mu ranija dela bolja. .. . . . 

Bilo mi је jas~? . dc; se StalJI!l 1 Ја ~~ razи~en;ю 1 d!: _se 
ne Ьismo mo<>li sloz1t1, шkо sam Imao pпl1ke da сијеm mislJe
nja znacajnih "'knji~ev~_ika koji sи, kao i on, smatrali navedena 
Gorkijeva dela najbOlJIШ. . . . ... . . 

Govoreci о savremenoj sovjetskoJ kll]IZevnosti Ја sam -
manje-vise kao i svi stranci, ukazao na snagи Solohova. Sta
ljin је primetio: Sada ima Ъoljih! - i naveo dva imena, od ko
jih је jedno Ьilo zensko, meni nepoznatih pisaca. 

Izbegao sam diskиsijи о "Mladoj gardi" Fadjejeva, kojoj 
sи vec tada zamerali nedovoljnи partijnost njenih jиnaka, jer 
sи moje zamerke, kao ј "Istorjji filozofije" Aleksaпdrova, Ьile 
sasvim sиprotne - shematizam, plitkoca, banalnost. 

А :Zdanov је jspricao Staljinovи opaskи na knjjgu Ijи
bavnih pesama К. Sjmonova: Trebalo је stampatj samo dva 
prjшerka - jedan za nји, drugi za njega! - na sta se Staljin 
mиklo пasmejao, pracen grohotom ostalih. 

Vece пiје moglo proci bez prostaklиka, dakako 1Berijinog. 
Naterali su me da ispjjem casicи "percovke" - jake votke s 
paprikom (rиski: perec = papar, ро сети se ta rakija i zove). 
Berjja је, cereci se, objasnjavao kako ta rakjja lose utjce na 
polne zlezde, upotrebljavajиcj pri tome najprostackjje izraze. 
St.aljin је pazljivo gledao и mene dok је to Berija govorio, go
tov da prsne u smeh, ali је ostao ozbiljan, 'prjmetivsi mоји ki
selost. 

No i bez toga ја nisam mogao da iz sebe odagnam оnи 
naшetljjvu slicnost Berjje i kraljevskog beogradskog .policajca 
Vиjkovica - ona је cak narasla do tih razrnera da sam se os~
cao kao da se nalazim и rnesnatim ј vlazniш sakama Vиjkovl

ca-Berije. 
No najzпacajnija mi se иcinila atmosfera koja је, mirno re

ci i иprkos njirna, vladala citave t.e sestosatne vecere. Iza onog 
sto је govoreпo, sve vгeme se opazalo пesto vafuije nesto 
sto је tek trebalo reei, а sto niko nije иrneo ili smeo da оt
роспе. Usiljenost razgovora i izbora tema cinili sи da se to ne
sto osecalo kao realno, skoro cиlno dokиcivo. Ја sam и sebl cak 
Ьiо siguran о njegovoj sadrzini: kritika Tita i jиgoslovenskog 
Centralnog koшiteta, koja је и datoj sjtиacijj za mene Ьila isto
vetna s vrbovaпjem na stranи sovjetske vlade. Narocito је Ьiо 
aktivan :Zdanov, не necim konkretпim, uhvatljivirn, nego иno
senjeш neke srdaenosti, intimnosti и odnos i razgovor sa mnom. 
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~erija_ me fiksirao svojiш zasenjeпim, zelenkastirn - zabokre
cш~stir;? pogle~o~, dok ~arnosvesna ironija пiје silazila s nje
gov~~ cetvrta.s~1.h 1_ шеkашh иsana. Izпad svih i svega је stajao 
StalJill - paZIJIV, 1zиzetno odrneren i bladan. 
. Ми~!е раиz~ _izmedjи tema Ьivale sи sve dиze i napetost 
Је rasla} ~ mеш 1 oko mene .. Br~o sarp. izgradio taktikи otpo
ra. -:- ocev1dno o_na _se. и ~еш vec ~а~ще pol~sve~no priprerna
Ia. Jed~osta_vno 7и ISticat1 da ne v1d~~ r~z!I_k_e щ;nеdји jиgo
slovenskog 1 sovjetskog. vrha, d~ sи nJihovi clljevi 1sti ј slicno. 
Mиkl?, иp?rno, . otpor је и me~1 r~stao, i mada пi dotad njsam 
и seb1 osec~o шk~kva .koleball]a, ја sarn, znajиci sebe, jstovre
IJ:eno znao. 1 da Ь1 ~ОЈ ~efanzivni .~tav vеоша Iako rnogao ,pre
cl. и ofanz1v~, иkoliko br me Staljш i osta!j doveli и rnoralnи 
~~~ern_u da .b1ra~ jzrnc;djи !liih i svoje savesti - и datom slи
саји 1zmedjи. Пjlho·>'e 1 тој~ partije - izmedjи Jиgoslavije ј 
SS~R. Da b~h иnapre.d pr1pref!1io . svoj~ pozicijи, ја sam kao 
иz"re<!,. neko~~ko ри.tа 1stakao Т!tа 1 svoj Centralпi komitet, ali 
~а nасш. kojJ ne Ь1 II_~ogao navesti тој е sиgovomike da otpo
cnи ono sto sи srneral1. 

. Uzalиdan је blo i St~ljinov pokиsaj иnоsепја Iicnih intirn
~~h _elernena!a. On ше ир1!ао, prjsetivsi se svog poziva i~ 1946. 
"'оdше~ ирисеnоg J?~eko !1ta:. А zbog cega niste doSli na Krjm? 
Zbog cega ste odbJli moj poz1v? 

Ја .~am o~ekivao. to pitanje, ali sam, иprkos tome Ыо ma
lo n.eP!Ijatno IZnenadJell sto ga S~aljjп nije zaboravio., Objasnjo 
~arn: Cekao sаш poz1v preko sovjetske ambasade nezgodno mi 
је b!lo da s~ _sam namecem ј dosadjиjem. , 

Ne, ~ojesta, ka~vo dosadjivanje. Nego njste hteli da dodje
te! - kusa me Staljш. 
. ~lj ја sam se povиkao и sebe - и bladnи sиzdrzanost i 
сиtапје. 

. I tako .~~ n!sta nije d?godjJo. StaJjjn ј njegova grupa Ыа
dшh, promis!Jen.l~ zа~егешkа - bas takvjшa sarn Љ osecao, 
svakako sи os~t!l! II_IOJ otpo~._ А ја sam bas to ј zeleo - jzbe
gao sam, а. ощ se шsи иsudi11 da taj otpor izazovи. Oni sи sva
ka~o drzal1 da St;J !jme jzbegli jedan preuranjen i kao takav po
gre~an k~н-ak, al1 ја sarn postao svestan te podmukle igre i u 
seb1 о~еtю nе~и иnиtarniu, dotad nepoznatu sпagu kadru da 
se оdпсе cak 1 onog cjme sarn Ziveo. , 

уесеrи }е zavrsjo Staljjn, podjzиci zdravjcu uspomenj na 
L;?JI~a: Isp!JШO _za sесапје na Vladjшira Iljjca, nasega vodjи 
ucltelja - sve nase! ' 

. .~vi smo ustali ј jsp!lj и nетој pogrиZeпostj - na nju srno 
рпрrу, иЬr~<? zaboгav!ll, dok је Staljin pri tome imao tronиt 
1 svecan, ai1 1 tmиran rzraz. 

. O~makli SII_l.o s.e od s~ola, alj pre nego smo poceli da se 
raZilaz1rno, StalJIП Је риstю ogromni aиtomatski gramofon. 
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Pokusao је i da igra, kao и njegovom zavicajи - vide~o ~е da 
nije bez osecanja ritma~ !lli је иbr,zo prestao иz reZigшгano 
obja5njenje: Ostarelo s~ ~ 1_а sam vec sta~ac! . . v • 

Ali njegovi pomocш~r - d'!- ne .~azei? dvorJaш, _росе~! .su 
da ga иЬеdјиј!-1: А ne~ koJes~a, Vr odlrcno rzgledate, Vr se SJa]no 
dr:Zite bogamr, za Vase godшe ... 

Zatim је StaЏin pи~tio рl.<?си. и _kojoj)e koloratиfl?.a izvija
nja pevacica pratJlo psece zaVIJan]e 1 lavez. On se sme]ao tome 
s preteranim neodmerenim иZivanjem, а primetivsi na mom li· 
cu neshvatanje i negodovanje, objasnjavao је, skoro se izvinja
vajиci: Ne, ipak је dobro smisljeno, djavolski dobro smjsljeнo. 

Svi sи ostalj iza mene, no vec spremnj za polazak - za
ista нisи imali sta da komentarisи posle tako dиge sedeljke, na 
kojoj је receno sve sem onog zbog cega је ј odr:Zana. 

6. 

Nisrno cekali dиze od dan-dva, а pozvali sи nas u General
stab, da izlozimo nase zahteve. 

Ја sаш vec и vozu Koci Popovicи i Mijalkи Todorovicи 
napomenиo da rni njihovi zahtevi izgledajи preteгani i nerealni. 
Meni пarocito nije islo и glavи da Ьi Rиsj moglj prjstati da 
izgradjиjи jиgoslovenskи vојпи jndustrijи kad nisи hteli ozЬilj
nije da pomognи ni и izgradnji civilne, а jos rnanje rni se ci
nilo da Ьi narn daJi ratnu flotu koje пi sami nernajи. Argиmen
tisaнje da је svejedno da Ii Jиgoslavija ili SSSR imajи fiotи na 
Jadranи bиduci sи i jedna i drиga deo jedinstvenog kornиni
stickog ~veta, izgledalo rni је иtoliko neuYerljivije sto sи se ba.S 
и tom jedinstvи osecale pиkotine, а da ne porninjem sovjetskи 
nepoverljivost и sve sto је izvan njihovih saka i njihovu neskri· 
venи brigи и ,prvom redи za interese svoje drzave. Ali kako sи 
svi ti zahteYi bili иtanaceni ј odobreпi и Beogradи, meni nije 
preostalo неgо da ih zastиpam. 

Sast.ankи је predsedavao Bиlganjiп, okruzen najvisim voj
niш strиcnjacima, rnedjи kojima је Ьiо i пacelnik Genera!Staba 
marsal Vasiljevski. 

Najpre sam ја иopsteno jzloZio nase potrebe, prepиStajиci 
detaljnija obrazlozenja Todorovicи i Popovicи. 

Sovjetski funkcioпeri se nisи izjasnjavali, ali sи paZ.Ijivo 
ulazili и .proЬierne i sve belezili. 

Zgradu Generalstaba - zdanje koje је sроlјнји jeftinocи 
i jzvestacenost uzalиd pokusavalo da prikrije иnиtarnjirn bogat" 
stvorn и drecaviш zastirkaшa i pozlatarna, ostavili srno ipak za
dovoljni, и иvеrепји da sи proЬierni odmah krenuli s rnrtve ta
cke ј da се stvarni konkretnj posao иskoro otpoceti. 

Оно је tako ј izgledalo - Todorovic i К. Popovjc sи иsko
ro pozivaпi jos na neke sastaнke. Ali иbrzo је sve zastalo, а 
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sovjetski fиnkcioneri sи nam natиknиli da sи "nastale kompli
kacije" i da шoramo cekati. 

Bilo nаш је jasno da se dogadja nesto izшedjи Moskve i 
Beograda, ј mada пismo znali о сети se tacno radi, ne ПЈ('~gи 
reci ni da sшо bili izneнadjeni. U svakom slисаји, na8 krjtici
zam prema sovjetskoj stvaпюsti i stavи Moskve prema Beogra
dи шoglo је to odgadjanje razgovora jedino da poostrj, to иto
liko pre sto smo se nasli bez posla, prjnиdjeнi da иbijamo vre
me и sedeljkama i staromodnim, ali kao takvjm neprevazidje
nirn moskovskim pozoristirna. 

Niko od sovjetskih gradjana n:ije smeo da nas роsесије, 
jer smo ј mi, mada iz komиnisticke zernlje, potpadali pod ka
tegorijи stranaca, s kojima dr:Zavljani SSSR, ро slovu zakona, 
пisи smeli da opste. Svi na5i dodiri svodili sи se na sluibeue 
kanale u Ministarstvu spoljnih poslova i и Centralnom komi
tetи. То nas је draZilo i vredjalo utoliko vise sto takvih og;:a
nicenja nije bilo u Jиgoslaviji, pogotovu za predstavruke i 
gradjaпe SSSR. Ali to наs је пavodilo i na kriticke zakljиck~. 

Kriticizam taj jos nije dosegao generalizacije, ali је иtoliko 
vise obllovao ,primerirna иzetim iz konkretne stvaгnosti. Vuk
manovic-Tempo otkrivao је u armijskim domoviшa nedoзtatke 
koje nije skrivao. Коса Popovic i ја, da Ьismo se rnanje dosa
djilivali, napиstili smo zasebne apartmane u hotelи "Mosk<r", 
ali sи nam dali zajednicki tek posto ga је doterao "elektriёar", 
sto smo shvatili kao instaliranje prislиSnih aparata. Uprkos to
me sto је "Moskva" Ьiо nov i пajveei hotel, пista и nјети r1ije 
fиnkcionisalo kako valja - bilo је bladno, сеsше sи curile, а 
kade, donete iz Istocne Nemacke, нisи mogle da se koпste, j~r 
se otok vode iz njih prelivao na tlo. Na kupatilu nije bilo kliu· 
са, sto је Koci Popovicи dalo povod za njegove vaгnicave dи
hovit.osti: Arhitekta је vodio rаёиnа о tоше da се se kljuc gи
Ьiti, jer је klozet napravio Ьlizи vrata, tako da se ova mogu 
drzati pгitvorena пogom. 

Ј а sam cesto sa zaljenjem porninjao svoj boravak u hotelu 
"Metropol" 1944. godine- и пјети је sve bllo staro, ali ispra
vno i uredno, а ostarela poslиga је govorila engleski i francu
ski i ponasala se ljubazno i odmereno. Jednog dana se и kиpa
tilи zacиlo stenjanje. Zatekao sam tarno dva radnika, jedan је 
popravljao nesto na iпstalacijarna na plafonи1 а drugi ga је 
drzao na rameпiшa. Zaboga, drugovi, - reei си ја - ра za5to 
ne dobavite neke шerdeviнe? Radnici sи se zaJili: Tra2ili smo 
ьezbroj риtа od direkcije, ali zalиd - rnиcirno se stalno tako. 
.Setajиci okolo mi smo videli da је "krasavica Moskva" vecim 
delom seleпdra, zapиsteпa i neizgradjena. .Sofer Panov, korue 
sam ја iz Jиgoslavije poslao na poklon sat i иspostavio s щirn 
srdacaп odпos, нikako nije mogao da poveruje da и Njиjorku 
i Parizи јта vise aиtoшobila, mada nije krjo svoje nezado-
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voljstvo s kvalitetom novi~ sovjets~ih vozцa .. U Кre~ju, ~о~ 
smo obilazili carske grobшce, devoзka-vodtc зе s nacюnaltstt
ckim patosom gov<;~rЧa .'? "na.Sim carev!ma". Prednost Rиsa isti-
cana је svuda, dobt]aJUCI groteskne obllke. . 

1 tako redom - na svэ.kom korakи sи se otkrtvale dotad 
nevidjene strane so~jetske stvarnosti: zaostalost, . p~imЩvnost, 
sovinizam velikodrzavnost, dakako pored heroзskth 1 nad
ljudskih n'apora da se sve to prevazidje i preteknи prirodni to-

kovi. d' . . 'h f . Znajuci da se и tvr tm loban]aшa sovзetskt vr юvа 1 po-
litickih organa svaka i najmanja primedba preobraiava и anti
sovjetski stav, mi sшо se pred Rиsima spoпtano zatvarali и 
svoj krug. А kako smo istovremeno Ьili и politickoj mis!ji, ро· 
celi smo jedan drugom obracati paznju na "nezgodпo" н dria
nju ili reeima ovog ili onog. Zatvaranje је pocelo da doblja i 
organizovaп karakter. I ја se sесаш da sшо, Z!lajuci za upo
trebи aparata za prislиskivanje, poceli da pazimo sta govociшo 
u hotelи ј и kancelarijama ј иpotreЬ!javamo prj tome гadiaapa
rate. 

Sovjetskjm predstavnicima је to шoralo иpasti и oci. Nape· 
tost ј nepovereпje su polako narastalj. 

U to vreme је vec Ьiо donet Lenjinov sarkofag koji је Ыо 
sklonjen negde и иnиtra.Snjost za vreme rata. I шi smo ga 
jedпog jиtra oblsli. Sama poseta Ьi Ьila bez znacaja kad i ОШl 
ne Ьi izazvala novj i dotad nepoz;nat otpor и meni, а i и osta
lima. Spиstajиci se polako и Maиzolej, ја sam primetio kako 
se proste zabradjeпe zene krste kao da pristиpajи kivotu sveti
telja. Ра i mene је obиzelo оsесапје misticnosti, zaboravlje;ю 
vec od davne mladosti. sta vise, sve је i arэ.nZirano da izazove 
takvo osecanje и covekи - graпitni Ьlokovi, иkocene st.raze, ne
vidljivi izvor svetlosti nad Lenjiпom, ра i sam njegov les, sa
susen i Ьео kao od kreca, s dlacicaшa retkim kao dэ. ih је neko 
sadio. Uprkos postovanjи za Lenjinov genije, meni је izgiedalo 
neprirodno, а nadasve antimaterijalisticko, ра i antilenjinsko to 
misticko sakиpljanje oko Lenjinovih telesnЉ ostataka. 

I da пismo Ьili dokoni, zaieleli Ьisшо da vidiшo Leпjin
grad - grad revolucije i Iepota. Јэ. sam zbog toga •posetio Zda
nova koji se ljиbazno s tiш saglasio. Ali sam primetio i suzdda
nost. Sastanak nije trajao ni desetak minиta. No on шје zatю
ravio da ше pripita sta шisliш о izjavi Diшitrova и Pravdi, 
povodom njegove posete Bukurestи, и kojoj se on zalagao za 
k.oordiпaciju privrednih planova i stvaranje carinske uniзe iz
medjи Bиgarske i Rumиnije. Odgovorio sam da mi se izjava 
ne dopada, jer da tretira bиgarsko-rumunske odnose izolovano 
i preuranjeno. Ni Zdanov nije tom izjavom bio zadovoljan, ma
da nije izneo svoje razloge - oni sи se ispoljili uskoro i Ьiсе 
op,Simije izlozeni и ovoj knjizi. 
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Negde и to vreme и Moskvи је dosao predstavnik jиgo
slovenske spoljne trgovine Bogdan Crnobmja, ра kako nije 
rnogao da resi osnovna рјtапја sa sovjetskim orgaпima, navalio 
ј~ na rne~e da zajedno s njim posetim Mikojana, rninistra spo
}Jne trgovшe. 

~ikoja~ nas је primio. blad~o, . ispoljavajиcj nestrpljenje. 
Меdзи ostaliш пaSim zahtevtma Ью зе 1 da nam Sovjeti dodele 
ranije obecane vagone sa svojih okиpacionih zona - bиduCi 
sи mnogi od пjih Ьili odvиceni iz Jиgoslavjje, а Rиsi ih nisu 
rnogli иpotreblti zbog gjreg koloseka. 

А kako to mislite da vam ih damo - pod kojim иslovjma, 
ро kojoj ceni? - иpitao је hladno Mjkojan. 

Ја sarn odgovorio: Da narn ih •pokloпite! 
<;>n је kratko odgovorjo: Ја se ne bavjrn poklonima, nego 

trgovшom. 

Uzalиdno је Ьilo i moje i Crпobrпjino nastojanje da se 
izmeni ugovor о prodaji sovjetskih filmova, neravnopravan i 
stetan ро Jиg?slavjjи. lzgovэ.rajиci se da Ьi to druge istocno
evropske zemlзe mogle shvatiti kao presedan, Mikojan је odblo 
i sarno иlaienje и to pitanje. 

Ali sasvim је Ьiо drukciji kad se radilo о jugoslovenskoш 
bakru - ponиdio nam је placanje и bllo kojoj vэ.lиti Ш robl 
za sve koliciпe иnapred. 
. Tak<;~ пismo ~o.d njega svrsili ni~ta, ~em ~astavljaпje daljih 
зalov1h 1 beskraзшh razgovora. Љlо ]е ocevidno: tockovj 
sovjetske ma.Sinerije иkoceni sи prema Jиgoslavjji. 

Ali pиtovanje и Lenjingrad ипеlо је olaksanje i osvezenje. 
Sve do posete Lenjingradu ја nisam verovao da rna sta 

rnoze zrtvovanjem ј jиnastvom nadmasiti иstanjcke krajeve ј 
partizane Jиgo~lavije. Ali Lenjingrad је prevazilazjo jиgoslo
venskи revolucюnarnu stvarnost, moZda i ne toliko herojstvorn 
koliko kolektiVJ?jШ zrtvovanjem .. U milionskom gradи, odseee~ 
nom od pozadшe, bez ogreva 1 hrane, pod stalпim иdarcima 
teske artiljerjje ј avijacije, pomrlo је и zimu 1941-1942. godine 
od gladi i hladnoce oko 300.000 dиsa, ljudi sи se srozali do 
lju?ozderstva, а nije se javila n~ pomisao na predajи. No to је 
opsta sl1ka, э. tek kad srno dosli и dodir s realnostima - s 
ko~kret~im ~~ll:c~j.evi~a ~rtv~vanja i . junastva i zivim ljиdima 
koJ!. su Ih vrs!l1 Ili ?Il~ IlJihovJ svedoc1, osetili srno grandioznost 
le!l]шgradske ерорезе 1 za sta sи sve kadra Ijиdska Ьiса - ruskj 
nar?d, k~~ su jrn иgrozeni osnovi dиhovne, ddavne i druge 
egzisteпciJe. 

. ~иsr~t s funkci?nerima Lenjingrada dodao је и nase di
vl]enз~ _l]иds!<l!- ~ор~шu ... Mahom s.и to Ьili jednostavni, obra
z?yaш 1 ~~d1ш l}иd1 kOJI.vsи pre~:!1 na svojim pleCirna i jos no
sJli ~ svoз1m srcнna trag1cnи vеl1сши grada. No Ziveli sи camo
tno 1 obradovali se susretu s Ijиdirna drugog роdпеЬiја i kul-



ture. м· smo se spor~}umevali. s njima lako i ~rzo - ka~ 
ljudi koji su doziveli sl1cnu sudbшu. I mada nam ruзe p~dalo ru 
na kraj pameti da pred .. njima pr_avi~o. zam~~ke sovJetskom 
vodjstvu, ipak smo zapazi11 da ov~_lJи~I pr~~aze Zl':?t~. svog gra
da i gradjana - tog najkиltиmJJeg ~-- n~J~ndи~trn~kiJe~ centra 
prostrane ruske zemlje, !?а neposredШJI 1 соvесШЈ1 nасш nego 
sto se to radilo u MoskV1: . . . v 

Meni se cinilo da blh s OVIШ lJиdJma veoma br~o _nasa? 
zajednicki politicki jezik samim tim sto sarn nasao OI;lдJ lJиds~. 

Zaista, nisam bio JZnenadjer: k~d saf!l ~ve ~о~ш7 kasn_1Je 
docuo da totalitarnom Zгvnju шsи IZbegli ш ov1 lJиd1 sarmm 
tim sto sи se иsиdili i ljиdima da Ьиdи. . . . . 

No и toj na8oj svetloj i tиZ~oj le~jjngradskoJ epiZod1 Ьlla 
је i пeprijat.na rnrlja - nas pratilac LJesakov; ~ tada s,t: ~е ~ 
Sovjetskom Savezи sretali fиnkcioneri izr~sli IZ. radшck1? ! 
narodnih пiziпa. 1 na Ljesakovu se -;-- и .nз~go~o~. nedo~oljno~ 
pismenosti i priprost.oti - videlo da Је d?JиcerasnJ1 radшk: Ali 
ti пedostaci ne bi Ьili manom kada on ~~tov~erner:o ne Ь1 na
stojao da ih prikrije i kad ne Ьi nam.etlJ!VO 1sp~~Javao preten
zije iznad svojih mogиcnostj. U stvar1, ОЈ? se ~!Је рrоЬн~. vla: 
stitom snagom i snalazenjem, neg? sи ga 1zvukl1_ na. povrsш~ 1 
иbacili и aparat Centralnog kom1teta, и kome Је Ьн:~ za~uzen 
za poslove Jиgoslavije. On је Ьiо rnesaviп~ oba~~staJca 1 _par
tijskog fиnkcionera - ројаvlјијис~ se !:! uloz1 P~!i"IJCa. 1 part!JПO· 
sti, on је na nezgrapan nacin sab1rao шformaC!Je о Jиgosloven-
skoj partiji ј njenim vodjirna. . . . 

Опаkо sitan, cvornovata lica 1. Zиt~h _kratk!h. zuba! s ~~a
vatom koja ти је visila postraпce 1 kоsиlзош koJa se J~laclla 
iz pantalona, uvek uplasen da n.~ izgleda nekиl!и_rno, LJesakov 
Ы kao mali radni covek i Ьiо priJatan, kad ne Ь1 1mao tako v~
likи dиmost i izazivao nas - ponajvecma Ьа8 :щеnе, na. ~~p~1-
jatne diskusije. On se pohvalio kako ј~: Drug Zda_nov JScJstю 
sve Jevreje iz aparata Ceпtralnog kom1teta! - а 1stovreme~o 
је hvalio madjarski Politblro, u to vrer_ne sko_ro sav. od Ј evreJa 
emigranata, sto је kod m~ne mora~o !zazvat1 pOJ!l!Sa?. da SU 
sovjetskoj vladi, uprkos щеnош pпkпve~om antJ~e~!t1zшu,. u 
Madjarskoj dobrodosli na vrhu bas JeyreJ1, uz to JOS Jskorenзe
ni da Ьi bili sto zavisniji od njene volJe. 

' Ја sаш vec Ьiо nacuo i uoci_o da u ~.ovjetskom Sav~~u, kada 
nekoga uklanjaju, а za to nemaзu uverlJ!Ve razloge, ?bicno pre
ko agenata tајпе policije rast~be !lekl}v gadost_ о nзe~u. _ Tako 
је i Ljesakov meni "u povereщu" Ispпcao da Је marsal ~ukov 
potisnut zbog рЦасkе nakita. u Веr1ш~: Z~ate,_ drug ~tаlзш n: 
trpi пeшoralnosti! -:- _а da Је. zarneruk nace.~шka genstab~ ge 
neral Antonov: Zarmsl!te, otkr1ven kao JevreJШ Р? ~oreklu .. 

Videlo se i da је Ljesakov, up~kos skl!cenost1 щegove шte
ligencije, dobro obave8ten о odnoSima u JUgoslovenskom Cen-
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tr.~lnorn k9mj_tetu ј ~etodjma njegovog rada: Ni u jednoj par
tJJI u Istocnoз Evrop1 - rekao је on. - nema na vrhu takve 
иhodane cetvorke kao kod vas. 

On ~ije R_ОШеП;иО imeпa _te cetvorke, ali ја sam i bez toga 
znao da Је rec о Т!tu, Kardelзи, Rankovicи i meni. А u sebl 
sam se pitao i zak:ljиcio: Nije li ta cetvorka za sovjetski vrh ta
kodje jedan od "orascica"? 

1. 

. Daniшa. bez ika~'::?g posla, Коса Popovjc је re8jo da se 
vrat1 u zernlз~;~. ostavJ':SI и. Moskvj Todorovj6a da ceka rasplet, 
odnosno. ~amil~st SOVJetsklh _v~hova z~ D;astavljanje razgovora. 
S ~opovJcern b1h otpиt?va_o 1 за ~~ ШЈе IZ Beograda stigla de
pe~a <:. dolaskи Kard~lJa 1 Bakar1ca, te sarn rnorao da im se 
pпdru~nm -~ razgovoпrna sa sovjetskom vladom oko "nastalih 
koшplikacJJa". 

. Kardelj_ i Bakaric sи dopиtovali и nedeljи 8. februara 1948. 
godшe. Sovзe_tska vl~~a је Ьila и stvari pozvala Tita, ali u Beo
gradи sи se. IZg_ovoril~ da se ОП ne OSeCa dobro - vec jz toga 
se шoglo videtJ medJиsobno nepovereпje, ра је иrnesto njega 
dosao Kardelj. Istovremeno је Ьila pozvana i delegacija Bи
gars~e vl~de, v o?no~no Centralnog komiteta, о сети паs је oba
vestю. n~1zbezщ. Lзesakov. narnerno jstaknиvsi da sи iz Bиgar
ske st1gli "glavш". 

. !'re to~a, 29 .. janиara, rnoskovska Pravda је dezavиisala 
~Imitrova ~- o~rad!la se od пjegovih "proЬlematjcnih i izшjslje
шh fe~erЯCija 1 vk~nfed_er~_cij~" i carjп~kj_!l ~njja. То је Ьila opo
mena 1 nagovestaз op!plJIVIJih mera 1 cvrsceg kиrsa Sovjetske 
vlade. 

. ~ardeJja -~ Bakarj~a sи smest,Џi и vilи kraj Moskve, ра sam 
se 1 Ја kod [}ј!? prese~o. Iste ПОС!, dok је Kardeljeva zena spa
va~a_, а KardelJ lezao, Ја sam ga, sedecj na postelji kraj njega, 
naзt1se sto sam mogao, obavestio о rnojim utiscjma jz boravka 
и Moskvj ј dodirjшa sa sovjetskjm vrhovima. Onj sи se svodili 
na to d~. ne moze~o racиnatj_ ni na kakvu ozblljпu pornoc sem 
D:a vlastJte ~?ag~, Jer da_ ~?VJetska vlad~ vodi svojevrsnи poli
tikи podredJIVaUJa, паstозес1 da Jиgoslav1jи spиsti na nivo oku· 
pjranЉ jstocnoevropskih zemalja. 

Kard~Ij mi је, tada Ш odmah ро dolaskи, isprjcao da је 
neposredщ r~og sporu s Moskvom blo dogovor jzmedjи jи
g?~~ovenske 1 ~!bans~e. ~~ade о иЈаs~и dvejи jиgoslovenskih di
VIZIJa и АIЬашзи. DIV1ZIJe sи vec blle u kompletjranjи, а риk 
jиgoslovenske lovacke avjjacije vec је Ьiо u AIЬanjji, kad se 
Moskva odlиcno иsprotivila, ne prihvatajиci razlog da jиgoslo
venske djvjzjje treba da zastite Albanjjи od mogucnog ираdа 
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rck:ih "monarhofasista" .. U svojoj depe8i Beogradи, Molotov је 
~apretio javnim neslagaщem. v . " 

Sиtradan, ро Kardeljevor;t d?laskи, namernov .. ~eta]и_c1. и 
arkи - pod pogledima sovJetsk1h agenat~, na _с1Ј11!1 1Ic1m~ 
;то citali zgranиtost zbog naseg dogovarallJa и ko]e шsи mogl1 
da 1prodru, nastavi? Је~. ~ _prisиstvu)Зakaric~, razgovor. izmedjи 
Kardelja i mene, JOS sш 1 dos!edШJI ~ aнal!zama, ,и~,зеd~оdи· 
snost potpиn:u. ~erkos !lez~t~~I'I?- razl!~a~a и zaklJUc1vanJи -
ја sam, kao 1 ob1cno, Ью ostПJI 1 konacrщ1. .. . 

Niko nam nista nije javljao i nikakvog znaka ШЈе brlo sa 
sovjetske strane sve do sutravece, 1 О. jarшara, kad su ,nas oko 
21 casa pokupili u auto i odvezli и Кr~mlj, u Staljinove ~~
celarije. Tamo smo cekali petnaestak mшuta Bиgare - Dшu
trova Kolarova i Kostova, ра cim sи ovi prispebl, sve sи nas 
odm~h иveli kod Staljina. Posedali smo tako da su d~sno od 
Staljina, koji је Ьiо и celu, seli sovjetsk:i :- Molotov, Zda9-o~, 
Maljenkov, Suslov, Zorin, а levo bugarskr - Kolarov, Drmt· 
trov, ра jиgoslovenski predstavnici - Kardelj, ја, Bakaric. 

Ја sam о tome sastankи и svoje vreme podneo pismeni 
izve8taj jиgosl~vens~om Ce~tralnom ~omitetu, ~i kako dan~s 
nisam u mogucnostr da dodJern do njega, osloшcu se na svoJe 
secanje i ono sto је о tom sastanku vec objavljeno. 

Najpre је doblo rec Molotov koji је, ро оЬiсаји k!atko, 
istakao da је doslo do ozЬiljnih mimoila2enja izrnedju sOVJets_!ce, 
s jedne, i jugoslovenske i bugarske vlade, s dru_ge strane, sto 
је nedopustivo i s parЩske i s driavne tacke gled1sta. 

Као primere tih mimoila2enja on је naveo da su bez zna
nja i nasuprot pogledima sovjetske vlade, koja је smatrala da 
Bugarska ne treba da potpisиje nikakve ,politicke иgovore pre 
nego sto s njorn Ьиdе potpisan mir, Jugoslavija i Bugarska pot
pisale saveznicki ugovor. 

Molotov је hteo da se ne8to duze za~r:li na b~kиreskoj 
izjavi Dimitrova о stvaranju istocnoevropskih federacr]a, .и k?
je је ovaj иkljucio i Grckи, i о caфtsk.oj uniji i uskl~dj1va~~u 
privrednih planova izmedju Rиmиш1е 1 Bugarske. Al! StalJШ 
ga је prekinиo: Drug Dirnitrov se suvise zanosi na pres-konfe
reпoijarna - не pazi sta govor,i: А sve sto on kaze, sto kaze 
Tito, и inostraпstvu se prirna kao da је receno s na8im znanjem. 
Eto, na primer, tu sи kod nas bili Poljaci. Ја ih pitam.: ~ta mi
slite о izjavi Dimitrova? Oni vele: Pametna stvar. А Ја rn;t ka: 
zem da to nije pametna stvar. Onda oni odgovore da 1 Olll 

misle da to nije pametna stvar - ako је takvo misljenje sovjet
ske vlade. Jer опi su mislili da је Dimitrov dao tи izjavu sa 
znanjem i иz saglasnost sovjetske vlade, ра sи је zbog toga i 
odobravali. Dimitrov је posle pokиsao da tu izjavu ispravi pre
ko bиgarske telegrafske agenoije, ali пista time nije ispravio. 

Stavise, naveo је kako је Aиstro-Ugar>ka svojevrerneno omela 
carin~ku иnij.u vizmedjи )Зugarske i S~Ьije, iz cega se sam р о sebi 
n~ece ~aklj~cak: raniJe su ometalr Nemci, а sada Rusi. Eto 
о сети Је rec! 

M<?!otov nasta~~ja kako Bugarska vlada ide na stvaranje 
federacl)e s RUПШШ]ОШ cak i ne :konsultujuci о tome sovjetsku 
vladu. 

Di~~itгov vpokusava da to uЬla2i, isticuci da је govorio 0 federac111 uopsteno. 

... Ali ga St~Jjin preki~a: N7, vi ste se dogovorili о carinskoj 
UШЈ1, о иskladJ1VanJи prrvredшh plaпova. 

. MoJ?tov. пadove~je na Staljina: А sta su carinska uнija 
1 иskladJ1VanJe ekoпom1ja nego stvaгanje jedne drzave? 

Sиstina sastanka је и tom trenutku drasticno izblla na vi
~e!o, m~da је niko J?-.ije i7,rekao, naime: nikakvi odпosi medju 
narodшm demokratl]ama ne mogu se stvarati izvan interesa 

i ~ez оd~?гепја S?_vjet~ke vla_de. IzЬija na videlo da su sovjet
~lш~ vod]пn~, s .. n]Ihov11!1 vel1kodr:lav:nim mentalitetom, koji se 
!Zr!!Zav~o и rde11 о ~ov~etskorn Savez~ kao "vodecoj sili soci
Jal1zma , pogo~o~ Је~ Је ~~ena. а~ја_ o~lob?dila Rurnuпiju 
1 Bug~~sku, Drrnrtл;>vl]eve IZJave 1 nedrscrplшa 1 samovolja Ju
g?s!.aV1Je ne sarno Jeres, nego i osporavanje njihovih "osvesta
шh prava. 

Dirnitrov pokusava da objasni, da se opravda. Ali Staijin 
ти stalno upada u rec, ne dozvoljavajuci mu da dovrsi. 

Bio )е to sada onaj pravi Staljin - njegova duhovitost se 
~~eobratlla и pakosn~ grub~st, а njegova iskljucivost u netrpe
lJ!yost: Ip~k se suzdrzavao 1 suzdrzao da ne podivlja. А kako 
ШЈе ш u Jedпom trenutku gublo osecanje stvamih odnosa оп 
је gr~io Bug~r:e i. ~o:k,C? i~ prigovarao, jer је znao da се' ПlU 
se ош pokoпtr, CI!JaJUC! DГl tome u stvari na Jugoslovene -· 
ро onoj narodnoj: Kcerku kara, snahi prigovara. 

Poduprt od Kardelja, Dimitrov је naveo da Jugoslavija i 
!3ug~rska nis~ п~ Вledu objavile potpisani ugovor, nego saor
stenJe о postJZallJU sporazuшa da do njega dodje. 

. D~, ali niste se k.onsult.ovali ~ nаша! .- uzvikuje Staljiп" 
M_r vc:se stavove sazпa]emo rz novшa! BrЬI]ate kao zene preko 
ulrce sto varn padne na um, а posle to dograbe novinari! 

. Nastavlja Dirnitrov, opravdavajuci posredno svoj slav z<~ 
carшsku uniju s Rurnunijom: Bugarska је u takvim ekonoш
skim teskocama da bez uze saradnje s drugiш zemljama ne mo
ze da se razvija. sto se tice moje izjave па konferenciji za stam
pu - tacno је da sarn se zапео. 

. Staljin ga prekida: Hteli ste da zaЬlistate novim recirna! 
То Је skroz pogresno, jer takva federacija је nezamisliva. Kakvt: 
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sи istorijske veze izmedjи B!-1/prsk~ i Rиm~nije?. ~jkakv~! ~ 
da i пе govorim о BиgarskoJ 1 rectmo ~~d~arskoз. !11 ~olзsk~J· 

Dimitrov se pravda:. Ne!Yla и sиstш1 razltke 1zmedзи 
spoljne politike Bиgarske 1 Sovзetskog S~veza. . . 

Staljiп, ироmо i !vrdo: Im~ krиprnh !azlika! Cem~ ~о. ~1-
ti? Lenjinova ·praksa Је нvek btla da greske treba иос1t1 1 sto 
pre ih иkloпiti. 

Dimitrov, poшirljivo, skoro poslиsno: Tacno је, pogre5ili 
smo. Ali иcimo se i па tim greskaшa и spoljnoj politici. 

Staljin oporo i podrugljivo: Ucite se! Bavite se politikoш 
pedeset godina ,ј - ispravljate greske! Nije rec kod vas о gre
skaшa, nego о stavи drukcijeш nego sto је naS. 

Pogledao sаш iskosa Dirnitrova: Njegove иsi sи Ьile crve
ne, а ро licи su ши na onirn kao lisajivim rnestima izЬile krupne 
crvene mrlje. Proredjena kosa ти se rastиrila i пjeni Ьicevi sи 
mrtvo visili ро naboranom vratи. Bilo mi ga је zao. Vuk s 
lajpciskog procesa, koji је iz иzа prkosio Goringи i nacizl!!-и и 
саsи njegovog najviseg иspona, izgledao је kloниlo i pokиn]eno. 

Staljin је nastavio: Carinska иnija, feder.acija izшedjи Rи
mиnije i Bиgarske - to sи glиposti! Drиga је stvar federacija 
Jиgoslavije, Bиgarske i Albanije. Postoje tu istorijske i druge 
veze. Tu federacijи treba stvoriti i to иkoliko pre иtoliko bolje. 
Da, иkoliko pre иtoliko bolje - odmah, ako је шogucno vec 
sиtra! Da, vec sиtra, ako ie mogu6no! Odmah se dogovorite о 
tome. 

Neko, m!slim da је to bio Kardelj, primecиje da se vec 
radi на jиgoslovensko-a!Ьanskoj federaciji. 

Ali Staljin istice: Ne. prvo federacija izmedju Bиgarske i 
Jиgoslavije, ра onda ovih dvejи s Albanijom. 

А zatim dodaje: Mi шislimo da treba stvoriti i federaciju 
izmedju Rumинije i Madjarske, а i Poljske i cehoslovacke. 

Diskusija se za momenat smiruje. 
Staljin ovo pitanje federacije nije dalje razvio - jedino је 

i kasnije, и direktivнoj formi, ponavljao da treba odmah stvo
riti federacijи izшedju Jиgoslavije, Bиgarske i A!Ьanije. Ali iz 
izlozerюg njegovog stava i iz neodredjenih nagove5taja sovjetskih 
diplomata и to vreшe, izgledalo је da se sovjetski vrhovi nose 
i misljи о reorganizovanju Sovjetskog Saveza i to нjegovim spa
janjem - Ukrajine s Madjarskom i Rиmиnijorn, а Bjelorusije 
s Poljskom i cehoslovackom, dok Ьi balkaнske driave иsle и 
zajednicи s Rиsijom! No, makar koliko svi ti planovi Ьili rnиtni 
i hipoteticni, jedno је sigurno: Staljin је za istocпoevropske zem
lje tra:tio resenja i oЬlike koji Ьi иcvrstili i na dиZe osigиrali 
domiпacijи i hegeшonijв Moskve. 

Izgledalo је da је pitaпje carinske иnije, odnosno bиgar
sko-гumиnskog иgovora, okoncaнo, kad је starac Kolarov, pri-
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setivsi s_e ~eceg kao ":,~n<?g, ро~ео da izla:te: Ја ne vidirn sta је 
d~g D1m1trov pogresю, зеr m1 smo projekt иgovora s Rиmu
ni]Om prethodno pos~ali Sovj~!skoj vladi i ona nije dala nika
kvu pr1medbи на carшskи ишЈи, nego jedino na definicijв na
padaca. 

Staljin se на to оkrенио Molotovи: Јеsи li nam poslali pro-
jekat иgovora? 

Mo~c:tov, ~е. zbипjuj~ci s~_, ali ne i bez jetkosti: Ра, da! 
St~J!ll, s ljиtltom v~~IgnaciJC?Ш: I_mi pravimo glиposti. 
DIП:Itr<;V: se zakacш~e za ~аЈ nov1 podatak: То је i Ьiо гa-

zlog тозе IZ]ave - pro)ek:at Је slat и Moskvи. nisam pretpo
stavljao da Ьiste mogli imati nesto protiv. 

A1i Staljin ostaje nepopиstljiv: Kojesta! Zatreali ste se kao 
komsomolac_. Hteli st-: ~а zadivite svet, kao da ste jos иvek se
kretar ~omшterne. YI 1 Jиgosl<;>v:eni ne javljate nista sta radite, 
nego rn1 sve doznaзemo na иl1с1 - stavl]"ate nas pred svrseн 
v• f 
с ш. 

I. Ko~tov, koji је tada vodio privredne poslove Bugarske, 
hteo.зe nesto da ka:te: _Te.<:ko је Ьiti mala i nerazvijena zeшlja ... 
Ја b1h ~teo ~.а post~vш1 neka ekonomska pitanja. 

Al1 StalJin ga Је presekao, иpиtivsi ga na nadlezna rnini
st~rstva ~ наg!а~~~ајисi da. је ?V~ s.asta~.ak na korne se pretre
saзи spolзno-politicka razrrnmollazeщa tщи vlada i partija. 

. Najzad do!azi. do r7ci Kardelj - on је crven i, sto је kod 
ll]~ga. ~наk иzbud]eнosti, .иvи~~о је glavu и ramena i pravi u 
~есещ~1 раиzе ta~o. gde 1m ll!Je mesto. On istiee da је иgovor 
1zrnedJ~ Jиgoslavi]e 1 Bugarske, potpisan na Вlеdи, bio pre toga 
do.stavlзen sovjetsk~j vladi, ali da ova nije napravila nikakvи 
prtmedbu sern na nJegovu rvaZпost: иmesto "vecita vreшena" -
"20 godina". 

Staljin c~tke. i n~ bez prekora po~ledиje Molotova koji О· 
bara .glavu 1 st1snиtlh usana иstvar1 potvrdjиje Karde!jevu 
tvrdnзи. 

Sem te primedbe, koiи smo usvojili - иtvrdjиje Kardelj 
- nije Ьilo гazrnimoilazenja ... 
.. A1i Stalji!l ~а prekida, .ne manje ljиtito, mada manje uvred

l]IVO nego Dirnttrova: KoJesta! Postoje r.azrnimoila:tenja, i to 
dиboka! sta cete reci zэ. А!Ьаniји? Niste nas иopste konsulto
vali о иvodjenjи vojske и А!Ьаniји. 

Kar.~elj ~stice da је za to postojao pristanak a!Ьanske vlade. 
StalJin v1ce: То Ьi rnoglo dovesti do ozbiljпih medjunarod

nih komplikacija - Albanija је nezavisna drzava! sta vi mislite? 
Pravdali se, ne pravdali - ostaje cinjenica da se niste s nama 
konsиltovali о slanjи dvejи divizija u Albanijи. 

Kardelj obrazla:te da sve to jos nije Ыlо konacno i dodaje 
da se ne seea nijednog spoljnog pitanja а da эе jugoslovenska 
vlada nije konsиltovala sa sovjetskom. 
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Nije tacno! - иzvikute Staljin - Vi se иopste ne konsul
tujete. То nije kod vas greska - nego stav, da stav! 

Presecen Kardelj је исиtао i ne izlozivsi svoje glediste. 
Molotov' иzima hartijи i cita pasus iz jиgoslovensko-bиgar

skog иcrovora: da се Bиgarska i Jиgoslavija "raditi и dиhи Uje~ 
dinjenih nacija i podrzavati svakи inicijativu koja Ьi Ьila иpra
vljena na odгZanje mjra i protiv svЉ zarista agresije". sta to 
znaCi? - pjta Molotov, а Djmitrov obja8njava da је smisao tih 
reci vezivanje ЬогЬе protivи zarista agresije za Ujedinjene na-

cije. Staljin ираdа: Ne, to је preventivnj rat - najoЬicniji kom
somolski ispad! Drecava fraza koja samo daje materijal nepri
jateljи. 

Molotov se ponovo vraca na bиgarsko-rumиnsku carinsku 
ипiји, podvlaceci da је to pocetak spajanja dvejи drzava. 

St.aljin ираdа s primedbom da sи carinske иnije иopste ne
realnosti. Posto se diskиsija opet malo smirila, Kardelj prime
cиje da se neke carinske иnije и praksi ne роkаzији rdjavim. 

Na primer? - pita Staljin. 
Ра, na primer, Benelнks - kaze oprezno Kardelj - tи su 

se иdruZile Belgija, Holandija, Lиksemburg. 
Staljin: Ne, Holandiia nije, tи su samo Belgija i Lиksem-

bиrg - nije to nista, bezn11cajno. 
Kardelj: Ne, tи је i Holandija. 
Staljin иporno: Ne, njje Holandjja. 
StaJjjn pogledиje и Molotova, и Zorina, и ostale -'- ја do

Ьijam zeljи da ти objasnim da slog "ne" iz naziva Benelиks 
dolazj od Nederland, tj. od originalnog naziva Holandije, ali 
kako svi сиtе, cиtim ј ја i tako ostade da Holandije nema u 
Benelиksи. 

Staljin se vratio na uskladjivanje privrednih planova izme
djи Rиmиnije ј Bиgarske: То је besmislica, jer Ьi иmesto sa
radnje uskoro doslo do ~'vadje. Druga је stvar иjedinjenje Bи
garske i Jиgoslavije - tи postoje slicnosti, davna8nje tefuje. 
· Kardelj istice da је na Bledи takodje zakljиceno da se po
stepeno radi na federaciji izmedjи Bиgarske i Jиgoslavjje, ali 
Staljin ga prekida, precizjiajиcj: Ne, nego odmah, kad Ьi bilo 
mogucno - vec sиtra! Prvo treba da se ujedine Bugarska i Jи
goslavija, а zatim da im se prjpojj AlЬanjja. 

Staljjn је zatim presao na иstanak и Grckoj: Treba stisati 
ustanak u Grckoj. (On је za to upotrebio rec "svernиt", koja 
bиkvalno znaci "savitj"). Verujete li Vi - obratio se Kar-. 
delju - и uspeh иstanka u Grckoj? 

Kardelj је odgovorio: Ukoliko se strana intervencija ne, 
poveca i иkoliko ne naprave krupne politicke i vojnicke gre8ke. 

Staljin nastavlja, ne obziruci se na Kardeljevo misljenje: 
Ukoliko, ukoliko! Ne, oni nemajи nikakvih izgleda na иspeh, 
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sta mislite, da се Brjtanjja i Sjedjnjene DгZave - Sjedinjene 
J:?гZave, najja~a. drZava ~а svetи - dozvoliti da im Ьиdи pre
kiпиte saobraca]ne arteщe и Sredozemnom Moru! Kojesta. А 
mi flote nemamo. Ustanak и Grckoj treba stisati, i to sto pre. 

Neko је pomenиo skorasnje иspehe kineskih komиnista. 
Ali Staljin је ostajao pri svome: Da, kineski drugovi sи иspeli, 
ali u Grckoj је sasvim drиga sitиacija. Grcka је na zivotno va
znoj komиnikaciji zapadnih dгZava. Tamo sи se direktno anga
zovale Sjediпjene Drzave - najjaca drzava na svetи. U Kini 
је drugi slиcaj, odnosi na Dalekom istoku sи drukciji. Istina, 
i ::ni mozerno ?а _pogresimo! Eto, kad se svrsio rat s Јараnош, 
m1 smo pozvalt kшeske drиgove da se dogovorimo s njima ka
ko Ьisrno na8li rnodиs vivendi s Can-Kaj-sekom. Oni sи se na 
recima slozili s nama, а kad sи stigli kиci radili sи ро svome: 
skиpili snage i иdarili. Pokazalo se da sи и pravи опi, а пе шi. 
Ali и Grckoj је drugi slиcaj - ne treba se kolebati, nego smi
riti grcki иstanak. 

Meni ni danas nisи jasni svi motivi zbog kojih је Staljin 
Ьiо protivи иstanka и Grckoj. Stvaraпje na Balkanи jos jedne 
komиnisticke dгZave - Grcke, и prilikama kad ni drиge nisu 
Ьile obиzdane i podredjene, nije ти moglo ici и racun, а jos 
manje medjиnarodпe komplikacje koje sи dobl!jale preteee 
forme, i mogle, ako i ne da ga иvиkи и rat, а ono da пш иgroze 
vec osvojena podrucja. 

Sto se pak tice stiSavanja Kineske revolиcije, oportиnizam 
и spoljnoj politici svakako је i tu иplivisao na njega, а nije 
iskljuceno da је и bиdи6nosti slиtio opasnosti za svoje vlastjto 
delo i svojи irnperijи od nove kornиnisticke velesile, иtoliko vise 
sto njje bjlo nikakvih izgleda da је iznиtra podredj. u svakom 
slисаји, on је znao da svaka revolиcija, sarnim tim sto је nova, 
postaje i poseban epicentar ј oЬlikиje zasebrш vlast ј drzavи, 
а toga se on Ьојао и kjneskom s!исаји иtoliko vise sto је bila 

rec о pojavj skoro isto toJiko znacajnoj i zarnasnoj koliko i Okto
barska revolиcija. 

Diskиsija је pocela da guЬi tempo ј Djrnjtrov је pornenиo 
razvoj daljih ekonomskih odnosa sa SSSR, ali Staljin ga је ј tи 
prekinиo: О torne cemo razgovarati sa zajednickorn bugarsko
jиgoslovenskorn vladom. 

А Kostovи, na njegove zа!Ье zbog nepravednosti иgovora 
о tehnickoj ропюсi, Staljin је odgovorio da о torne preda za
Ьeleskи - "zapisockи" - Molotovи. 

Kardelj је иpitao kakav stav treba zaиzeti prerna zahtevu 
italijanske vlade da јој se dodeli Sornalija pod starateljstvo. Jи
goslavija nije Ьila sklona podrsci tog zahteva, dok је Staljin 
imao sиprotno gledjste i иpitao Molotova da li је и tom srnislи 
upиcen odgovor. Svoj stav је motivisao: Nekad sи carevi, kad 
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nisu mogli da se pogode oko plena, davali spomu teritorjju naj
slabljem feudalcи, kako Ьi је kasnjje и zgodnom momentи oteli 
od njega. 

Staljjn njje zaboravjo, negde pod kraj sastanka, da Lenji
nom i lenjinjzmom pokrije stvarnost - svoje zahteve i naredbe. 
Rekao је: I шј, Lenjjnovj исеnјсј, mnogo риtа smo se razmi
moilazili sa samim Leпjjnom, .ра se cak i posvadjali ро nekoj 
stvarj, ali posle Ьismo sve prodjskиtovalj, иtvrdili stavove i -
isli dalje. 

Sastanak је trajao oko dva sata. 
Alj ovoga риtа Staljin nas njje pozvao na veceru u svoj 

dom - moram priznatj da sam osetjo zalost ј prazninи zbog 
toga - toliko sи и meni jos bile jake ljиdske, sentirnentalne 
naklonostj prema njernи. 

Osecao sam hladnи jspraznjeпost i gorcinи. U аиtи sam 
pokиsao da izrazim Kardeljи svoje ogorcenje sastankorn ali on 
mi је. potisten, dao znak da cиtim. 

Ne, to ne znaci da se nismo slagali, nego smo reagovali na 
razlicite nacine. 

А kolika је Ьila Kardeljeva zbиnjenost, пајЬоlје se vidi 
ро tome sto је sпtradan, kad sи ga poveli и Kremlj da -
bez -obrazlaganja i ceremonija - potpjse s Molotovom иgovor 
о konsиltovanju izmedju SSSR i Jugoslavjje, иdarjo svoj potpjs 
na pogre8no mesto, tako da је morao ponovo da potpjsиje. 

Istog smo dana, prerna dogovoru и Staljinovom pretsoЬljи, 
posli kod Djmjtrova na rucak - da se dogovaramo о federa
cijj. Ucjnili smo to mehanjcki - ostatak djscipline i aиtoriteta 
sovjetske vlade. АЈј razgovor о tome је Ьiо kratak i bezvoljan 
s оЬе strane - dogovorili smo se da cemo stupiti и kontakt 
cjm stjgneшo и Sofiju ј Beograd. 

Od toga dakako nije Ьilo nista, jer sи mesec da.na kasnije 
Molotov i Staljin poceli preko pjsama параdе na jиgoslovensko 
vodjstvo, najsavsi na pod.rSkи bиgarskog Centralnog komjteta. 
Fedeгacija s Bugarskom se jspoljila kao zarnka - da Ьi se 
razЬilo jedinstvo jиgoslovenskЉ komunista, и kоји vise nijedan 
jdealista nije hteo uvuci gјји. 

Meni је s tog sastanka s bиgarskom delegacijom и secanju 
ostala predиsretljjvost, skoro neznost Kostova рrеша nama. То 
је Ьilo иtoliko neoblcnije sto је on и vrlюvima jиgoslovenskih 
komиnjsta srnatran za protivnjka Jиgosla,vije, а samiш tim i za 
sovjetskog coveka. Medjиtim, on је takodje Ьiо za bиgarskи ne
zavisnost, ра је samim tim s negodovanjem gledao na Jиgoslo
vene. verujиci da sи oni glavni pomocnici Sovjeta, ako ne i sklo
ni da sebi podrede Bugarskи i njenи Kornиnistickи partijи. Ko
stov је kasnjje streljan pod la2:nom optиZЬom da је slиZjo Jи
goslavijj, а jиgoslovenska starnpa ga је napadala takorekuc do 
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zad':!Jeg dana - tolika su Ьila nepoverenja i nesporazumj pod 
StalJшovorn senkom. 

Tom pril_ikom, ј7 P.jmitrov i r~kao ono о atornskoj bornЬi, 
а k~o ?spиt, IspracaJUCI nas pred VIlorn: Ne radj se tu 0 kritici 
ШOJI!l !ZJ~Va, ~ego О necem drugorn. 

J?шнtr:ov Је s~~ka~o ~nao sto i mj. Alj on nije iшао snaga, 
а mozda ш ~am ШЈ~ Ью Jak koliko jиgoslovenski vodji. 

Ј~ _se ш~arn Ьојао da Ьi nат se и Moskvj шoglo ma sta 
~ogod1t1 - 1pak srno predstavnici strane nezavjsne ddave Ра 
lpa~ sи mi sev ~esto jv~~ljale и v~jii,:bosanske sиme, и (;jjim ~шо 
dиb~~-~ma nasl1 . и~eziS~a и naJZescim nemackim ofanzjvama i 
na CIJIШ smo b1s~rпn 1 hladnjm izvorima иvek пэ.Slј odmora ј 
иtehe. C~k sam 1 rekao . Kardeljи, Ш nekom drugom, jzlazuci 
~е prekoпma zbog preteпvanja: Samo da se nasih brda i sиша 
sto pre dokopamo! 

_Otpиtovalj smo posle tri-cetjrj dana - u zoru sи nas od· 
ve~ na aer:?drom Ypukovo i bez ikakvih pocastj strpalj и 
~vюn. Letec1, sve v:~e sаш se ~adovao detinjskom, ali i ozbi
l}D.<>rn, strogom md<?sGU, sve redJe se prjsecajиcj Staljinove price 
о иdеsи generala S1korskog. 

. Jes~m li ја Ьiо on~.j koji је nj cetjгi godine r.anjje hrlio u 
Sovзetsk1 Savez predan 1 otvoren citavjm Ьicem svojjm? 

Jedan san se opet иgasio и dodjrи s realnoscи. 
Da li radi toga da Ы nюgao nici jedan novi? 
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ZAKLJUcAK 

Mnogi а medju njima dakako Trocki, isticи kriminame, 
krvolocne ~agone kod Staljina. Ја nemam narnere to ni d1!- po
ricem ni potvrdjиj~m, Ьиdисi ~ c!nje?ice nisи. и toj mеп po
znate. Ovih dana Је и Moskv1. objavl)eno ~ }е ?П . verovatno 
иЬiо lenjingradskog sekretara Кirova, kako Ь1 dоЬю tzgovor za 
obracиn s иnиtarpartijskom opozicijorn. U smrt Gork<?ga sl! 
verovatno иpleteni njegovi prsti - isиvise је ta smrt и щegovoJ 
~ropagandi prikazivana kao delo opozicije. Trocki cak. sиmnja 
da је on иЬiо Lenj.iнa pod izgovorom da ти pre~r~t1 m~ke. 
Navodi se i da је иЬiо svojи zenu, а и. svako.m si.исаЈи. svoзom 
gruboscu је naveo n~ samoиЬistvo .. - Jer zarsta ]е na1v_na ro
manticna Iegenda ras1rena . od StalJIПOV1h age.n~~a •. а kози sam 
i ја сио, kao da је ona b1la otrovana рrоЬазис1 зеlо pre svog 
vrlog sиpruga. . . . 

Svaki zlociп је kod Staljina mo~c, jer nije Ь.1~о D;I Jedn?g 
da ga nije izvr5io. А kojim god merilom ga meпli •. ПЈеi?и се, 
и svakom slucajи - nadajmo se za sva vremena pr1past1 slava 
najveceg zlocinca. и istoriji. Ј ~r. и nј~~и se p~~pli~e zlocina~~a 
besmislenost Kalrgиle s raf1ruranoscи BordJI]e 1 brutalnoscи 
cara Ivana Groznog. 

Vise od toga mene је zanimalo i zanima kako је jedna ta
ko mracna, podnшkla i surova lienost. mogla ~а vodi јеdЈ:?и od 
najvecih ј najrnocnijih dгZava n~ dan 1 nevg~dш.и~vne~o tr!?ese~ 
godina! Dogod bas to ne o~asne ~aa:asn11 krit1caп ~~alJJ.?OVJ 
- mislim na njegove nasledшke, oru се t.rme potvrdз1vat1 da 
и mnogocem nastavljajи njegovo delo i da и svojim sr:lima nose 
iste one sokove - iste ideje, oblike i sredstva, koji sи i njega 
pokretali. Ј er nije samo Staljinи dobrod~lo !sc~pen? i <?eajno 
rusko poslerevolиcionamo drustvo za IZvo?JenJe !1]egovv1h ~о: 
dиhvata, nego је bas takav covek - Ьezobz1ran и ?dl?cnost! 1 
krajnje praktican и fanatizmи, Ьiо potreban odredJeшm ~.loJe: 
viшa tog drustva. ·tacnije reeeno: vladajиcoj politicko-parti]skoJ 
Ьirokratiji. Vladajиca partija ироmо i poslиsno је isla z~. njim 
- on ји је zaista vodio iz pobede и роЬеdи, sve dok ПIЈе, za
net vla8cи, росео i prema njoj sarnoj da cini sagre5enja. Danas 
ти ona jedino to .i zarnera, precutkиjuci njegova mnogo о· 
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bimnija i svakako ne manje brutalna nasilja prema "klasnom 
neprijateljи" - selja.Stvu i inteligenciji, а takodje i levim i de
sni~ .. strujamav.и partiji _i .izvan 1?-је. 1 dogod ta partija и svojoj 
teoriJI, а narocrto и svoJOJ praksr, ne Ьиdе okoncala s onim sto 
је Ьila sva originalnost i sиStina Staljina i staljinizrna naime 
- s ideoloskim jedinstvom i tzv. monolitno8cи rpartij~. Ьiсе to 
Ios, ali pouzdan znak da nije izisla iz Staljinove senke. 

Zbog toga mi izgleda preplitkim i preuranjenirn radovanje 
zbog Iikvidiranja tzv. antipartijske grupe Molotova, иргkоs 
svoj odioznosti njegove licnosti i mrakobjesija njegovih pogleda. 
Jer sиstina pr<?Ьlema nije и tome da li је ova grupa bolja od 
on~, .~е?о d~ li one mogu da__ posto~e - ~а li sи иk~n!fti idejni i 
polit.Ickr, а trme, .?ar kao pocetak, Ј ostali monopolr Jedne gru
pe и SSSR. Stal]Inova senka i dalje Iefi i, pod hipotezom da 
~е Ьиdе rata, bojati se da се lezati jos relativno dиgo na Sov
зetskom Savezи, иprkos prokletstvи nad njegovom licnoscи -
~ш jos Zivi и socijalnim i dиlюvnim osnovama sovjetskog dru
stva. 

Vracanje k Lenjinи na recima i и svecanim deklaracijama 
ne ~oze .. da izmer~i Ьitnosti - mnogo Iakse је otkriti ovaj Ш 
onaJ StalJшov zlocщ nego sakriti da је taj isti covek istovreme
no "izgra?io S?cijal_izam•:, .tj. и~~.rio osnove dan~nje~ sovjet
skom drustvu 1 sovзetskoJ ш1реr1]1. Sve to govoп da ]е sovjet
sko drиStvo, иprkos gigantskirn tehnickim dostignиcirna а mo
zda ponajvecrna bas zbog njih, tek pocelo da se menja,' jos za
roЬljeno vlastitim - staljinistickirn, dogmatskim okvirima. 

No иprkos tom kriticizmи, ipak ne izgledajи sasvim ne
osnovan.e .n~de .da Ьi s7 и do~lednoj. bиd_uc~osti mogle javiti 
nove rn1sl1 1 po]ave kозе, ako 1 ne ·Ь1 polJuljale Нruscovljevu 
:·~onolitnost:· •. а ?.ПО Ьi bar osvetlile njene protivrecnosti i sи
stine. Za sиstшskrJe promene trenиtno ne postoje иslovi: oni 
koji vladajи sи jos i sarni siroma.Sni а da Ьi im dogmatizam 1 
monopolsko иpravljanje Ьili smetnja i izlisni, а sovjetska eko
no~ija j?s иvek moze ~а ziv_i zatvor·ena и svojoj imperiji i pod
nos1 gиb1tke zbog odvojenostr od svetske pijace. 

Mnogosta ljиdsko, dakako. dоЫја razmere i vrednosti pre
n:ia torne iz kog se иgla gleda. 

Tako i Staljin. 
Stavimo li se na glediste coveenosti i slobode - istorija ne 

poznaje despota toliko •brutalnog i cinienog kao sto је Ьiо Sta
ljiп. On је metodicniji, obиhvatniji - totamiji kao zlocinac od 
Нitlera. On је jedan od onih retkih stravicnih dogmatika ka
drih da иniste devet desetina ljudskog roda da Ы оnи des~tinи 
"usreeili". 

AI~. ako иtvrdjиje~o sta је Staljin stvamo znacio и istoriji 
komиruzrna - onda ]е on uz Lenjina zasada najgrandioznija 
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figura. Ideje komuniz:na o.n nije Ьitno razvio, аЧ, ih је .?dbranio 
i realizovao kao drustvo 1 drzavu. Idealno drustvo шзе ostva
rio - takvo sto, ро samoj prirodi ljudi i ljudskog dru.Stva, nije 
ni mogu6no, ali је zaostalu Rusiju preobrazio u industrijsku 
silu .i imperiju koja sve upomije i n~pomirljivije pretenduje na 
svetsko gospodstvo. 

Gledan sa stanovista щреhа i politicke snalaZljivosti, Stalji
na te5ko da nadma.Suje ijedan drzavnik njegovog vremena. 

Od mene је, razurne, se daleko svaka poшisao da uspeh u 
politickoj borbl smatram jedinom vredno86u. ·Pogotovu mi ne 
pada na um da identifikujem politiku s amoralnoscu, mada ne 
osporavam da politika, samim tirn sto znaci borbu za opstanak 
odredjenih ljudskih zajednica, ukljucuje u sebe i prenebregava
nje moralnih nornu. Velika politika i velik.i drzavnik su za me
ne oni koji znaju da spoje ideje i realnosti - oni koji umeju 
i rnogu da neodst.upno idu ka svojim ciljevima, pridrzavajuci 
se istovremeno osnovnih moralnih vrednosti. 

Sve u svemu, Staljin је cudoviste koje је, drzeci se apstrakt
nih, apsolutnih i, u svojoj osnovi, uto,pistickih ideja, u praksi 
jedino znalo i moglo znati za uspeh - za nasilje, za fizicko i 
dulюvno istreЬljenje. 

Ali, не budimo ti1i prema Staljinu nepravedni! 
Ono sto је on hteo da ostvari, ра i ono sto је ostvarivao, 

nije se moglo ni ostvariti na drukciji nacin. Snage koje su ga no
sile i koje је vodio, sa svojim apsolutnim idea!ima, zatvorenim 
forrnama svojine i vlasti, na onom stupnju ruskih i svetskih od
nosa, nisu ti1i mogle da imaju drukcijeg vodju, niti da se sluze 
drukcijirn шetodama. Stvaralac jednog zatvorenog socijalnog 
sistema, on је istovremeno Ьiо njegovo orudje i, u promenje
nim prilikama i prekasno, postao njegova Zгtva. Nenadmasan 
u nasilju i zlocinu, Staljin nije nista manji kao vodj i organizator 
odredjenog socijalnog sistema. Danas је on najniZa cena, jer је 
najupadljiviji ро "greskama", kojorn vodji tog istog sistema na
meravaju da iskupe i sistem i sebe. 

Ра, ipak, Staljinovo detroniziranje, uprkos tome sto se do
gadja na operetan i nedosledan nacin, potvrdjuje da istina ispli
va na videlo makar i posle propasti onih koji su se za nju bo
rili - ljudska savest је i nesmirljiva i neunistiva. 

Ali na nesrecu, sada, posle tzv. destaljinizacije, moglo Ы 
se zakljuciti kao i pre nje: oni koji zele da Zive i pre:Z.ive u svetu 
drukcijem od onog koji је Staljin stvarao i koji u sиStini i pu
nom snagom јо8 uvek traje - moraju da se Ьоrе. 

SI'AUINOVA LicNOSl 

Uzalu<;I se prise6am koja Ьi istorijska licnost u neposre
:fnom dod1ru, kao. Staljin, ~dudarala od slike koja је 0 njuj 
зavn~.stvorena. у~с posle prv1h reci Staljinovih iscezavale su ona 
~:пar~IJa,!;na za~.slзenost i ·vg~oteskna dobrocudnost s njegovih 
JaV:mh LOtogr.afiJa.' umetшckih portreta, ра dobriш deloш i iz 
d?kumentanн.h fiimova. Urnesto tog javnog, koji Је izmisllia 
D:Jeg?v.a. vlas~Ita P!Opaganda, pred sagovomika је istupao pri
va~f!-I 1 ::аdщ Stalзш - nervan i urnan, sujetan, ali skre>mnog 
nасша z1vota . . . Ј а_ sam kod S~aljina yrvi put Ьiо primljen u 
vren:e rata, и. prolece 1944. godшe, posto је on obukao sebe u 
~a~alsku ~шfоmш.. koju vise nije ni skidao: tu krutu rnilita
пsttcku l!Ш~orl!lu ~чegovo nevojnicko, zivahno i neko~vencio
naln.o drza:tзe J~v ucas pre~bracalo u jednostavnu, svakodnevnu 
о?е:и. N~sto. slюr:o se ~esaval.~ i ~ te~ama s njim diskutova
~Jm. StalJШ зе naJkomp1Ikovan1Ja p1taD:]a svodio na neposredna 
1 svakodnevna ... 

U neposre~om dodiru Ьledelo је i saznanje о Staljinovom 
k~lk~Ia~or~tvu 1 lukav?t>;!,. mada оп .~а. svoja svojstva nije 080• 
b1to .pr1kпva~, smat~aзu~! Iћ neodvoJIVIm od istinskog politica
ra. _Katkada зе .оп, st;;v1se, na groteskan пacin isticao ta svoja 
s~oз.stva. Tako Је kraзem rata savetovao jugoslovenskim komu
шstнna da ~ev sporazum_;ju s k~aljem Petrom п, dodavsi: А po
~om, ka~ О]аС<~;~е - llC?Z u ledJa ... Vode6i komunistj, cak i oni 
IZ st~Эfl.!f: part!~a, zn~~1 s~ za ta Staljinova svojstva: pre su im 
se d!vllJ 1 и DJ11!1~ u~:~val1,. nego mu zbog njih zamerali, jer su 
to b1Ia sredstva засаnЈа sovзetske driave kao centra svetskog ро· 
kreta ... 

Kalkulato.rstvo i l~·~av~tv~ su .stvarali i utisak 0 Staljinu 
~ао о hl~d!JOJ, bez~sec~чnoJ licnosti. А on је, u stvari, Ьiо li
cnost sn~ш!1 ernocl]a, cak Jako zapaljiva. Dakako i ta emocio
!_l.aln?st Је. ;b1la po.dredjena situaciji i cilju: Staljin ~е uzbudjivao 
c~~av1rn b1cern, ali se, verovatno, пiје mogao uzbuditi ako to 
ШЈе trebalo. 
. Im;;o je .. izu~<:tn.~ pa~~enje: nepogresivo se secao svojstava 
JUnaka ~z knз!ga tЏ. Iн;:~oSt1 1Z zivota cija је imena pozaboravljao, 
а tako 1sto s1tuacJ]a ili prednosti i1i sla:Ьosti dr:Z.ava ј dr.Zavnika. 
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ёesto se kacio za sitnice, ali koje sи se, kasnije, ma?:om .Pok~-
. aZn.im· и svetu i и njegovom иmи kao da Шје bilo ш-

~Iva~~ vne Ьi ~oglo postatj vaZn.im. Rekao Ьih da је vise pamtio 
~~ ~~go dobro, mozda ~ zbog to~a. sto ~е slиtio da poredak 
ko "i је on gradio ne moze da egz1stlra m и kakvom drugom 
8~ neprijateljskom svetu . . . . 

u Ьiti је blo samoиk, ali ne samo и onom sm1slи и ko.m 
·е to svaki darovit covek, n~go ~ и r.og~edи ~!_Vamo~•vznaщa: 
komotno se kretao и oblast1ma IStonзe 1 klas1cne knjize~nosti 
i, dakako, tekиcih z?iv~J?.ja. P.Ji nije. se primeёjv.alo da .зе on 
skrivao svoja neznaщa 1li da lh. se st!deo. Ako ~! se d~sllo. d,~ 
је neupиcen и temи, oprezno Је slusao, nestrpljiVO ocekuJUCI 
promenи teme. 

Krut.a, jednolicna dogmaticnost је, takodje, prividna, javna 
strana Staljinova. Ideologija, odnosno marks1zam kao zatv.:>re
ni, cak propisani sjstem pogleda. za njeg!l је blla dl;lhovna osn?
va totalitame vlastj, odnosno posveceщe te vlast1 kao orud]a 
besklasnog drиStva. Neodstupno, nepomjrljivo se prjdr:Zavajиci 
tog ј takvog ucenja, Staljin ши nije robovao: ono Је treba!.o da 
sluZi dr:Zavi i partijskoj blrokratiji, а ne ove njemu: Stal]~n ~ 
nije sustezao da javno poblja Klausewitza, premda зе ovaJ Ью 
Lenjjnov vojnj иzor, а cak ni da и zatvorenom krugu - da
kako tek posle pobede nad hitierovskom Nemackom - zaп~era 
Marksи i Engelsu zavisnost od "idealisticke" nemacke klas1cne 
filozofije ... Svakako је иvjdjao шnoge svoje рrош~аје, mad~ 
ni njih о njjma nije javno istjcao: tako sи se od ще~а miJglt 
сиtј izrazi "namagarcili sи nas" ovi !li onj, na prosla~I pob.ede 
cak је spomenиo gre8ke и ratu, а pocetkom 1948. godшe ~e.t\.ao 
је da sи kineski komиnjsti, а ne on, bili и pravu и рrосеш svo
jih rnogиcrюstj. 

Pocetni иtisak о Staljinи kao ишnој i odvaZпoj)icnost! nij.e 
slaЬio, nego se prodиbljivao и tokи razgovora s ll]Im. ТаЈ иt1-
sak је pojacavala njegova neprestan~. zastra81;1jиca budnos~. o.n 
је blo klиpko nerava najefeno и svim .. tpravcн:r~a: pr~d .nJIШ }~ 
Ьilo nemogucno napravitj dalekи a1UZI]и, ра ca!k m IZШemti 
izraz осiји, а da on to ne primeti. . 

Sada, и ozЪiljnim, naиcnirn krugovima na Zapadи v1de u 
Staljjnи manijaбka i cak krjminalna svojstva. Ја to iz svojih su
sreta ne rnogu potvrditi - sem иkoliko svakj rusilac, odnosno 
tvorac novog carstva nosj и seЬi preterane zanose i besumucne 
осаје. Besomucni gnev i neobuzdana, cak lakrdjjaska radovanja 
spopadali su Staljjna: bllo Ьi nenormalnim istrebltj nekoljko ge
neracjja saboraca ј svojи rodЬinu ј ostatj pri tome norшalan -
nesurrшjjcav ј spokojan ... Menj se cjni da Ьi objasnjenje Sta· 
ljinovog "manjja8tva" i "krirninalnosti" trebalo trafiti u ideji 
i poretkи: sarna ideja izgradjivanja makakvog, pogotovи bes-
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konfliktnog drиstva и srZi је rnitomanska ј neracjonaljsticka а 
poredak .~as~10v~ na nezakonitostj sam ро sebl је zlocjnacki. ' 

StalJID; је Ью 1premalen, predugih udova ј prekratkog trupa 
а. da n~. Ь1 zb~g toga trpe?· Nа__.nјепш је jedjno njegova glava 
bila priJat?fl• ~а~ !ера . SVOj~~ ZlVOШ иmnoscи, narodskorn je
dn~s~avno~c:;и ~ zиckast1m осiШа prornenljivog sjaja. Mjljone је 
?Ш~ti?, mili,?Ш sи иmr!j s njegovim imenom na иsnama, а on 
Ј~. 1 jedno 1. drugo Ј?П~~о kao nиZnost i ni jedno ni drugo 
Шје se na I1Је!Ли pпmecivalo, rnada је sebe prisilio da prve 
bezrt?.emo ~~. ~ok. se ~ drugima neobиzdano brinиo ... 
~artij~~': birokra~IJa Ј~ и. t!lJemи oseeala svog vodjи eak ј kad 
Је 'tlac1 ~ desetkиJe. N1 и зednom trenиtkи, Ьиdисi s njim, nisam 
un~o иt1sak d~ Је on zпао za nenatrunjenи radost i neseЬicnи 
srecи: to vsи b1la stanja izvan . njegovog sveta, bez kojih је on 
mogao ~as zbog toga sto s~ ·?,Oistovetio s idejorn i poredkom ... 

. Drzao sam da. sи Ш Ој~ razgovorj sa Staljjnom" okoncani. 
Ali s~!Л se prev:arю kao ..1 и mnogocemи drugome - kao i 
и ~VOjim n~davшm n<:danjima da posle "Nesavr"Senog drustva" 
nеси m_orati ~а ~е bav1m. "ideoloskim pitanjima". 

Al1. Stal]ш је vam·p1r koji jos kruzj i dиgo се kruziti sve
tom. Nзegovog ~~sledja su se ~уј odrekli, ali iz njega mnogi 
crp~ sna~. Мnо~ша se na. ~tаlзша ј nehotice иgleda. Hruscov 
ga Ј~ ропс:;ао, a1i ти se d1vю. Danasnji sovjetski vodji ти se 
ne d1ve, al1 se ;2agrevajи na sиnси njegovome. I kod Tita је _ 
pet~aestak god.шa posle raskola sa Staljinom - ozjvelo posto
va?Je .Рrе!Ла щegoyorn dгZ~vnistvи. Ра i ја ispitujeщ samog se
?e .. Ш Је l1 n~ozganJe о Stађши samo ро sebl znak njeaovog tra-
Jall]a и mеш? "' 

sta )е Stalj!n -:-. v~li~ dгZavn~~. "demons~i genije", zrtva 
dogrt?e Ili mашзаk 1 'kпmшalac kOJI se dograbю vlasti? sta је 
za D;Jega <Ьil~ ~arksisticka id~ologija, cernи sи ти sluZile ideje? 
St~ Је ~!'! m1slю о svom vlastitom delи, sta о seЬi ј svom mestи 
и 1StOГijl? 

·v То ~и sa~o neka pitanja ?а koja. роЬиdјије njegova Iicnost. 
Ist1cem Ih _!<;ol1ko zЬо~ ~~ga sto ~ad1гu и sиdblnи savremenog 
s:oeta~. naroclto komишstickog, toliko ј zbog njihovog _ rekao 
blh: Sireg, vanvremenskog znacaja. 

1. 

. Iz sиsreta sa ~t!!liinom sada rni se narocito namecи dva 
nзe~ova stava:. prv1 Је - ako se dobro seeam - izrecen 1945. 
g~dшe, а drug1 - u torn sam pouzdan - pocetkom 1948 go-
~~ . 

.Prvi stav Ьi treЬalo da glasi: Ako sи nase idejne postavke 
pravllne, onda sve drugo mora da dodje samo sobom. _ Dru-
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. . а ј En elsa. U razgovoru је neko 
gj stav odnosi se na .M~rk:s 'sta:k!o zivu valjanost Marksovog 
- dnim da sam to Ью Ја - t 1 na sta је Staljin :primetio, ~ао 
i Engelsoyog ·pOgledd na s:rclsljao i dosao - mozda. i m!Пl~ 
neko ko Је о tome ug<? r . kl'ucaka· Da besumnJe su о111 
svoje volje -:-. do. ne~VOJ~e~~~t:ka· Ј ne tr~ba ~aboravjti da su 
osnivaci. All IШaJ_LI. 1 ne о ·v ~afuim uticajem nemac!s.e ~a
Marks i Eщ~~ls blli l??d sKuviste s. Hegela. Lenjin је, medjutнn, 
sicne filozofiJe, пaro~Ito . а~ а I 

Ьiо sloboda!:! od y~vlh ~tl~ta1~~~j· ne jzgledaju osoblto ori~inal-
Na prvl pog ~ ' о . Cko razvrstavaпje pogleda 1 po-

ni: opstepozna~o Је. koTllD;!~ ~~og podudaranja s dogma~kor;э
stupaka u ::,avl~nosti о. ~~~ о_ na " ravilne" i "neprav!ln~ • 
pravovernoscu 1 ostvarrvoscu v • LeJiina kao jedinog branю
a takodje i mitomansko uznos~щ~ Ali u pomenutim Staljino
ca ј nastayljac~ Markts?;o;rt~c~~Jj~· Љ cine ne samo osobenim, 
vih stavovi~a 1Ша n~ю . . izuzetno znacajnim. . 
nego za nas<:..ra_;pr~vlJan~ \.. voj inter:pretaciji znacila .tvrdщa 

sta zпacl, sta Је u ta ЈШО i uslov pobedjivaщa? Zar 
. о kojoj su idejne postavke osп~va onim osnovnim uceпjem 
fakvo gledanje nije ";, suprotпkstl :ruktura drustva"l cini ~sno
marksizma ро kome ekonoms а s. riЬliZava makar 1 ne
vu sviju ideja? Zar s~ ta~vo gledaщe n: ;u um ј ideje p~~ma~i 
svesno, fi~ozofs~OП\'~deadlzmu, cF~e~~Foj svojoj izjavi StalJШ n~]e 
i presudm? Jer Је ocito. а u l, "teorija postaje materijalna }Jla 
ciljao na Marksovu m~sao .. 'deje pre nego one za
cim zahvati mase'',2 nego nad teor~~e, n~Jad sa zapaZanjem koje 
hvate mase". Kako. sve to ove~. 1 u izneo Buharin u razgovoru 
је о StaЩnu. v:c .. u JUlU ~928dg~o~~~renutku on се izmeniti svo
s Kameщevim. U ~va om a~io nekoga".s I otkud, .naJposletku, 
је teorije sanю da bl .se otar 1 " . kriticizam prema Marksu 
kod Staljiпa zakasneli, nenas ucivaш 
i Engel~u? . 1 . itanja u navedenim Staljinoyi~ 

Ali uprkos о':'оЈ Р0Р avi Р ti ' .§tavise ne izgleda mi 111 
izjavama net?a bitnd ne~~s\j~noo:oj. neprinclpijelnosti, cak; ako 
da је Buharн:ov Sl;l . ok а u frakcionaskoj zagrizenosti, su
se ј zanernari da Је :15 azaJ?. resudne vaznosti idejama. 
protan Staljinovor:t pп~~vafi1~ ~ od Ьitnih razloga zbog ko-

Ako ј ne naJbitn~yi,. ": Је ar;.. Trocki Buharin, Zino-
jega su Staljinovi ,protivniCI u partiJI - ' 

"Р ilogu ikritike poШiC:ke eikono-
1 Ка.тl :М:ariks: .Predgo:~s· "~abrana dela", t. 1, str. 338, 

mije", u к. :М:a:riks 1 F. En" · 
Beog;rad Kultura, 1949. "R . radovi" zagreb, Naprijed, 

2 • маr~ i F. Engels: аш ' 
1967, str. 98. С est· "Тhе Great Te:r:ror", 

з Navedeno iPrema Robert onqu . 
New Yorik, 1968, MaCМ:illan Со., str. 81. 
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vjev i drugi, izgubili Ьitku s ·n1im ·}este u tome sto Је on iЬјо 
originalnjjj, kreatjvniji marksista nego jko medju njima. Razu
rne se, u njegovom stilu nema Troelk:ijevih vatrometa, niti u nje
govim analizama Buharinove studiozne ostroumnosti. Ali zbog 
toga su njegova izlaganja racionalni vid socijalne stvarnostj, pu
tokaz.j i inspiracije novih, pobednickih snaga. Istrgnuto iz date 
realnosti, iz uslova i atmosfere, пjegovo miSljenje doista izgleda 
sivo, jednostrano i nemocno. Ali to је spolja8njost. 

Sustina Marksovog ucenja jeste u nerazlucnosti teorije i 
prakse: "Filozofi su svet razHCito inteгpretirali, radi se о tome 
da ga se ·izrnijeni".4 Komuпizam ј kornunisti su i bili neodoljivi 
gdegod i doklegod је tog jedinstva njihovog ucenja i njihove 
prakse moglo da bude. А Staljjnu su upornost i vestina u spa
janju marksisticko-lenjinistickog ucenja s vlascu, s dnavnom si
lom, dali nepojamnu, demonijacnu snagu. Jer Staljin i nije teore
ticar u pravom smislu: on pise i govorj jedino kada ga na to 
nagoni politicka borba - u partiji Ш u drustvu, iИ .najce5ce i
stovremeno u obadvorna. Тај spoj stvarnosti i misli, ta nema
stovjta, nemeditativna pгagmaticnost i cini snagu ј origjnalnost 
Staljinovih gledanja ... ТгеЬа dodatj: prevjdjanje i potcenjiva
nje tog svojstva njegovih pogleda, odnosno formalisticko tretj
ranje njegovih tekstova, otezava danas ne samo dogrnaticarjma 
па Istoku, nego i mnogim savesпim izucavaocirna Staljjna na 
Zapadu, da prodru u njegovu licnost ј u uslove njegovog uspona. 

Treba ponovo istacj da se Staljinov marksizam, Staljinova 
gledanja nikada пе javljaju - kao da i пе postoje! - jzvan 
nиZda poslerevoluojonarnog sovjetskog drиStva i sovjetske 
dctave. То је rnarksizam partije koja se zivotnom ntiZdom pre
obraZava u vlast - u "vodecu", gospodujucu silu. Trocki је 
nazvao Staljina "najistaknutijjrn mediokritetom u nasoj parti
ji"5, •Buhariн rnu se podr-ugivao sto ga prozdire uzaludna zudnja 
da posta;ne poznat teoretiCarб. Ali to su leporeka i frakciona
ska nestvarna prosudjivanja. Staljinovo misljenje doista nije 
teo~etsko u obicnorn smislu te reei, tj. njje ni studiozno nj ana
liticko. Ali kao spajanje ideologjje ј potreba paгtije, odnosn~ 
partijske Ьirokratjje kao nove elite, ono to jeste u daleko veeo) 
meri nego kod svjju njegovih :protivnika. Nije slucajno sto se 
partjjska birokratjja postrojila jza Staljina - kao sto nije slu
cajno sto su Нitlerove tjrade, koje danas izgledaju sumanute, 
zanele i poslale u sm11tne jurjse milione "razboritih" Nernaca. 

4 К. iМarx i F. Enge!s: "Rant radovi", ZagreЬ, Naprijed, 
1967, str. 339. 

б !Navedeno prema Robert Conquest: "Тhе Gr€at Terror", 
str. 71, N~ Yorik, 1969, MaoМillan Со. 

в 1!Ьid, str. 71. 
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Staljin nije pobedjo zbog toga sto је "izopacivao" rnarksizam, 
nego bas zbo~ toga sto ga )е o~tvarivao .. :. Trocki se perma
nentno razbac1vao paradoks1ma 1 konstrukCIJama svetske rcvo
Jиcije, Bulшri~ se. иdиЬ!јi::ао u d?grnats.~e tanan~sti i vero
vatna bиrzoazJraQ]a koloшJa, dok Је StalJШ и SVOJim obrazla
ganjima "na~edнi~ zadataka" poisto::eeiva~ opsta.~ak i. privil~
gije p~~obr:;tzenev 1 _novonas.~ale partiJSke birokratiJe s шdиstrl
jaJjzaciJOПl 1 sn~eщe~ RиsiJe. . . . •v . 

Prj t.ome Је StalJШ - kao svak1 nepatvoreш po1It1car 1 
okretnj admjnjstrator - prjsvajao tudje jdeje, odevajиci ih u 
stvarnosnjje rиho: tako је najznamenjtiji Staljjnov podиhvat -
"jzgradnjи socijalizma и jednoj zernJjj" (u SSSR) - kao teori
ju zaceo i razvio Bи!1arin, i to u borЬi protiv Trockog ... То se 
moze smatrati literarnom kradjom ili neoriginalnoscи, ali и ро· 
litici је to - koristenje mogиcnosti ... 

Niko Staljinи, medjиtjm, nije za zivota osporavao da је 
marksjsta, istaknиti шarksista. Niko razишan ni danas to ne. 
cjnj. Razlike sи se javljale i javljajи se jedino u odmera....-anju 
njegovih kvaliteta kao teoreticara i njego....-e doslednosti kao Le
rijinovog naslednika. 

2. 

Malocas sam jskazao ono sto rni se cjnilo najznacajnjjiш о 
tiш StaJjjnovim kvalitetjma. 

А svako mereпje ko је i и kolikoj шeri neciji naslednik -
izgleda mi po....-rsnim i neЬitnirn. Dos!edni, verni nasledшci su 
jedino oni koji nisи obdareni vizionarskim i tvorackim moci
ma. 0....-de је ree о politici, u kojoj sи rnito....-i neizbe:lna, svako· 
dnevna pojava, а u konkretnom slиcaju - о роЬiјаnји dogma
ticarskog i deшagoskog, citatoloskog tretiranja Lenjinovog na
sledja. Jer citatirna је mogиcno dokazivati da је svaki od mo
gucnih naslednika Ьiо veran Lenjinu Ш da ти nije Ьiо veran 
nijedan. Istini nas moze primaci jedino sravnjivanje intencija 
Lenjinovih s onim sto је Staljin ostvario i s onim sto sи njegovi 
protivnici predlagali. 

Ра ipak, ne rnozemo izbeei analizu tzv. Lenjinovog testa
menta, Ьиdисi је on igrao i jos igra veliku ulogu ne samo u 
dogmaticarSkim, nego i u drugirn, narocito antistaljinistickim 
raspravama. 

Lenjinov "Testamenat" је иstvari pismo koje је on dik:tj
rao •posle иdara koji mu је и noci 22. decembra 1922. godine 
paralisao desnи ruku i nogu. Sиtradan, 23. decem'Ьra/ юn de -
ро dozvoli lekara da moze svakog dana diktirati cetiri minиta 
- zapoceo to pismo, nastavio ga 25. decembra i dovrsio 26. de
cernbra. 
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Deo pisma od 23. decernbra, u kome Lenjin predla.Ze kon
gresu povecanje broja clanova Centralnog korniteta na 50-100 i 
daje podrSku Trockom u pjtanju Drzavnog plana, jstog dana 
је Ьiо upиcen Staljinи, kao generalnorn sekretaru partije. Iz 
Staljjna је - ро svemu sиdecj - zbog t<Jga provalila sиmnja 
и priЬJjzavanje Lenjina ј Trockog ј on је preko telefona zasиo 
grdnjaшa i pretnjama Lenjinovu suprugи N. К. Кrupskaju, pod 
izgovorom da ona, nasиprot savetjrna Iekara, иgrozava poJjtj
Ckjщ raspravarna zdravlje druga Lenjjna. Ne zna se da Ii se 
Krupskaja zaJjla Lenjjnu, ali takvo sto је veюvatno: vec u di
ktandu od 25. decembra ka.Ze se da је "drug StaJjjn, postavsj 
gensekorn (geneгalnim sekretarom - М. Dj.) prikиpio u svoje 
ruik:e neograruicenи vlast'',7 а desetak dana kasnije, tj. 4. januara 
1923. godjne, dodata је i sledeca zabeleska: "Staljjn је prevec 
grub i taj nedostatak, sasvim snosljiv u odnosima medju nama 
kornиnjstjrna, Ъiva nesnosan na polozaju geпseka. Zbog toga 
predla.Zern drugovjшa da razmisle о nacinu premest.anja Stalji
пa s tog mesta i postavljanja па to mesto drиgog coveka koji 
Ьi se и svakom drиgom pogledu razlikovao od druga Staljina 
jedjn<J jednorn predпoscu (drZ.im da Ьi ovaj deo recenice trebalo 
da glasj: koji se ni u jednom drugom pogledи ne Ьi razlikovao 
od drиga Staljiпa sem jednom prednoscи - М. Dj.), пaime -
trpeljiviji, Iojalniji, иctivjji i pazljiviji, manje kapriciozan itd. Та 
okolnost rnoze izgledaN beznacajnorn sitnicom. Ali ја smatram 
da, s gledista sprecavaпja rascepa i s gledista onog sto sam gore 
kao о odnosima izmedjи Staljina i Trockog rekao, to nije sitni
ca iJi је to takva Sitnjca koja ПlOZe doЬitj Odsиdall znaeaj".8 

Odmah ираdа и осј da se "Testamenat" ne odljkиje Lenji
novim ostrjrn ј precizнim izrazorn: нeodredjen, dvoиmaп је и 
svernи, narocito и znacajnim pitanjima. Leпjin, ocjto, zna о sи
kobu Staljin-Trockj, ра ј naslucuje njegov znacaj. Ali on и 
prvom diktandи, tj. oпorn od 23. decembra, izЬegava da govori 
о tome direktno i kao lek predlaze роvесапје broja clanova ск 
na 50-100 (иmesto dotadanjih 27) - "radj povecanja aиtorite· 
ta СК, i radj ozbiljпog rada и poboljsavaпjи naseg aparata ј 
radi spreeavanja da sиkobl nevelikih delova СК ne dоЬiји sи
vise preteranи va.Znost za sve sиdЬine partije" (valjda је tre
balo zapisati: za samи sиdЬinи partije. - М. Dj.). 

Naprosto, zvucj нaivno ј neshvatljjvo da covek takve pro
njcJjjvostj ј tolikog po!itjckog jskиstva, kojj је vlastitи partijи 
серао sve dok ona nije doЬila oЬlicje prema нjegovjm zaшisli
ma i - nasav se na ееlи najvece revolиcije i najveee drzave -

1 V. I. Lenjin: "Soeinjenija", t. 36, str. 544, Moskva, 1967 
Gosi2Jdat. 

з Ibld., str. 545-546. 
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licno okиsio otrovnи opojnost "istorije" i vlasti - da takav co
vek и povecanom ;Ьrоји Щ~?v~ СК vidi bezm~lo otkro:r_enje i 
spas za "sve sиdЬine ,partlje ! Sta se to dogod!lo s Lещшоm? 
Је li njegov иm toliko os!~Ьio da l.J!lle~to pr~n~ipim~ i_ sili, koji 
sи иvek Ьili njegovom sustшom, рпdа]е znacaJ broзevima? Zar 
је on zabora:"io na ?-iialektikll;_- na nei~bez?-ost supr:otnosti и 
svakoj pojav1? Gde Је tu Leщшsko рrошсаще и sustшe spora 
Staljin-Trocki? Као da se Lenjin prvi put иplasio - pred razu
rom koji је za:pretio partiji kojoj је on dao oЬlik i cilj ... 

Nije jasno ni zbog cega Lenjiп tek и narednom diktandu, 
tj. 24. decembra, spominje Staljina i Trockog i пjihova mogu
cna neslaganja. Као da se :prekonoc predornislio i odvazio da 
Ьиdе otvoгeniji ... 

"Nasa partija se" - diktirao је оп 24. decembra - "osla
nja na dve klase i zbog toga је mogucna njena nepostojnost 
i .njen pad neizbezan, ako medjи tim dvema klasama ne l't mo
glo doci do sporazuma ... " 9 U veoma neprecizrюm vidu, zabo
ravljajlci na svojи nezamenjivu i osve5t.anu "diktaturu proleta
rijata", Lenjin se tu, ocigledпo, priЬojava raspada "saveza" ra
dnika i seljaka. Ali to, ocito, nema nikakve ni logicke ni stvar
nosne veze s tekstom koji dolazi uskoro potom: "Imam na u
mu postojanost, kao garanciju od rascepa u Ьliskoj buducnosti, 
i zelirn da izlozim ovde neke poglede strogo licne prirode. 
Drzim da su najvazniji u pitanju :postojanosti s te tacke gledi
sta (koje tacke gledista? - М. Dj.), takvi Clanovi СК kao Sta
Jjin i Trocki. Odnos medjи njima cini, ро morn misljenju, vecu 
polovinu opasnosti tog rascepa. koji Ьi se mogao izbeci i cijem 
izbegavaпjи, ро rnorn misljenju, treba da posluzi, sem ostalog, 
povecanje broja clanova ск do 50 do 100 ljudi". (Jиcerasnja 
carolija brojeva ne napusta Lenjiпa! - М. Dj.) "Drug Staljin, 
postavsi gensekorn, prikиpio је и svoje ruke neograпicenи vlast, 
i ја пisarn иbedjen da li оп tu vlast нmе иvek da иpotreЬi s 
dovoljno pa:Zljivosti. S druge strane, drug Trocki, kao sto је vec 
potvrdila njegova borba protivи СК и vezi s pitanjem NКPS 
(kornesarijat za saobracaj - М. Dj.), ne istjce se samo jzиze
tnim sposobnostjma. Licno, on је, verovatno, najsposobnjjj co
vek и sadasnjem СК ali i sиvise obuzet samoиverenoscи i sи
vise zanet cisto admjпistratjvnom stranoш posla ... "10 

Lепјјпи ni ne pada na иm da bar samorn seЬi, и casu иmi
ranja, objasпi kako se rnoglo dogoditi da и "sovjetskoj vlasti, 
milion puta demokratskijoj od najdemokratskije bиdoaske re-

э V. I. Lenjin: "Socinjenija", t. 36 str. 544, Мoskva 1957, 
Gosizdat. 

10 Ibld., str. 544. 
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pиЬlike",11 jedan covek "prikиpi и svoje ruke neocrranicenu 
vlast:•. Izgleda da se оп иplasio пе samo za partiju ;;ego i za 
v!astitи vlast, daleko vecu ~~go _sto_)u је njegov ge~sek StaJjin 
ta?a :posedovao. I kod Lещша 1Zbi]a na videlo dobro znaпa 
;;~зиds~а- slabost";, иtolik? vid?.iia . uk_oli~o neko igra vidniju 
1stor1Jsku -~~о~? - pшstovec1vanзe 1dезе s vlascu а vlasti 5 vlastJtom l1cnoscи . . . ' 

АЏ. to bi __ nas odvuklo иstra~и od P!~anja: Kojeg је svog 
s~ra~шka. Lещш ?Шatr:~o nasledшkoщ? OcJto, to nisu ni StaJjin 
ш 1rocJc:1.- prv1 s~v1~e grub, а drugj иobra:Zeni administrati· 
vac. L_:о:пзш ne nalaz1. ш da је nekj drugj istaknиti Clau СК vre
dan щegoyogv пasledJa. "Nеси dalje da karakterjsem Јјспа svoj
stva . ostal1h clan~va ск:· -; nas.tavlja о~. "Tek napominjeш 
d~ okto_!:>~rska ep1~oda Zш.ovзeva 1 Kamell)eva nije, razиme s;;, 
b_IIa slucaзna (m1sl<J se .~ш 1stирапје ove dvojice protjv иstanka, 
tJ. Oktobarske .r~evoluCIJ~ :- ~- Dj.), ali se za nји jsto tako пе 
rno~~2 mпo_go l~crю o~:1vl]avat1, kao nj T~ocki za neboljik~~~i
zam (~Ime~. fro:::ki Је ;:ve. ~о 1917. godшe pripadao frakciji 
Sl;lprotno] ~еПЈIПОУ;IШ ьочsеV1С!Пlа - М. Dj.) ... Obratite paz
ПJU na Io~џku, ра_ 1 n~ lO]~lnost: zbog cega Lenjjп jstice "okto
~a:~kи .ep1zo~u. ZI~OVJeva 1 К_ашепјеvа", podvlaceci da ova 
ШЈе b!la slиcaJna , ako za щи ne mogu Ьiti okrjvljavaпi? Zboa 

cega пagla:Sava "neboljs~vjzarn" Trockog? Za svaki slucaj, nij~ 
~а od~et, kada se rad1 о vlasti, spomenиti vec "oproSteпe" 
'pogгeske ... " 

" ~eпjiu po~inje i. ~va mladi.a Clana СК, a1i takadje - hva
lec1 1h ? J:?fVOJ, da Ь! 1h :роkиdю и iducoj poloviпi rеееп ice: 
·:~uhагш ]е пе s~mo пajdragoceujjj ј najkrupniji teoreticar par
tlj~, оп. se t~kodje s yravom srnatra ljuЬirncem citave partije, 
al1 s~ П)egovJ teoretsk1 po~l~~i s :теоша _velik~m sиmnjom mogu 
~ЬГОјаtЈ и ·potpиn~ markSJStJcke, јеГ и ПЈеШU 1Пlа nesto sho!asti
c.kog .~on n~kada ш је izt;~cava? ј, drzim, njkada пјје sasvim sh\ а
tю ~~J.~lektik~). -:- .zatirn ~Jatakov - covek koji se пеsиmпјi. 
vo 1S:Ice V<:JlJ.orn 1 1staknu~Im sposobnostima, ali koji se sиvise 
zапо~1 admшis~rators·tvom 1 a~JТ!inistrativrюm straпom posla 
d!J. Ь1 se na HJega щoglo osloшt1 и ozЬiljпom poljtickom рitа
nзи".1з 

.. Svei.;lи tome ~reba dodati da је naredni XII Kongres par
t!Je, odгzan u aprilи 1923. godine, prosiгio broj clanova ск па 
40, ~ XIII Kongres, odrzaп и mаји 1924, tj. posle Lenjinove 
smrt1, na. ?З·. Na XIII Koщ~revsu је procjtan ј Lenjiпov testa
menat, al1 Је Jednoglasno zaklзuceno da ne bude objavljjvan . .Sta-

11 V. I. Ljenin: IzruЬrana dela, t. П, lknj. 2, str. 38, Beogтad 
1950, Kultura. 

12 IЬid., str. 545. 
1з IЬid., str. 545. 
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vise Trocki је poricao postojanje "Testamenta"14 - dakako 
dok' је jos Ьiо и partiji, а Staljin nije skrivao ono sto и "Testa
mentu" рйsе о njemи15 - dakako dok nije Ьiо и moci da cenzu-
rise i Lenjina. . . 

I.enjinov "Testamenat" zas~ufuje posebnи, vsvestra~Ч~ . ras
pravи. Ali se vee iz ov?g sto Је naved~no moze zaklJиciti .. da 
Lenjin nije vl~s.t ~renosю ~i ~а k<;J~a. 1 da samo kod StalJшa 
nije na8ao f!.Dl!flck~~·. п~gо Jedi,!lO _I1cn!h ned.?stataka. '!'о od~o
vara i istoП]Skim сшЈешсаmа: Јеdшо Је StalJш иvek Ью bolJse
vik, lenjinac. Staljin је imao razloga da se. hva~Jse na pl~n1;1~и 
Centralnog komiteta 23. oktobra 1927. godшe: KarakteГistJcno 
је da nema ni jedne reci, ni jednog nagovestaja и "Testamentu" 
о gres~ama. Staljinovim:. T~mo se j:din~ _govori. о grubosti. ~.ta
ljinovoJ. Ali grubost ШЈе 1 ne moze b1t1 mall]kavost polltlcke 
liniJje ili stava Staljinovog".1 6 

Ali kako и stvarnosti stoji s nasledjivanjem Lenjina? Ко је 
doista nastavio njegovo delo? 

U svojoj stиdiji "Zivot Lenjinov" Luis Fisher је dosao do 
zakljиcka da svadja Trocki-Staljin ne Ы doblla onakve mracne 
vidove, пiti Sovjetski Savez pot.onиo и totalno nasilje, da је 
Lenjin ostao na zivotи bar jos desetak godina. Ovo misljenje 
se moze uverljivo 'bгaniti i ima siri, teorijski znacaj. Ali Lenjin 
nije poziveo i pitaпje n_astavljanja Le~jinovog . dela ~oramo ~~
gledavati kroz realnost1 sиkoba StalJш-Trocki, StalJш-OpoZICI· 
ја, kroz staljinisticki teror, kroz sovjetskи politickи i socijalnu 
strukturu, kakva se иoЬliCila pod St.aljinom. 

Razume se, razlicite interpretacije su neizbezne vec i zbog 
toga sto је staljinisticka proslost Sovjetskog Saveza i komuni
stickih pokreta i dandanji и nшogo ееmи Ziva stvarnost о ko}u 
se bore razlicite ideje i suprotne sile. Ali ako se i odbaci deter
ministicko glediste, ро kome onakva zaostala Rиsija i onako 
totalna ideologija i nisu mogle da se krecu sem роmоси total
nog adrninistrativнog nasilja - шeni se cini da је Staljin naj· 
dosledniji, najprirodniji nasledпik Lenjinov. Ovakav zakljucak 
ne protivreci cak ni hipotezi da Ьi Staljin mozda likvidirao i sa
mog Lenjina. Na takav zakljucak navodi sama sиstina Lenjino· 
vih исеnја: za razliku od onih, иkljиcivsi tи i Marksa, koji su 
propovedali idealno drиstvo, Lenjin se borio i izboгio za odre
djenи tota/nu vlast koja Ьi trebalo to drиstvo da izgradi. Као 
i Marks, on tи vlast nazivlje diktaturom proletarijata. Ali dok 
nju Marks zamislja kao kontrolи i pritisak radnickih masa, kod 

14 Prema Ј. V. Staljinu: "ОЬ opoziciji'', str. 72З, Moэkva 
1928, Gosizdat. 

15 LЬid., str. 723. 
18 LЬid., str. 725. 
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Lenjina se ona ostvaruje posredstvom "avangarde :proletarijata" 
- partije. Hipoteticnom idealnom drustvu odgovara nehipote
tiena idealna, tj. totalna vlast. 

з. 

Staljinu se moze иpisati u greh sve, ali ne i da је izneverio 
vlast kоји је sazdao Lenjin. Нruscov to nije shvatio - nije пю
gао ni smeo da shvati: on је Staljinovu vlast proglasio "gre
skom" - odstupanjem od Lenjina i lenjinizma. Time se on 
nije mogao иZiliti и inteligenciji i narodи, ali se potkopao и par
tijskoj Ьirokratiji, za kоји је vlastita istorija, kao i za svakи za
jednicи, sastavima njenog postojanja. George F. Kennan је 
primetio: и Nemackoj posle 1945. godine vlag,ti ne пegirajи na
cisticke zlocine, ,iako sи mere protiv nacista neadekvatne: tamo 
је kontinиitet vlasti prekinиt, dok и Sovjetskom Savezи nijedan 
vodja ne :porice da nastavlja istи partiju i istu istorijи. Vlast Le
njinova se - иnekolilco menjajиci sredstva - nastavila и Sta
ljinи. 1 ne samo vlast. Ali vlast је bila Ьitna. Та vlast - иne
koliko izmenjena - traje i dandanji. 

Svi Staljinovi иnиtarpartijski protivnici - neko manje, ne
ko vise - kretali sи se и nestvarnom svetи. Trocki је Ьiо opse
dnиt revolиcijom - ni manje ni vise nego svetskom, Ви· 
harin ekonomijom - dakako kao bazom svega i svacega. Oni 
sи tиgovali za minиlim "drugarstvom" i projektovali "idealnu" 
bиdиcnost. Staljin је, pak - .nadovezиjиCi se na Lenjina - po
stupno poimao da se novi poredak ne moze odrzati bez me
njanja polozaja i uloge partije. U revolиciji је и sроји . vlast
·partija prevaga Ьila na strani :partije. Menjanje se sastoJalo u 
tome sto је prevagи dobljala vlast, odnosno - bas и sk!~du s 
Lenjinovim svodjenjem dr:Zave na prinudи, na organe nasilзa -
tajnи tpolicijи i njene trupe. Dakako, to је islo postupno i kroz 
prividno ocиvanje "vodece uloge partije", odпosno ideoloski11 i 
formalпih predrasuda. Ako se pri torne ne smece s uma da 
vlast kao takva donosi privilegije i "mesto и istoriji", Ьiсе ja
sno zbog cega se vee od prvog dana vlastvovaпja partije stvorila 
i и njoj sazdavala vlastodr:Zacka strиja: nije Staljin izиmeo tota
litamи :partijskи Ьirokratiju, nego је ona u njemи nasla svog 
vodjи. 

Bas zbog toga sto је shva<tio пastalи i mogucnи realnost, 
Staljin је i mogao da zapanjuje i nadigrava svoje protivnike. 
Njihova dиhovna vezanost za tradicionalnи, vee nedelatnи par
tijи је vremeaoш postala njihovom slaboscи, а njegovim gla
vnim sredstvom: potpuno "razoruzanje pred partijom" trebalo 
је potvrditi priznanjem najgnиsnijih zlocina - izdaje, sabotaze, 
uЬistava. Danas se zna da sи sovjetski instruktori и posleratпim 
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procesiтa Slaпskoт u ce!юslovackoj, Rajku u Madjarskoj, а 
valjda i drиgiтa, preпeli тladjoj istocnoevrop*oj sabraci i ~~ 
"ideolosko" iskustvo. Dakako, sve se to пе Ь1 пюg!о obav!ti 
bez тисiопiса i dzelata, k!iO !f.l ~а srednjovekovпiт jereticiтa 
ј vesticaтa - nove su motivacJ]e 1 sredstva. 

Staljiп пiје unistio ·part.ijи, пеgо ји је :preobrazio - "oci
stio је" i исiпiо orudjeт тogucпog. Poput Velikog iпkvizitora 
iz "Brace Karaтazova", оп је shvatio da тоrа иblti Boga 
partijsko drugarst.vo i drustvo jednakosti, da Ьi spasio iпstitu
ciju - sovjetski poredak i koтипisticke orgaпizacije. Sledila 
ga је poslusno ne sато politicka Ьirokratija, пеgо i vecina ko
тuпjsta и svetu, prisiljeпa okolnostiтa da svoj opstaпak po
vezuje, ра ј poistovecuje, sa sovjetskoт d!"Zavoт . . . Kako Ьi 
se, inace тoglo objasniti da rafiпirani шnov·i kao Togliatijev Ш 
herojske licпosti kao Diтjtrov "ne shvate" Staljinove пezgrapпe 
laii ј poviju se pred njegoviт cиdovisniт teroroт? 

S "роЬеdата" nije samo rastao Sta!jjnov ·prestiz, пеgо se 
i on njima opijao: vlast i ideja su se pojstovecivali s nјјт, а 
оп sат s njjrna ... Као da је Hegelov apsolиtпi duh, и Ъezo
bzirnoт poistovecivanjи sa svetoт, пajzad паsао dva vjda sa
тog sebe - тistjcno тateгjjalistickj и Staljiпи, intuitivпo тi· 
sticld u Нitleru. 

4. 

Staljin је prvi jzlozio celovitu teorjjи "lenjiпizrna" - tri 
теsеса posle Leпjinove sтrti (и predavanjiтa "К pitaпjiтa lе
пјiпјzта", aprila 1924. godine). То је bilo osiroтaseпje, ali i 
jпstitucioпisanje dogme - kao sto је Eпgelsov Anti-Dйring 
и оdпоsи na Marksove spise Ьiо dogтatska, ideoloska sisteтa
tizacjja. Staljin to dakako nije ucinjo ni slиcajno, пi парrесас; 
оп је vec pre shvatio "sustiпи leпjinizтa" ј иcinio ga vlastitiт 
zпaтenjem. Njegovi pogledi ј poduhvati sи trjjuтfovali и Sov
jetskoт Savezu ј kornиnistjckiт pokretjma. Uspesi, pobede -
stvarnost kakvoт је poljticarj vide, davali su ти izobllje "potvr
da" о odlucиjиcoj vafuosti "пasih", odnosпo vlastitih idejnih 
postavki. 

DгZiт da se iz tЉ istih шzloga Maгksovo исепје и njego
vim осiта ишanjivalo, i ako је оп ostajao privr2eп пjegovoj 
Ьitnosti, tj. тaterijalizтu kao osnovi "naucnog" pogleda па 
svet i izgradjиje idealпog - koтипistickog drustva. Mada sи 
ga gnjevovi spopadali пaglo i zestoko, on је znao da пеkо pi
tanje Ш rnogиcnog protivnika sledi i ispituje paZ!jivo i sтiS!jeпo 
теsесiта, cak godjnaтa. Tako је postupao i s idejaтa: ne
dostatnost Marksa i Engelsa оп је verovatпo naslиtio vec u vre
тe forтulisanja "Ienjinjzma", tj. odтah posle sтrti Lenjiпove. 
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Ali је, kaпda, и tоте blo рrеlотап rat 'Protivu пacisticke Ne
тacke: Staljina је do s!"Zi тorala potresti najezda пасiје iz 
koje sи potekli Marks i Eпgels - па jedinи zemljи u kojoj su 
pobedile njihove ideje. 

Оп је delatпosti svetskog koтиnizтa vec odavпo Ьiо иci
nio zavisniт od sovjetske partije. Rat i ishod rata kao da su 
potvrdjivali da је vlast koтunista od!"Ziva jediпo u sferi sov
jetske drzave. Nije оп iпstitucioпalizovao politicku Ьirokratiju 
i podjarivao ruski пacioпalizaт jediпo zbog ·toga sto је и njima 
тоgао da ugnjeZdjuje svojи licnи vlast, пеgо zbog toga sto su 
ти se опi пиdili kao jediпo тogucпi oЬlici pretrajavanja ruske 
revolucije i komипizma. Uskoro ро zavrsetkи rata оп се odba
citi glasovitog vojnog teoreticara von Klause1vitza, iako је ovo
ga sam Lепјiп visoko сепiо. Ali оп to пе ciпi zbog toga sto Ьi 
neki bo!ji teoreticar Ьiо otkriveп, nego sto је ovaj Nemac -
pripadnik пасiје ciju је vojsku sovjetska vojska potukla и mozda 
najodsudnijem ratи ruskog naroda. 

Dakako, пovu meru Marksu i Eпgelsu Staljiп пikada nije 
javno иzео. То Ы иgrozilo veru vernika, а time i пјеgоvи moc 
ј delo. Оп је Ь!о svestan da је pobedio ponajpre zbog toga sto 
је пajdosledпije razvijao one oЬlike koji sрајаји dоgти i akciju, 
svest i stvarnost. 

Pri tоте је Staljinи Ьilo sporedno i nevaino da li је ili 
njje izтenio ovo ili опо пасеlо тarksizтa. Zar svi veliki marksi
sti, а najиverenije Lепјiп, пisи podvlacili da је тarksizarn "ru
kovodstvo za akcijи" а ne zЬir dogтi i da је praksa jedini 
kriterijит istiпe? Ali је proЬiem siri i slozeпiji. Svaki poredak, 
pogotovu despotski, tezi k stabllпosti: Marksovo ucenje, i iпасе 
dogтaticпo, moralo se stvrdnuti и dоgти сiт је postalo ozv·a
niceпom, drzavnoт i drustvenoт ideologijoт. Jer d!"Zava i 
vladajuCi sloj Ьi se raspali ako Ьi svakodnevno menjali svoje 
odore, а пekmoli svoje ideale. Oni тоrаји da zive - da se 
ЬоrЬот i radoт prilagodjavaju promenljivoj stvamosti, spolj
пoj i unпtarпjoj. То vodje sili da "odstupajи" od ideala, ali па 
naciп koji iт иscuvava, а ро тogucпosti i povecava sjaj u ocima 
priv!"Zeпjka i пaroda. Konacпost, tj. "naucnost" marksizma, 
hermeticnost drustva i totalпost vlasti su navodili Staljjпa da ne
pokoleЬ!jivo, tj. najsurovijiт sredstvima jstreЬ!juje ideoloske 
pregre5ioce, а zivot ga је prisiljavao da "пajsvetija" пасе!а ide
ologije "izneverava", tj. теnја. Staljin је budпo сиvао ideolo
gjju, ali - kao sredstvo vlasti, јасапја "Rusije", vlastitog pre
stiza. 

Shvatljivo је, iz toga, sto partijska Ьirokratija, poistovecu
juci sebe s ruskiт паrоdот, Rusijoт i Sovjetskim Savezoт, 
i daпdaпji pevucka da је Staljiп, uprkos "greskaтa", "ucinio 
тпоgо za Rusiju", "za Sovjetski пarod". 
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Shvatljivo је, takodje, sto su pod Staljinom lэ.Z i nasiljve m~
rali Ьiti uzneti na nivo najvisih principa . . . Ко zna, !D?zda Је 
Staljin u svom pronicljivom ,! ne~~losnom ~~ш P.Omls!Jao d!l 
su oni tj. Iэ.Z i nasilje, ona d1Jalekt1cka negaCIJa koзom ое Rusl
ja i lj~dski rod najzad stici do apsolutne istine i apsolutne 
sreee?... . . . 

Staljin је. idej_u ~omunizJ?la dov~o .. d? nj.~nih ~IVOtni~ 1. do
gmatskih kraзnost1, c1me su 1 ona. 1 щеnС! drus~vo. po~el1 da 
opadaju. Tek sto ј~ on satro SVOJe. unuщrnзe pr~~IV!J.I~ve .1 pro
glasio da је u Sovзetskom Savezu 1zgradзeno soCIJali.stlcko d:U· 
stVO, tek sto se zavrsio rat - pocela SU nova kretan]a U SOVJ~t
skom drustvu i komunistickim pokretima ... U svakom sluca]u, 
kada је Staljin isticao presudnu vaZпost "idejnih postavki", on 
је jedino je~ikom svo~e re~no~ti - .svoje. ~ge?logij~ i svog po
retka iskaz1vao ono 1sto sto 1 drug1 pol1tick1 vodз1: Ako smo 
svoji~ idejama otkrili pravce drustva i ako smo kad_ri ~а njim~ 
ljиde nadahnemo do te mere da se adekvatno organiZUJU - Ш1 
smo na dobrom putu i moramo pobediti ... 

5. 

Staljin је Ьiо izuzetno Ъиdnog i иpornog uma. Seeam se, 
и njegovom prisustvu nije bilo mogucno napraviti J?-ikakYI;l opa
sku, nikakav nagovestaj, а da on to ne opaz1. Irna li se рп tо~пе 
и vidu koliki је on znacaj :pridavao idejarna, uprkos. toi?e sto 
su mu sluZile sredstvorn, namece se zakljucak - da Је Ью sve
stan i neidealnosti poretka koji se pod njirn sazdao ... О tome 
danas irna podosta podataka, narocito u spisima njegove kcer
ke Svetlane. Tako ona navodi da је on uzviknuo, doznavsi da 
је ·и KujЫsevu organizovana specijalna skola za evakнisanu dе
си пюskovskih fиnkcionera: "Ah, vi! . . . Ah, vi kasto prokle
ta!"l7 

NЖо drugi do najljuci Staljinov protivnik - L. D. Tr~
cki tvrdio је to isto, tj. da se u Sovjetskom Savezи pod StalJI· 
no~ sazdala Ыrokratska kasta. cиdovisnosti cistki, milioni po
streljanih i pomorenih jedirю sи prodиЬili df!!Stvene n~pravde 
i zahtevali - nova nasilja, patnje i obracиne. Cistkama 1. tvrdo
kornostirna Staljin је razorio i vlastitи porodicu. О~о ще~а sи 
se, na kraju, sirile jedino strava i :pиstoo: pred smrt Је. lерю f?· 
tografije tudje dece iz illlstrovanih casopisa рО ZldOVIШa SVOJe 
sobe, dok је vlastitи unucad оdЫјао da vidi ... То b_i mogla 
Ыti vэ.Zna роиkа, narocito za dogшatske "jednodimenzюnalne" 

11 Svetlana Alilujeva: "Dvadcatj pisem ·k drugu", str. 157, 
rusko izdanje, Harper & Row, New Уогk, 1967. 
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umove koji "istorijsku nuinost" isturaju ispred Ijudskog zivota 
i ljudskih napora. Jer, mada Staljin spada medjи najveee po
bednike !koje zna istorija, on је ustvari jedna od najporэ.Zenijih 
licnosti. Iza njega nije ostala nijedna trajnija, neporeciva vre
dnost. Pobeda se preobrazila u poraz - i licnosti i ideje ... 

U Staljinи је mogucno otkriti crte svih ranijih tirana -
od Nerona i Kaligule, do Ivana Groznog, Robespierra i Hitle
ra. Ali kao i koji Ьilo od njih - on је nova, originalna pojava. 
On је najkompletniji i najиspe8niji. I mada је njegovo nasilje 
najperfidnije i najtotalnije - cini mi se da Ы Ьilo ne samo U· 
prosceno, nego i netacno smatrati Staljina sadistom Ш krimi
nalcem. 

U blografiji Staljina, Trocki navodi da se Staljin nasladji
vao klanjem Zivot~nja, а Нruscov је u jednoj izjavi tvrdio da 
је on "zadnjih godina" patio od manije gonjenja. Nisи rni po
znate cinjenice koje ы potvrdjivale ш pobljale njihova zapa· 
zanja. Ро svemu sиdeci, Staljin se nasladjivao poguЫjenjima 
svojih protivnika. Meni se urezao u secanje izraz koji је u je
dnorn treпutku izblo na Staljinovom licи - za vreme razgovo
ra bugarske i jugoslovenske delegacije sa Staljinom i njegovim 
saradnicima, 10. februara 1948. godine, и Kremljи: Ыlа је to 
bladna i mracna naslada nad Z.rtvom cija је sudЫna vec zapeca· 
cena. Takav izraz sam vidjao i kod drugih politicara u trenиci
ma kad "lome stap" nad svojim "zaЬlиdelim" sиmisljenicima 
i sиnarodnicima. Ali sve to - makar Ыlо i tacno - пiје do
voljno da objasni fenomeп Staljin. Pogotovu u tome ne moze 
pomoci nepouzdana tvrdnja, izneta pre nekoliko godina u 
Life-u, da је Staljin ihio SpiJun carske tajne policije (Ohrane), 
ра ni kazivanja jednog americkog istoricara, ne bas neverova· 
tna, da је Staljin napиcivao carskи policijи, а da ona pri tome 
nije znala za njega, da hapsi menjsevike i druge neboljsevЧCe 
opozicionaгe ... Fenomen Staljina је veoma slozeп i ne zad1re 
jedino u komиnisticki pokret i и tada8nje 1;1ПUtarnje i spoljne 
mogиcnosti Sovjetskog Saveza, nego otvara 1 proЫeme odnosa 
ideje i coveka, o~nosa -:odja i po~reta, l;J}oge .nasilja u ~rus~vu, 
uloge mitova u IJиdskoJ delatnost1. StalJШ рпраdа proslost1, а 
raspra о tim i slicnirn :pitanjirna jedva ako је i zapoceta ... 

Ipak си dodati da је Staljin Ыо.--;- ~oliko sam ј_а zapazic: 
- zivahna, strasna, veoma nagla al1 1 v1soko orgaщ~o:rana 1 

samokontrolisana licnost. Zar Ы inace rnogao иpravlзat1 tako 
ogrornnom modernom dгZavom i tako strasnirn i slozenim ra
tovanjem? 

Zbog toga se meni cini da su pojrnovi - kr:iminal, .n;~ani: 
jastvo i slicno, sporedni i nestvarni kada se rad1 ? po1It1~koз 
licnosti. Pri tome se treba cиvati zabиne: u realпost1 nema 1 _ne 
moze Ыti politike ciste od tzv. niskih strasti i роЬиdа. Sam1m 
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tim sto је suma ljudsk.ih nastojanja, politika se ne moze ocistiti 
ni od kriminalnih i manijakalnih elemenata. Zbog toga је tesko, 
ako ne i nemogucno, iznaCi opstevazecu granicu izmedju zloCi
na i politickog nasilja. Pri pojavi svakog novog vodje, pogoto
vu tiraпina, mislioci su prisiljeni da :priЬegavaju istraZivanjima, 
novim analizama i novim uopstavaпjima. 

Ak.o ipak ,prihvatimo da se ta granica nalazi izmedju ra
zurnnog i ernotivnog, izmedju nиZnog i subjektivnog - onda 
Staljin, makar i не iznasli u njemu kriminalnog i manijackog, 
spada medju пajcudovisпije nasilnike u istoriji. Jer ako se i u
zme da је, na primer, kolektivizacija bila razumna i nиZna u 
datim odnosima - ocito је da је bila izvodljiva bez istreЬlje
nja miliona "kulaka". Protivu te tvrdnje se шogu i daпdanji 
naci dogrnaticni prigovaraci: Staljin је Ьiо ponet izgradnjom so
cijalistickog drustva i pritisnut kritikom trockista zbog oportu
nizma, zemlju је ugrozavala fasisticka najezda i u "klasnom ne
prijatelju" је mogla naci potporu. Ali sta da se kaze za iskon
struisane optиZbe i krvave cistke "opozicionera" u partiji, koji 
ne samo sto nisu ugrozavali ;poredak i ideologiju, nego su bas 
svojom dogmaticпom vezanoscu za пjih otkrivali svoju nешос 
i izgпЬ!jeпost. 

Staljinov teror se ne svodi na cistke, ali one su njegova spe
cificпost. Svi partijski opozicioпeri su manje-vise Ьili solidarni s 
represalijama protivu "kulaka" i drugih "klasnih neprijatelja". 
Svi su oni dobrovoljno uvlacili vrat u jaram ideologije - u ide
alne ciJjeve istovetne sa Staljinovim. Zarnerajuci Staljinu da se 
ne Ъavi nikakviш odredjenim posloш, Buharin је potvrdjivao 
vlastite iluzije da se bavi naukom - ekonomijom i filozofijom. 
Ni kod jednog od njih nema sustinski пovih vizija, drukcijih 
ideala. Nije Ъilo nijednog kojega пisu osamutile Staljinove ci
stke. cistkama se Staljin i izdvaja od njih, postaje ono sto jeste 
i udara osnove svog dela. 

Bezobzirnim, razuzdanim cistkama tridesetih godina, Staljin 
poistovecuje ideju i vlastitu vlast, dгZavu i vlastitu Iicnost. Da 
li је i moglo Ьiti drukcije - u svetu konacnih istina, s verom 
u besklasno, savrseno drustvo? Sam cilj је posvetio sredstvo. 
Staljinovo delo se lisilo svih moralпih, а time i trajnijih zivotnih 
osnova. Tu је zagonetka пjegove Iicnosti, tu prava mera njego
\'Og dela. 

1969. 
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Beleska о piscи 

Milova.n Djilas је rodjen 12. јиn:::.191~. godine. и se.
lи Podblseu kod Mojkovca, &rez ko~asшSki и Cz:t?J ~?r1, 
Od оса Nvkole ј majke Vasilije, rodзene Radenovю. Dзl!a
sj vode poreklo od starijeg IЬratstva Vojmovica iZ. Zllp~ 
nikSicke. Nikola Djilas је •Ьiо oficir kraljevske voзske 1 

nosilac ОЬШса medalje, najviSeg ornog<>rskog odlikova
nja. Као komandantи jedne od >Crnogorskih c:ta,. k<>je sи 
stitile odstиpnicи srbljansk<>j vojsci prj povlacenзи preko 
Alba.njje 1915. godine, dodeljena ти је Albanska spome
nica. 

Milovan Djilas је pohadjao g'i:mnazijи u iКolaSinи i 
и Beranama danas Ivano-rad. Na Univerzitet и Beogradи 
(Filozofski fakultet, grиpa za jиgoslovenskи knjiZe~~s~) 
upisao se 1929. godine. S dolaskoш и в_ео~а~ zаросшз: 
sa intenzivnim !knjiZevnim radom ј оЬзаvlзизе pesme 1 

pripovetke рс raznim ёasopisjma. U istv vreme s~ ј poli
tiёki anga:Zиje, naroёjto protiv sestojanиarske diН:tat~re 
kralja Aleksandra 1929. godine. U jesen 1931. ~?dше J~
dan је od юrganizatora stиdentskih demonstraciJa prot~v 
izbora sa jedrюm listoш, koje је pripreшio predsedn1k 
vlade general Petar ziVikovic. Organizиje ј drиge dem~n
stracije. U иdrиzenom studentskoш poltretи predstavlзao 
је komиnisticku strиjи, mada zvanjcne partijske organi
zacije njje 'bilo и to vrcme na Univerzitetи, а ni и Beo
gradи. . . 

U februarи 1932. godine policija •ga је иhapslla, all 
је, и nedostatku dokaza, posle deset dana pиSten .. ~st: 
godiine је postao clan Konшnistjtke partije Jиgo~lavi~e Ј 
sekretar partjjske organizacije Beogradskog umverzite
ta. Uspostavio је saradnjи izmedjи stиdentske organiza
cije i grиpe radnika-komunista. Ka:da је radnicka grupa 
otltrivena, 'lla-psenje је zahvatilo i njega. Policija ga је 
mиCila zahtevajиci da otkrije stиdentskи organizacijи, ali 
sи njeni napori ostali ·bez rezultata. Djilas је osиdjen na 
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trj godine roblje, !koju је vecim delom izdтZao и Srem
skoj Мitrovici. 

Posle izdrzanog zatvora 1936. godine, njemu, а ne
sto kasпije i Aleksandrи Rankovicи, pripada vodeca иlo
ga и obnavljanjи i sirenjи partjjske organjzacije и Srbljj, 
i 1937. godine Djilas postaje clan Pokrajinskog komjteta 
Srblje. 

1937. godine, kada је na celo Komunisticke partije 
Jugoslavije dosao Josip Broz Tit<>, Djilas postaje clan 
najиzeg jиgoslovenskog partijsltog vodjstva - Politblroa 
ј Centralnog •komjteta. Na ilegalnoj Petoj zemaljskoj 
konferenciji, и ZagreЬu 1940. godine, ј formalno је 
potvrdjen kao clan Poljtblroa. 

4. јиlа 1941. godine Centralnj •komitet Komunist.Jcke 
partije Jиg·oslavije ·doneo је odlиkи о podizanjи иstanka. 
Djilas је ирисеn и Сrпи Gorи radj organizovanja ј po
kretanja иstanka. Tamo ostaje do jeseni, •kada odlazi 
и oslobodjeno UZice. U tokи rata Ьiо је clan partjzanskog 
Vrhovn<>g staba. Pocetk<>m 1944. godine је doЬio ёin ge
neral-lajtnanta, а 1949. godine general-pиkovnika. 

1942. godine Ьiо је i иrednik "ВоrЬе" na oslobodjenoj 
teritoriji. 

1943. godine ·uёestvovao је и pripremi odluka Antj
fa8isti0kog veca, ikojima је formalno zasnovana sada.Snja 
Jиgoslavija, а takodje је Ьiо i delegat na za:sedanjи. 

Aprila 1944. godine odl!lzi и Moskv:u na сеlи jиgoslc
venske vojne misije, а 1945. godine ponovo pиtUJ~ и 
Sovjetski Savez, kao clan delegacjje na cijem је сеlи Tito. 

U ratu иcestvuje cela Djilasova porodi•ca ј poginuli 
sи njegov otac, sestra Dobrana ј ·Ьrаса Aleksa ј Milivoje, 

Djilas иlazi и prvu jиgoslovenskи vladи 1945. godine, 
najpre ka:o ministar za Crnи Goru, а zatim kao Ininistar 
bez portfelja. Poёetkom 1953. godine ![>OStaje potpredse
dnik vlade, а krajem iste godine predsednik Savezne na
rodne skupstine. 

1946. godine иёеstvије na preHminarnoj konferencjji 
mira u Parizи. Iste godine риtије u Varsavи ј Prag и 
delegaciji sa Тitom Ila сеlи. 

1947. godine иcestvиje, zajedno sa Edvardom Karde
ljem, и osnivanjи Kominforma. 

1948. godine је na ёеlи delegacije koja риtије и Mo
skvи sa zadatkom da sa sovjetskom vladom иskladj po
litikи Jиgoslavije i Sovjetskog Saveza i re8i pitanja 
opreme za jиgoslovenskи armijи. 

Na Petom kongresи Komunisticke partije Jugoslavi
je, odrZanom 1948. godine, Djilas је izabran za jednog od 
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sekretara partije. (Tito је izabran za generalnog sekre
tara, а za druga dva sekretara Edvard Kardelj i Alek
sandaт Rankovic.) 

1949. godine na ·konferenciji Organizacije ujedinjenih 
na{)ija u Njujorku odГZao је govor protiv sovjetskog pri
tiska na Jugoslaviju. 

1951. godine је posetio Veliku Britaniju i vodio raz
govore sa ·cercilom i Atlijem. 

Na zasedanju Organi-zacije Ujedinjenih nacija u Pa
rizu zastupao је stav Jugoslavije prema SSSR-u. 

Pocetikoш 1953. ·godine Djilas predvodi jugosloven
sku delegaciju na Azijsk<>j socijalistickoj konferenciji и 
Rangunu i и posete dobre volje Burmi i Indiji. 

Milovan Djilas је Ыо jedan od ide:ologa i teoreticara 
jugosloveпske partije. U vreme sukoba izшedju So
vjetskog Saveza i Jugoslavije, koji је postao otvo
ren 1948. godine, Djilas razvija ideje о nezavisnosti 
J·ug<>slavije i о deшokratizaciji jugoslovenske partije i 
jugoslovenskog drustva. sesti partijski kongres, odrzan 
noveшbra 1952. godine: u Zagrebu, rprihvata vecinu nje
govih ideja i one ulaze u program partije. Na Djilasov 
predlog, KoшunistiCka partija Jugoslavije шеnја naziv и 
Savez koшunista Jugoslavije. 

Nesprovodjenje odluka sestog kongresa i otpori de
nюkratskiш reformaшa, pojacani posle plenuшa Central
nog koшiteta na Brionima jula 1953. godine, postepeno 
dovode •do Djilasovog ideoloskog razilazenja sa vodj
stvoщ partije. Serijom clanaka ·ObjavljenJh ·U "BorЬi" kra
jeщ 1953. godine, Djilas dalje lt-azvija ideje о demokrati
zaюiji jugoslovenskog drustva i zapocinje kritiku partij
ske blrokratije. 

Na Тrесеш plenuшu Centralnog komiteta Saveza ko
шиnista Jиgoslavije, ·koji је odrzan u јаnиаrи 1954. rgodi
ne и Beogradu, Djilas је opttiZen za revizionizam i 
iskljиёen iz Centralno.g komiteta. Dva meseca kasnije 
sam podnosi ostavkи na clanstvo и partiji. 

U јаnиаrи 1955. godine Djilas је osudjen .иslovno na 
tri godine zatvora zbog intervjиa "Njиjork tajmsи" и kо
ше је kritikovao politiбko stanje и Jugoslaviji i istakao 
potrebи opozicione partije ikao faktora denюkratizacije. 
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U novembru 1956. godine uhapsen је i osudjen na 
tri godine zatvora zbog ikritike jиgoslovenskog stava pre. 
ша revoluciji и Madjarskoj i sovjetskoj intervenciji. 

Oktobra 1957. godine, dok је Ыо и zatvoru u Srem
skoj Mitrovici, Djilas је osudjen na sedam godina zatvo
ra zbo.g knjige "Nova klasa" koja је objavljena u Sjedi~ 

njenim Ameriёkiщ Drzavaшa. Presudom su щu oduzeta 
sva ratнa i posleratna odHkovanja, ukljuёujи6i orden 
Narodnog heroja. 

Janиara 1961. godine Djilas је uslovno pusten iz za_ 
tvora. 

Aprila 1962. godine ponovo је uhapsen, zbo"" knjia-e 
"Sиsreti sa Staljinom" i osиdjen на pet godina "'zatvo:a. 
Ova ikazna mи је sabrana sa prethodnim kaznaшa tako 
da је konaёna osuda •Ьila na kazrш zatvo1-a od trinaest 
godina. 

31. ·decer:tbra 1966, godine oslobodjen је bez иslova. 
U p_osleratnoJ Jugoslaviji Djilas је izdrzao ukuprю devet 
godшa zatvora, od toga dve i ро godine .u saшici. 

?.d ~~54. godine Djilas nije шоgао da objavi u Jugo
slaVlJl ШJedan svoj politiCki ili literarni tekst. Vecina nje
g?:ih delЭ:. obj~vljen:э- је ~ inostranstvu na svetskim je
ZlClшa. DJllas Ј€ ObJavio l preko stotinu clanaka i eseja 
~ zapadn;эe~opskii? i ameriёkim novinama i ёasopisima, 
1 ~ао ?r<>Jne шtervJue zapadniш sredstvima javnog infor
ffilsanJa. 

Onemogиceno шu је da putuje u inostranstvo od· 
Ьijanjem njegovog zahteva da mu se izda pasos. ' 

Milovan Djilas zivi и Beogradu, Palmoticeva ulica 8. 
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Besudna zemlja 
Ideal i profesija 
Revolucionarni rat 
Vlast 
Susreti sa Staljinom 
Druzenje s Titom 
Nova klasa 
N esavrseno drustvo 
Tamnica i ideja 
ldeja i sistem 
Njegos 
Crna Gora 

Bi bliografija 

Gubavac i druge pripovetke 
Kamen i ljuЫcice 
Lopovska sudЫna 
Tudje doba i druge pripovetke 
IzguЬ!jene bltke 
Prevod sa engleskog IzguЬ!jenog raja od Dzona Miltona 
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Кnjige Мilovana DjiiЗ.'!a na engleskom i na srp
skohrvatskom jeziku mogu se kupiti preko NAsE 
RECI, 53 Hawthorn Drive, Harrow, Middlesex, 
НА.2 7NU: 

Nesavrseno drustvo 

Druzenje s Titom 

V last 

Т amnica i ideja 

Susreti sa Staljinom 

The New Class 

Land Witћout Justice 

The Unperfect Society 

Wartime 

Rise and F all 


