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UVODNA NAPOМENA 

Posle objavljivanja poduzeg eseja о Milovarш Dilasu - "Milo
van Dilas-пa.Sa drama", u deset nastavaka u Politici, podsticao me pri
jatelj dr Vasilije Kalezic, knjizevni kriticar i istoricar, jedan od 
najboljih poznavalaca dela Milovana Dilasa - da objavim knjigu о 
Dilasu. Ја sam najpre odЬijao, potom sam dosao do ideje da Ьi trebalo 
da objavim ono sto sam vec pisao о Milovanu Dilasu izmedu februara 
1954. i maja-juna 2002, ukljucujuCi tu i tekst iz Politike. 

U ovoj knjizi, medutirn, Ьiсе tri vrste tekstova. Najpre moji 
clanci i komentari о stavovima i izjavama Milovana u vrernenu izmedu 
1954. i 1996. Оп је umro 1995, ali је vec iduce godine izisao zbomik 
priloga о Milovaпu Dilasu, s prilozima pocev od Lorda Оvепа preko 
Slavoljuba Dukica do Mihajla Mihajlova (Kultura, Beograd). U tom 
zbomiku, ја sam objavio dva пapisa, jedan iz loпdonske Nase reCi 
1968. i drugi esej napisan u Beogradu za taj zbomik od dvadeset i pet 
saradпika. 

Druga gгupa napisa u ovoj knjizi "Ко је Milovan Dilas?" jesu 
tekstovi samog Milovana koji su se pojavljivali za vreme njegovog 
tamnovaпja i docnije; Ьiо је cesto kaznjavan noviш presudaшa zbog te 
"ilegalne aktivnosti", sve do srшti Josipa Broza Tita. Ovaj ga је oslo
bodio robUe krajem deceшbra 1966, ali је jugoslovenski rezim posle 
Titove smrti 1980. godine postupao s Dilasom daleko trpeljivije. U 
ovoj grupi clanaka ima vise clanaka napisanЉ za londonsku Nasu rec 
s kojom је Milovaп росео da javrю saгaduje 1980. godine, ali su se 
пeki od tih clanaka pojavljivali u isto vreme i u stranirn listovima i 
casopisima. U tom poslu Ьiсе пajznacajniji Milovanov sin, dr Aleksa 
Dilas, koga је jugoslovenski rezim u to vreme ,osamdesetih' godina 
росео da napada kao saradnika "cetпicke Nase reCi ". Cak su ga pro
glasili i za urednika. Aleksa је saradivao, ali nije Ьiо urednik. 
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Treca grupa tekstova obuhvata nајрге jedno saopstenje Saveza 
Oslobotlenje iz 1962. u kоше se ukazнje na neшilosrdnost jugosloven
skog геziша koji Milovana Dilasa sudi s retroak1ivniш dejstvoш zbog 
objavljenih шешоаrа. Drugi tekstje uvodnik Nase m'5i шаја 1965. pod 
naslovoш "Aveti dilasovstine". ОЬа nepotpisaпa teksta sastavio је 
uvodnicar casopisa Bozidar Vlajic (1888-1974), advokat, inace 
hronicar S1pskog knjizevnog glasnika pгvih desetak godina posle Prvog 
svetskog гаtа. Роtош, шaterijal о Milovanн Dilasu kao saradпiku Nase 
reci pojavljuje se н шош razgovoгu s dr Vasilijeш Kaleziceш. Njegova 
pitanja su Jegitiшna, jer od trenutka kada se Dilas pojavljнje н Nasoj 
l"eCi kao ,Juпak dana" н роkгеtн za liЬeralizaciju duhova i sisteшa н 
nasoj zeшlji onog vreшena- pocelaje zestoka kaшpanja protiv saшog 
Dilasa н zeшlji, а н eшigraciji - kaшpanje i protiv Nase l"eCi. Svi 
postavljajн legitirnno pitanje: kako је doslo do toga da Nasa 1·ес iz erni
gracije, protivпik Dilasov pre 1954. godine, uzrne u odbranн licnost i 
delo Milovaпa Dilasa posle 1954. Та karnpanja је пekako prerasla н 
postkornuпistickн karnpanjн pгotiv Milovaпa ll zernlji posle prvih 
prornena н devedesetirn godinaшa u Jнgoslaviji, роsеЬпо u SrЬiji. 

U svakorn s1ucajн, Milovan Di1as је bio i ostace velika terna н 
nasoj zernlji i u inostranstvн, jer је Dilas prvi i пajzпacajniji disident u 
Istocпoj Evropi, pre Saharova i рге Solzeпjicina. U svorn dugorn zivotu 
i гаdн Milovan је u prvih desetak godiпa Ьivao rnladi knjizevnik sa 
"stazoш" od tri godine roЬije, potorn nekЉ dvanaest i ро godina u ratll 
i gradanskorn ratн, kao i na vlasti u poratnoj Jнgoslaviji, а onda rnu 
ostaje preko cetrdeset godina rada, od toga devet ponovo na robiji. Iako 
rnuje rnladeпacki zivot Ьiо prekiпut za vreшe od tri godine, а za vгerne 
disidentstva devet godiпa roЬije, njegovo delo је oЬirnпo,preko dvade
set i pet kпjiga raznovrsnih ро kaгakteгu, od pripovedastva preko rne
rnorijalnih dela do politickЉ razшisljanja о drustvu u паsеш vrerneпu. 
I о narna sашiша. 

Beogгad, 27. oktobar 2002. 

Desirnir Tosic 

Prvi deo 

Desimir Tosic: 
Ко је Milovan Dilas? 
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Organ Saveza komunista Jugoslavije "Borba" objavio је 
diskusiju u Plenurnu. Ceпtгalnog komiteta "povodom slucaja Milo
vana Dilasa", i to u Ьгојu od 18. januara govore Josipa Вгоzа, 
samog Dilasa, Edvarda Kardelja, "drugu izjavu Dilasa", i "zavrsrш 
rec Josipa Вгоzа". u Ьгојн od 19. jaпuara objavljeпi Sll govori 
Dedijeгa, "ogradivaпje" Milovaпa Dilasa "od izlagaпja" Dedijero
vog, potom govori Mitгe Mitrovic, Svetozara Vukmanovica, 
Milosa Minica, Кгstе Cгvenkovskog, Rodo\juba Colakovica, Boгi
sa ZЉег\а, Mose Pijada, VeUka Vlahovica, Mome Markovica, Petra 
Stambolica i Zvoпka Brkica. U "ВогЬi" od 20. jarшara пalaze se 
govoгi Meleпtija Popovica, Blaze Jovaпovica, Mihe Mariпka, Josi
pa Cazija, Alesa ВеЬ\еrа, Avde Huma, Cvijetiпa Mijatovica, Jako
va Вlazevica, Velimiгa Stojпica. 

Claпci, raspгave i "pamfleti" - kako se ka2:e u optuznici Milo
vaпa Dilasa- sadrze kriticki osvгt па daпasпji r·azvoj vladajuceg ele
menta i samog rezima u Jugoslaviji. Diskнsija "povodom slucaja 
Milovana Dilasa" u Centralnom komitetu Saveza komuпista ukazн
je bas na ргоЬ!еmе koji sн se pojavili u samom rezimu, kao sto 
razgo\icuje celu paгtiju, nјепо vodstvo, пјеnе metode, kao i пјеrш 
deпюralizaciju. Zato је potrebпo osvrnнti se i па tu diskusijн. 

Dilas- "glasnogovornik zapacla i socijaldemokratije" 

Jedna od osnovпih optuzЬi pгotiv Dilasa jeste da је on, seta
juci se ро inostranstvн, dosao pod нticaj Zapada i revizionistickih i 
пeгevolнcioпarnih ideja socijaldemokratije. 

Sam Tito u svojoj нvоdпој reci па sastanku Centralrюg komi
teta (СК) veli da "се se sve пюguсе neprijateUske sile suprotstavljati 
Ll razпim forn1ama" jugosloveпskom гezimu "i stavljati mu u tocak 
svoje stapove, narocito ako se нzme kakve нticaje imапю sa Zapada". 
Medu нzorke za odvajanje Dilasa od komtшistickog vodstva navodi: 
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"нticaj sa Zapada, odlazak н inostгaпstvo". Kaгdelj ide i dalje i ka.Ze 
da је Dilasova "postavka deшokratije" "pozajшUena od Zapada". 

Stambolic, iпterpretirajнci "reci radпika" korшшista, veli za 
Dilasa da ga nije "trebalo pнstiti н inostraпstvo, da је рао pod нti
caj Bevana". М. Popovic, koji је bez sшnпје u kritici Dilasa bio 
odmereп, izjavio је da se Dilas пalazi "pod нticajem razпih shvata
пja koja krнze tr medнпaгodпim kнrgoviшa". 

Valjalo Ьi postaviti јеdпо pitaпje vodstvн Saveza komtшista, 
kao i пjegoviш advokatima н iпostraпstvн: zasto Socijalisticki 
savez hoce da нdе н Drнgн iпtemacioпaltr i jнgosloveпski rezirпski 
sindikati н Svetsktr siпdikalrш organizacijн, kad sн protivн "zapa
dпill shvataпja"? 

"Bravo Dilas, ti si najbolje raskrinkao 
tu komunisticku bagru!" 

То str гесi пikoga dпrgog do Моше Maгkovica, sto Љ је izgo
vorio па Plerшшtr СК, govoгeci da је reakcioпama "ciftarija pocela 
da divlje i glasno dreci, aplaнdirajнci" Dilasн. Brkic је Ьiо jos koп
kretпij i; оп veli da "н ZаgгеЬн, па рriшег, sitпa bшzoazija shvatila 
ga (Dilasa, рг. ш.) је tako da се se sada sve njihove trgovacke i obr
tnicke radпje vratjti". Colakovic је isao пajdalje Ll slikaпjн staпja н 
vladajнcoj paгtiji ргеша f)jJasovjш claпcima: "Рrеша опоше s сјше 
је Dilas povezao ove svoje tvrdnje proizilazi da sн dve-tгi l1jljade 
rukovodecih komнпista н ovoj zeшlji zveriпjak н korne se okoгeli 
seЬicnjaci otimajн za pгivilegije svake vrste. Dilas hoce te ljнde da 
prjkaze kao bandн kojoj njsta пјје sveto ... Prakticпo politickj zпaci 
da tгеЬа нzeti шоtkн рај н rastшiti ... " 

Ро Blazi Jovaпovicн, Dilas је postao "zastava malo
gradaпstiпe, svega sto п е valja tr zemlj i i citave reakcije". Тito 
рrеЬаснје da Dilas шisli da sн "stari komнпisti" "zapravo kоспјса 
tog brzog razvjtka" (demokratskog razvitka, pr. ш.), da sн "opor
tнпisti" i da ih "tгеЬа па пeki пасiп oпemogнcitj". Dilasova pisa
пija izazvala sн ројаvн da је "za kratko vгijeme, za ovih par dапа, 
pocelo da vri kad sн reakcjja ј svi koleЬ!jivcj i svi пezdravi ele
rnentj н zemlji poceli da dizн glavн". РоМ. Popovicн, "Dilasovi 
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claпci sн oгgaпizovali i rпoЬilisali sve te еlешепtе" - malo
gradaпe, aпarl1iste i liЬerale ј "to kao otvoreпe protivnike". Miho 
Marjпko veli da sн па Dilasove claпke "seljaci, koje пajvise tjsti 
ovaj паs sisterп, poceli djzati glavн, da sн krнgovi koje tisti пеkа 
drнstveпa discipliпa poceli smatrati пјеgа (Dilasa, pr. ш.) za svo
ga glasпogovorпjka". 

NajostгUi је Ьiо Blazo Jovaпovic koji је rekao da f)jJas пiје 
нdагiо samo protjv paгtije пеgо је jsto tako "нdario ро citavoш 
rнkovodstvн". 

Kvalitet komunistickill rukovodilaca 

О ovorп kvalitetн govore sami гнkovodioci. 
Vнkшaпovic veli н samorn pocetku da је оп ,Јеdап od oпih 

kojiшa sн se н osпovi svidali Dilasovi claпci". "Nijesaш imao vre
rneпa za teoretsko podizaпje" - kaze sef jнgosloveпske ekoпomske 
politike - ,Jer sam se veciпorn bavio prakticпo-politickim radom". 
U шогаlrюш pogledн Vнkшaпovic пе samo da se пе braпi od Dila
sove krjtike kaste i Ьirokratjje, пеgо sa гаdоsсн deteta нzvjkнje: " ... 
ја sam шеdн пjirna (borokratija, рг. uг.), пе izdvajarn se i песн se 
izdvajati јег ја idem i н klнb gоге (Dedjпje? pr. ш.), jdem i па uta
kmice, imam i auto ј stапнјеш u vjJi". 

Crveпkovski ргizпаје da su komuпistj u Makedoпijj "sve do 
pojave 'Odgovoгa' uglavпom priшali" Dilasove teze. Crveпkovskj 
cak ргјzпаје da је i sam u пеkiш "claпcjcjma" "росео da laпsjra 
Dilasove mjsJj", ,Jer пјје шоgао da ih sagleda kao sto Љ је sagle
dao juce". 

Colakovicн su se "пеkе" od Dilasovih "postavki" dopadale. 
Veljko Vlalюvic, koji је direktor "ВогЬе", jsto prizпaje da је "н 
osпovj odobravao claпke" f)jJasa. Koliko је pak jdeoloski visok 
пivo jugosloveпskog sefa poJjcije Leke Raпkovjca vidi se lepo ро 
pгikazн Veljka Vlalюvica. Kada је direktor "Borbe" trazio, povo
dorп Dilasovih claпaka, Lekjпo шјsЈјепје - "dгug Marko пјје 
шоgао tog пюшепtа da kaze svoj stav prema сlапсiша"! 

Blazo Jovaпovic ргizпаје da su Dilasovj "claпci citaпi i drн
govi sн о tоше diskнtovaJj, istina povrsпo, ра пeki str odobravaJj", 
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,Јег se mпogi пiјеsн mogli пi razшnjeti l! oпakve filozofske zavr
zlame", 

Peko Dapcevic, u оdЬrапн cije zепе је Dilas Ьiо нstao u 
svom с!апkн "Aпatomija jedпog morala", izjavio је da је izvesпe 
Dilasove claпke "olako odobravao", ali i "dijelom i kritikovao", 

ВеЬ!ег, нstajнci pгotiv Dilasove нobrazeпosti i prikazнjнci 
istovremeпo svojн licпu, veli: "Necu sebe da l1valim.,. ispalo је da 
sam ја bio н toj ekoпomskoj komisiji (па Socijalistickoj koпfereп
ciji ti AzUi, рг. нг.) isto tako jako Ьiо zapazeп ... " 

Mijatovic podvlaci da је za пјеgа diskusija drнgog dапа 
"evolнiгala", ,Јег је doпekle imao dшkcije misljeпje јнсе нјнtrо". 
Optн:Z:uje Dedijera sto је ti svom govoru "росео sa oпim podi
lazeпjem dmgн Titн", а Dilasa da "ktшшје" kampaпji koja ima 
zadatak da "СК Воsпе i Hercegoviпe prikaze kao јеdпо primitivпo, 
пеkнltшпо rнkovodstvo". Krstнlovic је нsрео samo da izjavi da ,Је 
u pocetkн mislio da su Dilasovi "clanci Ьili u saglasпosti sa drнgo
viпla iz Izvrsnog komiteta". 

Ovi пavodi пе govore sапю о ideoloskom kvalitetн koпшпi
stickill rнkovodilaca пеgо i о ciпjeпici da је veciпa tih шkovodila
ca u osпovi н ргvо vreme podгzavala Dilasov stav. 

Вес/а i ћаоs и komunistickim redovima 

Sam k01шшisticki marsal kaze: "Мепе ovde јеdпо zabriпja
va, dгнgovi i dгнgarice. Zabгiпjava ше пevjerovatпo nizak idejпo
politicki пivo пшogil! clanova паsе Partije ... " lma "klasпog пepri
jatelja u Savezu komtшista", veli Вгоz, "i to se јаsпо vidi poslije 
DilasovЉ clanaka". 

Kardelj u svom refeгatu jos је ozbiljпiji u svome zakljucku: 
"Mozda ima kod паs i ljнdi koji оsесајн daje nesto prazпo н пjima 
od kad sн izgнЬili vert! н staljiнske dogme ... " 

Dedijer је potpuпo јаsап н svojim tezama: "Prvo, da је idej
пi пivo slaЬiji пеgо sto sam mislio ... Drнgo, jeste cisto moralno 
pitaпje. Mislim da se svaki od паs нvегiо da паs ljudi osipajн pita
пjima, kako do јнсе јеdпо шislirпo, а sad preko посi odjednorп 
okгerшsmo сшаk". 
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Mitra Mitrovic, da Ьi prikazala dezorijeпtaciju komuпista u 
Jugoslaviji, saopstava Plenumu СК daje pokusala u izvesnim kru
govima da kritikнje Dilasa, ali da је "u gradskoj orgaпizaciji naisla 
kod izvesпih dшgova, nije vazпo kod koga i da li kod vecine, па 
takav otpor da је to Ьiо malogradanski anarl1izam ... " 

Ziheгl govori о istoj pojavi kao i Crvenkovski. "I kad sam о 
tome napisao kritiku, citav јеdап krug pristalica takve literature 
(dekadeпtпe, pr. ш.) grakпuo је: Ti si zdaпovac, ti propisujes sta tre
ba pisati, а sta п е treba pisati". Kad је Vidmar пapisao kritiku povo
dom jedпog fгaпcuskog komada - veli Boris - "odmah је proglaseп 
za kulturпog policajca" od samЉ komuпista. 

Miпic је prizaпo vrlo zпacajne stvari na Plenumн СК. Govo
reci о Dilasovoj kritici da u partiji i rezimu ima "protekcioпastva, 
zloupotreba", prizпaje da "su ove pojave prilicпo sirokih razmera". 

Miho Магiпkо је u prikazivaпju dezorijeпtacije medu komu
пistima otisao пajdalje, tvгdeci da "sн ljudi uzimali Dilasove stavo
ve kao direktive". 

Josip Cazi је Ьiо онај koji је пајЬоlје prikazao kako izgleda 
vladajuci rezim н Jugoslaviji i komнпizam uopste. "Sad tu postoji, 
kaze drug Dilas, jaka tendeпcija da se komuпisti pretvore u popove 
i zaпdare socijalizma. Ја пisam nikakav teoreticar, ali mislim da је 
svaka denюkratija imala i svoje popove i zaпdare. То је tаспо, а 
mislim da i socijalizam i svoje popove i zaпadare ... Ја visim 
\'olim ... da bнdem рор socijalizma.,. пеgо da opet u пеkој kapita
listickoj glavпjaca razmisljam ... " 

Тantalove muke komunistickilt perjanica! 

Mпogi komtшisticki prvaci zale se da se nalaze u izvaпre
drюm dнsevпorп stanjн. 

Sam Dilas veli u poslednjoj izjavi da mн је рао "davo s 
dнse"! U jednoj dгнgој izjavi prizпaje da пiје "ll stanjн da pravilno 
misli", jer se nalazi "pod izvesnim нzbнdenjem". 

Dedijer, koji је iпасе za vreme rata raпjen н glavн, otisaoje 
najdalje u pogledн slikanja dusevnog stanja komunistickih perjani
ca. Dedijer "dozivUava teske dапе". Kad ga је Tito pozvao, Dedijeг 
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је i marsala sreo "н isto tako dнsevпim mнkama". Povodom Karde
ljevog гeferata Dedijeг kaze da је bio "tako stralюvito нzbнden" da 
nije "mogao sve da pгati". 

Prva Dilasova zena istнpa sa рLшо ciпizma prema samoj sebi: 
"Nalazim se н vrlo glнpoj sitнaciji da se пadovezнjem па slнcaj 
Dilasov ... " Ograniceпi Ьivsi partizaпski general Vнkmaпovic moli 
prisнtne komнпisticke pгvake da "vјеrнјн da on vrlo tesko tн stvar 
(Dilasova afera, pr. ш.) pгezivljava". Na krajн, пајЬоlја sн s\edeca 
dvojica. "Ljнbav" Mome Maгkovica: "Skoro dvadeset godiпa 
pozпajem Milovana Dilasa. Voleo sam ga stгascн coveka ... "! "Filo
zofija" Mose Pijade: "Ја nisam slobodaп covek, а dгzim da sam 
komнnista". 

Diktatura и partiji 

Iz diskusije н СК vidi se dostajasпo da пikakvi ра cak ni par
tijski foгнmi пе od\ucujнн Jнgoslaviji. Оdlнснје samo јеdап covek, 
Broz, sa nekoliko doglavnika kojima ovaj vise izlaze svoje plaпove 
nego sto Љ pita za rnisljeпje. 

Sam Tito н uvodnoj reci kaze da је н vezi sa Dilasovom afe
гom н to vгeme Ьiо "van Beograda н Sloveniji", ali da је odma\1 
traZ:io "da se пjegovi (Dilasovi, pr. ш.) Clanci smjesta dalje obнsta
ve, da se ne stampajн, dok se ta stvar ne rijesi". 

Dedijer је najbolje otkгio шшtrаsпје staпje н partiji: " ... 
Nisam covek automat, ра da odmal1jednн stvaг pгil1vatim radi aнto
riteta coveka kojije daje". "Ко Ьосе iskreno da metne гнku па ясе, 
to се rrюгati da prizпa: stavovi Milovaпa f)ilasa, ll "BorЬi" Ьili Sl\ 

rпanje·vise pril1vaceпi od vecine паs koji sedimo ovde". 
Mosa Pijade govori о "fami" da postoji diktatшa н pюiiji i da 

н пјој jos нvek vladajн staljiпisticke metode; рrеЬаснје Dedijerн sto 
tvrdi "da sн date direktive za raskгiпkavaпje Dilasa" i "da se Sekгe
tarijat (Saveza kor!1lmista, рг. ш.) пiје sastajao posledпjill rneseci". 

Stambolic, koji ima u seЬi mпogo onog zЬirsko-staljiпi
stickog dнlщ орtнzнје povodorn gomjil1 tvгdпji da Dedijerove reci 
potpuno odgovarajн "recima Sгеtепа Zнjovica koji је to Rнsima 
aovoгio za isto ovo гнkovodstvo i za isti ovaj korпitet". 
ь 
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Jugoslavija - zemlja eksperimenata 

Ne treba пikoga da izпенаdнје sto па Plenшnн Saveza komн
пista пiko пiје pomiпjao ni пarode Jнgoslavije пi njihovн slobodн 
пi пjihovo Ыagostaпje. Ali, pored svega toga, govorilo se ako пе о 
ljнdima, ово о Jugoslaviji kao zemlji, u kojoj se izvode tako zvaпi 
socijalisticki eksperimeпti. 

Kardelj је н svome referatн prvi put. izjavio da se опi ве kајн 
za stare staljiпisticke rnetode: "Birokratske forme koje sн se prime
пjivale u prvirn godiпarna borbe za Petogodisпji рlап Ьile sн progre
sivпe i jedirю mogнce". Ne moze Ьiti defiпitivпog парнstапја stalji
пistickih metoda, jer Kardelj јаvпо tvrdi da sн опi i daпas "prisilje
пi da cak u privrednim odпosima, а kamoli ll politickom zivotll, 
zadrze izvesпe elemeпte priпude". Ako Ьi se odrekli оvЉ priпнda, 
Kardelj sasvim јаsпо zakUпcнje da Ьi komнnisti rнkovodioci rпora
li "preko посi" "predati zemUu bшzoaziji ili kominformizmн". 

Tito је jos јеdпош potvrdio da "priЫizavaпje Jнgoslavije 
zapadпoj derrюkratiji" zпaci priЫizavaпje "па рitапјн saradпje, па 

vaпjsko-politickom рlапн", "ali ве н рitапјн ншttarпjeg sistema". 
Minic, koji је Ьiо drugi ozЬiljпiji refereпt povodoш Dilaso

vih teza, пiје krio da је jнgosloveпski sistern kornнпisticki а ве 
socijalisticki, to jest da је jнgosloveпski sistern н stvarпosti sistem 
tako zvaпe diktatшe proletarijata а ве "socijalisticke demokratije", 
kako to Ьепеtајн izvesni socijalderпokratski prvaci па Zapadн. 
Nerпa demokratije н Jugoslaviji za sve gradane i песе је Ьiti dok 
Savez komunista sa Titom na celu ostane u vlasti. Naprotiv: "Celo
kupпo nase zakoпodavstvo, sve nase rnere baziraju, veli Minic, па 
neprizпavanju ravnopravпosti bшzoaziji i Ьшzuјн. То је osrюvпa 
karakteristika ... da u diktatнri proletarijata пerna ravnopravпosti za 
bшzoaziju". Za "rnesaпje politickih faktora u rad sudstva, UDB-e 
itd." - veli Miпic - da је "to sitпica". Miпicev zakljucak је jasan za 
svakoga ko zпа da Cita: "Кlasпi sukoЬi imajн da se razmrsuju, 
demokratski шirno ako protivпicke klase mirпo trpe vladavinн vla
dajнce klase, а ako protivпicke klase hoce da posegnu za vlast, 
onda Љ mi нgнsimo. Tu је oruzje, vojska, policija, sve to stнpa н 
dejstvo. Tako se razmrsнje klasna borba ... " 
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Dilasov "portret" 

Posto је рао u пeшilost, Milovaп Dilas, treci potpretsednik 
RepuЬlike, clan Sekretaгijata Izvrsnog koшjteta Saveza kornuпista, 
jednoglasпo jzabranj predsedпik Narodпe skupstiпe itd, itd. - пiје 

vjse tako ni lep ni dоЬаг пј jspravaп ni koшuпist пi covek. Na sedпj
carпa СК оп је doЬio јеdап поv portret, sa Ьојаша jz proslosti, kao 
i sa Ьојапш iz sadasпjosti. 

Iz pгoslosti: опај Mosa Pjjade, пekad zvaпi "Sikj", kao pravj sta
Uiпjsta setjo se daje E)j\as u doba svoje rnladostj pjsao pesrnн "Mladjc 
ide uljcorn i zvjzduce" ј паЬасuје ш н da E)j\as ј daп-daпas, kao rпladjc, 
"jde ulicorп i zvjzdнce па sve- па Savez koшнпista, па rnarksjzarn, па 
sve tradjcjje i па гevolllcjjll". ParafrazjrЩвcj E)jlasovll шјsао о "Апаtо
шјјј jedпog rnorala", Mosa је zlokobпo sveo Dilasa па "шогаl јеdпе 
апаtошiје", to jest па rnoral јеdпе goшile шеsа ј kostijll. 

U sadasпjosti, Dilasov portret, паrаvпо, шпоgо је taшпiji. Za 
ВеЫеrа је Dilas sнvise "паdшеп": "Оп је parnetпiji od sviju паs". 
"Тi rnoгas sa toga pijedestala da sides" - porl!cнje шн Ales. Cmo
gorac Jovaпovic tvrdj da је E)jlas "пероstеп", jer је "hteo da Ьнdе 
izabraп" za pretsedпika Narodпe skнpstine, iako se "пјје slagao" sa 
drнgoviшa. "Оп је оЬшапно sve пагоdпе poslaпike". 

Ni Tjto пiје stedeo svoga гаtпоg pobratiшa. Nekada slavпi 
pisac i govomjk, sada је postao paшfletista. Za Dilasov claпak н 
"Novoj rnjs\j"- velj koшнпisticki rпarsal da је to јеdап "орskшап 
parпflet". АЈј i vise od toga, Dilas је оdјеdпош postao пеzпа!јса: 
"Оп је Ьiо vап паsе stvaшostj, оп п е zпа ll ceшll је sl\stjпa razvj
tka socijalizrna, оп пе роzпаје паsе нredbe, пе zпа svti швkti i 
teziпн stvaraпja nasjh zakoпa ... " Dakle, Dilas, prvi doglavnik, to 
је postala јеdпа bнdala koja је pгespavala ilegalпi rad, takozvanн 
пarodrю-oslobodjlackн ЬогЬl! i takoZ\'aiШ jzgradпjll socijaljzшa. 

Za Kardelja, E)jJas је пајрrе опај koji "svojiш arogaпtпiш i 
l!оЬга:lепiш tопош razgovora sa sviшa опiша koji se пјsн slagali sa 
пjegoviш шislјепјеш". Dalje, velj Edvard da је Mjlovaп Ьiо "uvek 
skloп apstraktпorп seшatiznш, шеhапiсkош рrепоsепјн tudi11 sеша 
i zakljllcivaпjll ро aпalogijj, а пjkada skloп teшeljitoj пal!cnoj aпa
lizj stvaпюsti". 
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Starnboljc је jstakao da је ,Jedna rnala grupa" koja se obra
zuje oko casopjsa "Nove шјsЈј", а na cjjern celu је stajao E)jJas - u 
stvaпюstj "postala Makartijev kornjtet". 

Pjjade zelecj da izjgra E)jJasovu uobrazenost, ovako prjkazu
je Mjlovanovu zaljuЫjenost u sarnog sebe: "А u tош centru svet
skog zЬivanja ј svih svetskih suprotnostj, u tош cvorjstu svih svet
skih cvorova i u toj nevjdenoj Ьitci - tu је on, Mjlovan Djlas, onaj 
koji donosj novu шјsао, dilasovsku, da upotreЬiш njegov sopstven 
jzгaz. Jer on пјје sarno Dilas, on је i prvj djlasovac". Кrjtjkujucj 
Dj!asove napade па Ьirokratiju i kastu kao ј "politicku porrюgrafi
ju", Mosa ukazuje па ciпjenjcu da Dilas "jrna i sada vjlu i dva auta, 
itd, ра ј vjse od drugill koje је opjsao kao takvu odvгatпu kastu а 
da rпu sапю clancj u 'ВоrЬi' donose Ыizu 220.000 dinara". " 

Dilas ima rec ... 

Do svojih pogleda Dilas velj da је dosao "llpomiш i dl!gjш 
гаdоrп". Mada ne veruje da sн "sve te rпjsJj apsollltno tаспе" - ipak , 
оп је "llvjeгeп da jesu". Iako је ovo gomje pгotivнrecпo, оп prizпa-
je da је kritjkovao "sve oЫastj пaseg sisterпa, ali pгotjv toga siste
rпa kao cjjeliпe nije njti zarпjsJjao пеkј Ьitпо drвkcjjj, Ьilo sada Ьilo 
u dogledпoj bl!dнcпostj". 

Iz ргvе jzjave E)jJas ostaje cjtav. Ргјzпаје sашо ono sto su svi 
~ltvгdjli - da se ne sla:le sa vodstvoш. Alj пе ргјzпаје da su пjegove 
1deje pogresпe, nego је "нvјеrеп" da sн "apsollltпo tаспе". 

Povodoш govora Dedjjeгa, E)jJas se osvmнo ј н toj jzjavj Ьiо 
dosta јаsап. Оп Ьi "do til1 jstih teza dosao", sto se njega "sнbjektj
vпo tice"- "jzdvojio se оп јЈј ne jz kolektjva"! "Ја sаш se odvojjo 
od Partjje", veli E)jJas, аЈј ne jz "пeprijateljskjh pobuda, пеgо iz 
razloga koji sн idejпe ргјгоdе"! "Za ovaj Savez kопшпјstа, kakav је 
sada, пе veгнjern da оп пюzе da gura, ako пе Ьi pretrpeo ozЬiljпe 
рrошепе. I kada шј Kardelj ka:le to, ја stvaгno пе verujeш". Ра 
Dilas prodвzava: "Vecjrш kошнпјstа, ро шоше шјsЈјепјu, пisu 
koшuпjsti ... Seljaci koшнnisti пisu ро шош шislјепјн koшнnisti ... 
Drugo, sшatraш da llПUtra ll gradн iша previse toaa cjrюvпjckoa 
. Ь Ь' 

шtelektнalпog еlешепtа koj ј jgra prosto velikн нlоgн н partjjj. 



18 Desimir Tosic 

Sшatraш da је uloga ovog aparata ... pгevise ve]jka ... " Iako nije za 
visepartijski sisteш, Dilas tvгdi da "socija!jzaш ne postavlja, soci
jalisticka teorija пе postavlja kao apsolutnj prjncjp jednu partjju" ј 

da Ьј trebalo uvestj "nekj grupnj sjsteш". 
"Druga jzjava Mjlovaпa Dilasa", kako ju nazjva rezjшska 

staшpa, u stvamosti је njegova treca jzjava. Ко је slнsao ovu posle
dnju jzjavн ргеkо radjja, раје роtош procjtao u "Borbj", шоrао је 
da stvoгj dva utjska ј to sasvjш razlicjta. Рrеша staшpj, f)j]as se u 
svojoj poslednjoj jzjavj sашо "razorнzao", kako Ьi rekao Colako
yjc. Ргеша radjjн, sto шоrа da Ьнdе tacnjje, f)j!as је prjznavao sve 
svoje gгeske ј grehe na poznatj klasicni sovjetski naciп. Ко ga је 
slнsao, iшао је нtisak da је tн гес о jednoш covekн koji је za vге
ше jedne noci preziveo slom, о сешн i sаш Dilas govori. 

Тн odmal1 na pocetktl poslednje izjave, Dilas ргizпаје da se н 
njernн "пeki davo" prelornio "н toktl ova dva dana". Ргјzпаје sjгoti 
Dilas daje to bila "prva поС" kojuje "takoreci поппаlпо spavao". U 
odпostl па Tjta, Dilas se роtршю гazon1zao: "Ја primarn sve sto је 
dr11g Tito rekao, ја bil1 cak i ostгije пеkе stvari геkао". Ра н pro
dнzetkн, па tipicaп sovjetskj пасiп: "Ovaj Рlепнш је шепе uverio da 
od pobede Ьirokгatizma u Jнgoslavjjj пеша пј govora. U tош sшislн, 
dn1govi, шeni se vratila опа vera Ll Savez koшнnista kојн sаш јнсе 
роtршю otvoгeno odгicao, а time гаzнше se i vera u СК, Savez 
korшшista i СК kao glavпн aпtiЬiгokratskн sпаgн н паsој zeшlji ... 
Ocevidпo od ш о је teoгije ... Ll praksi ne шоzе nista da ostaпe ... Мепi 
SLI sada sve stvari јаsпе, sve te iпdiгektпe i direktпe kritike СК i alu
zije па drнga Tita, sve је to meпi sklopUeпo logicпo Ll mojoj glavi"! 

Tako se zavrsila posledпja rec пekada slavrюg i паdшепоg 
Milovaпa Dilasa, а daпas vec odbaceпog, moralпo tшakazeпog 
пekadasпjeg сlапа Izvrsпog veca i Sekr·etarijata Saveza koпшпista 
Jнgoslavije. 

Ма/о statistike 

Od 109 clarюva СК Saveza kornuпista нzelo је rec samo 30. 
Di\asa је оtvогепо bгanio Dedijer, а pгikгiveпo njegova prva zепа 
Mitгa. 
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ZaпimJjjvo је da skoro 3/4 с\апоvа ск пisн L\Zeli нсеsса Ll 

diskнsjji i па taj пасiп пisн ga diгektпo osнdili. Тн iша zпacajnijil1 
partijskill licпosti, kao sto sн Aleksaпdar Rankovic, Mjjalko Todo
гovic, Јоvап Veseliпov, Dobrivoje Radosavljevic, Коса Popovic, 
Spaseпija Babovic i Veljka Zekovic - па straпi Srba, ра роtош 
шеdн Hrvatirna nisu uzeli ucesca u diskнsiji Vladirnir Bakaric, 
Dшо Salaj, lvaп Gosnjak, lvan Bozicevic. Od Sloveпaca nisu L\Ze
li rec Boгis Кrajger, Stane Kavcic (za ovog poslednjeg se veli daje 
Ьiо jedan od zastupnika Dilasovih ideja н Sloveniji). Od Makedo
пaca nisu govoгili ni Lazar Kolisevski ni LjuЬCo Arsov. 

Od 27 clanova СК, koji su se borili na Dilasove teze, samo 
Sll njil1 5 koji su ozЬiljпo citali Dilasove clanke (Вгоz, Kardelj, 
Milentije P9povic, Minic i Vlalюvic). Vнkmanovic је citao sarno 
letiшicno; Colakovic "нsput"; Mosa "na dohvat i роvгsпо"; Вlato 
Jovaпovic veli da su se tesko rnogle razшneti Dilasove "zavrzla
шe"; Milю Marinko је vгlo otvoгen: "svi skнpa пisшо dнЫје нlazi
li u stvaг"; za Josipa Cazija "rnoze Ьiti i sгеса" sto svi kornuпisti 
nisu citali Dilasove c\anke; Dapcevic, iako је "zajedno razgovarao 
sa Dilasorn", prilazio је пjegovirn clancirna "povгsno i naivrю"; 
BeЫeг,citajuci Dilasove claпke, nije se "rnпogo нdнЫјivао". 

Vise ne moze Ьiti sumnje 

Kad је pocela 1941. godine partizaпska borba, lagali su da 
пjihova akcija nije ЬогЬа za vlast. Kad su нzeli vlast, lagali su da 
nece diktaturu nego dernokratijн. Kad su ih izbacili iz Kominfoпna, 
lagali su da se vise песе slнziti staljiпistickim шetodama. Kad su 
zeleli da UQll u Socijalisticku i sindikalпн intemacioпalн, lagali su 
da sн postali socijalisti i demokгati. Kad sн obesili Hebraпga u 
zatvoщ а Arsн uЬili kao divljac па granici, lagali su da tako postu
paju sашо sa sovjetskim agentima. Kad sн Sreteпa Zнjovica пate
гali da se рорlјнје ро glavi, lagali su da је to iskreпa ispovest. 

Medutim, iz svЉ tih pomenнtih slucajeva, kao i iz diskusije 
н СК "povodom slucaja Milovaпa Dilasa" - pokazalo se da jugo
sloveпski vodeci koшuпisti predstavljajн jednн grнрн lazljivaca, 
нЬiса, пezпalica, degeпerisaпih prirnitivaca, grнрн ljнdi koja пiје 
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valjala ni Sovjetskorп Savezн, koja se za kгatko vreшe izigrala i па 
Zapadu, а kојн је narod vec н daпima gгadaпskog гаtа pravilno Ьiо 
ocenio kao grнptl zlikovaca kojiшa nista пiје sveto - eto, ta grнpa 
daпas se svojirп Treciш plenшnorп, kako bi se to гeklo koшнni
stickirп recпikoш- raskrinkala sarпajos i pred паrоdош i pred cita
viш svetoш. 

Nasa геС, Pariz,februar 1954. 
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- od roblje preko puta и inostranstvo -
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Skoro pre ravrю petпaest godiпa Milovaп Dilas, oпdasnji сlап 
Izvrsпog korпiteta Saveza koшuпista i skoro u isto vгеше predsedпik 
Savezлe skнpstiлe, росеоје objavljivati svoje spome claлke н B01·Ьi.I 
U tirn godinaшa poгнsenih rrюstova sa Moskvoш i лјелirп satelitiшa, 
sa otkazлiш privredпiш sporazпшiшa, ostavsi bez izvora ideoloskih 
пadalшuca, trebпika i uputstava- jugoslovenski kornнnsiti sн se ljulja
li, пesto od stral1a, пesto od bolova, лesto od koпfuzije. Glasovi Milo
vaпa Dilasa toga treпнtka Ьili sн za vladajнci sloj пovi glas, ali i glas 
пeizvesпe buducпosti. U prvi cas, dok su claпci Dilasa dzigUali svake 
лedelje ili svakog drugog dana, nikoшe se пiје priciпjavalo da se zЬi
va пesto поvо, ni Ll coveku koji rnisli i to objavljнje, пi u Savezu 
komunista. Medнtim, ideje koje је izlagao Dilas Ьile SLI ili поvа misao 
za jedпog шaгksistн-leпjiпistн, ili sн Ьile н dijametгalпoj supгotпosti, 
ne sa pгizпatom zvaпicпom teoгijom, ali sa izvesпirп pogledom "па 
svet" pгedstavпjka jedпog totaljtamog геzјша. 

Dilas је sa svojjrn ЬJjzjrn prUateJjjrпa- kojj sн ga posle pada 
пjegovog 1954. skoro svj ларнstј!ј, cak ga пјkо пјје, jzuzev лjego
ve prve zепе ј konЉzrюg ј пешаvпоtеzепоg Dedjjeгa, пј Ьгапјо -
vec јапнаrа 1953. godjпe osпovao casopjs sa kaгakteгjstjcпjm јше
поm: "Nova mjsao".2 I tu, u "Novoj misli" ј u "BorЬi", Dilasova 

1 Dilasovi clanci poceli sн izlaziti 11. oktobra 1953. i to svake пedelje 
do 20. decembra, а od toga dana ра sve do 7. jaпuara 1954. svakog ' 
drugog dana 

2 Nova misao pocela је izlaziti januara 1953. а prestala januara 1954. 
U poslednjem jaпuaгskom broju izisla је Dilasova "Anatornija 
jednog morala". U redakcijskom odboru casopisa Ьili sн Milan 
Bogdaпovic, Dobrica Cosic, Oskaг Davico, Bora Drenovac, Milo
van Dilas, Dнsan Kostic, Skeпder Kulenovic (koji је Ьiо i glavni i 
odgovomi urednik) i Miћailo Lalic. U redakcUski odbor usao је 
docпije - verovatпo se ugшao septembra 1953 - i Vladimir Dedi
jer. U ovom redakcUskom odboru nalaze se i knjizevпici; od poli
tickЉ ljudi prve linUe Ьiо је samo Dilas. 
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misao vise је bila н trazenjн nego sto је definitiYno zakljнCivala, -
jer је "doba velikil1 teoretskЉ i isteoretisanil1 programa ... vec 
pгoslo". Dilas је vec рГУi- potpнno osloboaen hipoteke slaYeпofil
st\'a, i majke Rнsije, i Staljina "COYeka ziyog, jednostavnog, besmr
tnog i genijalпog"З - росео da trazi izlaz izvan sfere нt\'raenil1 mar
ksisticko-lenjiпistickil1 formнla i teorerna: 

"l'vfommo se bm·iti, i to и sopstvenim ,-edovima, pmtiv 
pmS!osti (pmsli!J iLleja, navika. jonni, 1·ada) koja kao mom 
dm'i i nase mozga>'e i spufm!CJ nase snage. 
N.evolucija se ne moie spasiti svojom pmsloscu. Revolucija 
mo1·a naCi nove ideje, nove oЬlike, na>'e pozi1'e, dmgojacije 
od nje same, nekadasnje. No11 stil ijezik ... Nove gennacije и 
blljadama stupaju и tu novu stvamost, ali ... l"evolucija је za 
nji/1 Ь1·ете, slavna tmdicija, ali ne- iivot ... "-Ј 

Ako goгnje поуе misli predst\'aUajн пovLt misao za jedпog 
marksistн-lenjiпistн- н istom tt·eпLttkн гastao је i jedan dгнgi Dilas 
koji је bio Ll potpurюj sLtprotnosti sa nekadasпjim Dilasom marksi
stom-leпjiпistom, Ll роtршюј suprotпosti od опоgа sto је marksi
zam-lenjiпizam proizveo н оЬ!iсјн i st\'aпюsti jednog totalitaгnog 
sistema; u tim mislima Dilas је negiгao sve опе osпove koje rааајн, 
odгzavajн i cine jedan totalitarпi rezim. Dilas је bio jediпi jнgoslo
venski koпшпsti, Ьаг rneau onima iz prve linije, koji se otarasio 
totalitarizma. Drнgi su pokнsavali da паан "noYe oЬlike" (i naSli Sll 

3 Dilas је objavio l1 "Borbi" od 21. XI 1942. jedan panegirik Staljinu, 
pesrnu u prozi, mozda nesto najliterarnije sto је objavljeno о 
Staljiпu, pod naslovom "Susret sa Staljinom". Tu on naziva Staljina 
"covekom zivim, jednostavniш, besmrtnim i geпijalnim"- пavod је 
ovde prerпa fraпcuskom tekstu objavljeпom u "Bulletion 
Yougoslave", Vol, No.1, maj-jLmi 1952, Pariz (u izdaпju grupe 
nezavisпih demokratskih Srba, Hrvata i Sloveпaca). 

4 Navodi iz Dilasovih stavova u claпcima u "Borbi" beleze se ргеmа 
"Nasoj reci" koja је 1954. godine н brojevima 51, 52 i 54 objavila 
niz iscrpnil1 ёlanaka о Dilasovom nashtpн: "Slucaj Milovana 
Dilasa" (М. С.), "Milovan Dilas i njegove teze" (В. М.), "Beda 
Saveza komнпista Jнgoslavije" (К. Kostic", "Od jednog razlaza u 
partiji do stvarne borbe za demokratiju" (Marko Кrstic) i 
"Aпatomija njihovog drustva" (S.R.). 
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Љ) i "novi stil i jezik" (п е cesto ), ali sн st\'aгnosti rezima ostale da 
Yiadajн izнzetпom нрогnоsсн. DilasoYaa misao toga Yremena 
sнpгotstavila se toj totalitaгnoj st\'aгnosti, iako је nije izгicito i 
пeposredno jos нvek odbacivao: 

"Mol·шno, dakle, uciti i nauCiti da postujemo tиtle miSljenje, 
makш пат izgledalo i glupo i konze1-vativno. Mommo se 
p1·iviCi da sa svojim stavovima ostajemo и manjini, makш 
Ыli и p1·avu, а da p1·i tome ne mislimo da socijalizam, l"e110-
lиcioname tek011ine i slicno momju pmpasti ... 
P,·ije svega jedna od najozЫ!jniji!J "socijalisticki!J" zaЬ!uda 
и nasoj zemlji cianas jeste kad se zal1tijeva da se sadasnji 
mzvitak uklopi и neki tacan zakljиcak, ufonnиlacije. То је и 
sf1lшi, ostatak onog kobnog tfogmatskog metocia i misaonog 
simmasf1!a koji su izmsli iz шlova sumve neljudske i nesoci
jalisticke Sf1'Шnosti staljinske ciespotije. 
ivfшksizam, dijalekticki i ist01·ijski matnijalizam, velika је 
tema - и koju za sada п е ulazimo ... 
1 zato p1-vi zadatak ijeste socijalisticke i svake sf1!arne ciemo
kтatije da omoguCi izlaganje icieja i da osigum da sf1!amo 
niko ne bucie gonjen zbog svoji!J ideja ... И ovom momentu 
naj11ainije nijesu, metlutim, nove ideje, no11e misli, nego- slo
bocia ideja, slobocia misljenja i UC1'1"SCivanje i l"azvijanje 
novi!J oЬ!ika ... " 
Ako је partijska vгhнska mogla pristati na "nove oЬ!ike", 

ona пiје пikada pгistala па "slobodu ideja, slobodн misljeпja" пi н 
okviru Paгtije а jos mапје izvaп Partije; опа, vrhнska н svorпe 
rnisaoпom siromast\'н, osta\a је нglavпomпa dogmatskim "formu
lacijarпa". Da bi se covek mogao susгesti s Dilasovim misljeпjima 
izyaп domasaja dogmatskog metoda i "foпnulacija", valja da se za 
trenutak zaнstaviti па izvesпim, ne mnogo zapazeпim i пепа
vоаепim, mislima njegovim jos н опо vгeme kad је оп Ьiо рГУi 
ideolog i Partije i гezima. U јеdпој гaspravi о selн 1953. Dilas је 
zabelezio i ove гесi: 

"А Ыlо Ы пепаиспо vicljeti Citav р1·оЫет и svojini, и tome 
S!O Се Se SCJ nestajanjem т·adni!J zadn1ga svakako povecatf 
bmj inciividиaln il11'lasn ika ... 
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и nasem sistemu, individualni seljak се neizbjeino momti 
l1tjeti da 1·az·pija zaci,-uine i dn1ge kolektivne fonne i 1·ada i 
svojine, od1·icuCi se postepeno s1юjine samo и onoj mjai и 
kojoj ти se sami ti novi oЬ!ici pokaiu l'entabllnijim, ukoli
ko ти oni Ьиdи stedjeli sopstveni md i donosili plodnije 
1·ezиltate ... "5 

Опо sto је u јеdпот od ovogodisпjil1 гazgovora sa predsta
vпikoт pгvih aтerickih пoviпara оп podvukao - "Ја тisliт da 
тапјi poslovi тogu da budu i н privatпoj svojiпi"6 - bila је stara 
Dilasova tezпja da se izbegпu "formulacije", jedrюobгazпost, uka
lupljeпost, а pre svega, rnoпisticka паuспа тetoda. Polazeci od 
ekoпoтskog i н isti rnal1 hнтaпistickog sl1vataпja socijalizтa, da 
socUalizaт "oslobada ljudski гаd i гazvija proizvodпe sпage", 
оdпоsпо da socijalizaт пUе sато razvijaпje proizvodпih sпaga bez 
oslobodeпja rada, i u isti та\1 - da пе тоzе biti oslobodeпje rada, 
ako пета i razvoja proizvodпill sпaga - Dilas је пюrао iskгeпo da 
prizпa da se "s te tacke gledista, sitпa seljacka svojiпa kod паs, ро 
pravilu, pokazнje prodнktivпijom od radпih zadruga". 

Dilasov гevizioпizam - iako ga u to vreтe оп sат пiје kao 
takvog obelezio- izЬija јаsпо па videlo kad је оп, jos 1953, u јеd
пој гaspravi о istoriji пaroda Jugoslavije, тarksizaт stavljao 
izтedu zпaka пavoda, kada ga, kao i u prethodпim radovirna, sta
vljao u sшппјн kao "tасап zakljнcak, formнlacijн": 

"А taj opsti - "mшkso1'Ski ", dijalekticko-mataijalisticki -
metod, metod stvamosti uopste, moie se odгiati kao naucni 
metod samo ukoliko se mijenja, koгiguje, 1·azvija konkтetnim 
tem·etskim analizama, analizama konkтetni!J stvanzosti, stvш
nosti odгeaene 1•1·ste, analizama koje su iiva dusa tog metoda, 
da ne kaiem - sam оп. 
и sustini, оп i nije nista cimgo nego oЬican naucni metod. '' 7 

5 "Nova misao", br. 5. rnaja 1953, пaslov clanka: "Izmjene u politici 
prema selu". 

б The Ne}v Ym·k Тimes Magazine od 9 .. јнnа 1958. 
7 "Nova misao", broj 11, novembra 1953, clanak "Pitanja uz Istoгiju 

naroda Jugoslavije". 
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Izтedн ovih stavova i zalagaпja Milovaпa Dilasa pre petпa
est godiпa, i ovoga Milovaпa Dilasa koji se pojavio u loпdoпskom 
The Тimes od 1 О. i 11. oktobra8 - skoгo da пета u osпovi razlike, 
iako izvesпa пjegova dela "Aпatomija jedпog rпorala" (jaпuara 

1954), ili kao "Nova klasa" (1956), пюgu da ostave dгugi utisak. 
Dilas је rппоgо vise mislilac i ideolog u пajsirerп smislu reci, пеgо 
sto је politicaг i пaucпik; L1 пjegovirп izjavama, kao i L1 njegovim 
clancirпa uvek iта, verovatпo тога Ьiti izvesпih teпdeпciozпih ili 
dvosmisleпih пeprecizпosti (toliko da kazerп) koje cesto "izпе
паdнјн" Ьilo ljнde u zemlji, а, sasvim razuтljivo,jos vise ljнde- cak 
i ове dobгomislece - u emigraciji.9 Ali mi rnoramo i coveka i delo 
da posmatramo н celiпi, јег samo tako mozerno da shvatiтo i pro
Ыem i kretaпja izvesпih пјеgоvЉ ideja i izvesпih пjegovih zalaga
пja. U loпdoпskiт clancima, prilikom svog prvog izlaska u iпostraп
stvo posle roЬije od skoro citave јеdпе deceпije i prvi put posle 
1953. godiпe, Dilas se pojavljuje н саsн velike krize istocnog, tzv. 
socijalistickog Ыоkа, н casu okнpacije Celюslovacke, dгuge okнpa
cije ove zernlje (najpre пacisticke, potorn sovjetske) u vremeпu od 
svega tri deceпUe. Tu se pojavljuje jos нvek strastveпi Dilas, stra
stveп н otporu sovjetskoj agresiji, оној agresiji koja је delimicпo -
ocevidпo је пjegova priroda Ciпila svoje takode- Ьila i uzrok пјеgо-

8 Pгvi clanak nosi naslov "Ruska se revolucija degenerisala u imper
ijalizam", а drugi "Jugoslavija- odlucna da prkosi novom sovjet
skom pritiskн". 

9 Jedna od tipicnih f>ilasovih nepreciznosti i jedпostranih 
zaostavstina је i njegovo tvrdenje u drugom clanku londoпskog 
Тlze Тimes da sн "upravUaCi stare Jugoslavije oslaЬili i sebe i svoju 
zernlju svojorп пakloпoscu prerna пacizmu". Ne uzimajuci u obzir 
Vladн i ljнde iz vremeпa posle 27. rпarta 1941, tesko је cak i za 
prethodпe tvгditi da su Ьili "пakloпjeni пacizrnu". I Кnez-regeпt, i 
sloveпacki i hrvatski politicki prvaci па vlasti, Ьili su konzervativni 
politicki ljudi, uvereni u svoj antikomunizam; zeleli su da izbegnu 
гаt ро svakн cenu i, eventualno, i to kнlturno, naklonjeni jednoj 
civilizaciji; pojedinci SrЬi, vladajuci u to vгeme, Ьili su pre svega 
oportunisti bez ikakvih uverenja, politicke inteligencije i energije. 
Pronacisticki krugovi nalazili su se van vlasti, kod llrvatskih ustasa 
i malobrojnih srpskih ljoticevaca. 
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ve velike i duboke гevizije. Strastan, kakav је bio kad је spevao оdн 
StaU inu i kada је gпneo н опiш ргviш krvaviш poratпiш godiпaшa, 
Dilas је i posle dvadesetak godiпa ostao stгastпi шislilac i daпas, 
kada sa uЬеdепјеш i zaroш нkаzнје па Ьitпе opasпosti u Evropi: па 
opasrюst od tzv. iracioпalne politike Sovjetskog Saveza, od nepre
dvididive politike te velike irnperijalisticke, ноЬiсајепе iшperijali
sticke i, u isti rna\1, поvе ideoloske sile. Ali, Dilas ne obraca sarno 
раZ:пјн па taj velikodrzavпi iшperijalizarn па koji obracajll pazпjll i 
zapadпi politicki ljudi; оп, istiпa sa пesto previse optiшizшa, нkazu
je па Sovjetski Savez kao па ideolosku silн, па kошнпizаш: 

"Komиnizam se nalazi и stanju mskola i 1·aspadanja, ali nje
govo postojanje i njegova sudblna neizbeino su vezani za 
ostali s>1et ... 
Na celюslovaёkom tlu ,,efika S11efska bltka је izgubijena. Ali 
to п е daje mzloga za ocajanja. Ni jedna nada, ni jedna jedi
na istina nije blla savladcma ... Oktobшska l"e>1olucija se naj
zad ugasila,· so>.ietsko сшsnю је ono koje se sada nalazi па 
svetskoj sceni ... 
Ekspanzija Sm,jetskog Sm,eza nete se sama od sebe zausta
>'iti - иkoliko п е Ьиdе zaustcн•ijena ... 
Ag1·esivni, despotski pшtijski bl1·oЮ·ati jedino postuju silu, i 
ako samo и jednom casu pm,entju da njilюvoj sili nece se 
supгotstcn1iti odgovшajuta sila, oni mogu da иCine pog~·esku 
tako jcttalnи kakva је gumula nacisticke gcшlajteгe па vlasti. " 
Dilasova шisao, н ovo nekoliko izvнceпih redova, strastveпa 

је i н isti шаh i optiшisticka, i to пе optiшisticka н pravcн "pobe
de" јеdпе odredene teorije, jednog "defiпitivnog zakljucka, fomш
lacije", vec ll pravcн pobede oslobodenja coveka, ll pravcн jednog 
opstecovecanskog socijalizшa. 

U drugoш clankн, njegova шisao је jos naprednija, jos vise 
njegova, dilasovska, ona koja se ne odrice ideoloskill pravaca ali 
нstaje protiv ideologije kao cilja sашош seЬi. U isti шаh, оп daje 
jedan dosta шnегеп tоп kritike jнgosloveпskog reziшa: 

"LiЬemlne ,·ејоппе и Jugoszm,iji, suvise obaпive i suvise 
spol"e, nisu nikada p1·edstm,ijale neku p1·etnju za Smjetski 
Sm,ez ... 
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... Hntsёov i B1·einjev nisu se nikada, ni za jedan u·enutak, 
od,·ekli svoje namel"e da ukijuёe Jugoslaviju, па ovaj ili onaj 
naCin, и sovjetsko cantvo. Jugoslavijaje, istina, sklopila pl·i
jateijstvo sa mnogim neangaiovanim zemijama, koje su Ы!е 
v1·!o sp1·emne cfa samo potpisu sa njom pl"ivlacne deklшaci
je, ali koje ne Ы Ыlе sposobne da ucine та sta znacajnije и 
sluёaju nes1·ete. 
Nije риkа slиcajnost da dvoje najЬliiil1 Тitovih sшadnika и 
savezu neangaiovanih, Naseг i gospoaa Gaпdi, nisu progo
vm·ili ni reCi osude protiv okupacije Cehoslovacke ... 
Sto se Jиgoslavija naS!a takoreCi prekonoti pred opasnoscи 
od SOVjetske invazije - ll stvamosti је l"ezuftat sto se ОlЩ 
posle Staijinove smrti, vratila p1·akticno, ako ne jormalno, 
zajednici icieologije i spoijne politike, zajednici voaenoj od 
sfl·ane Sovjetskog Scн1eza. Dokazano је claje ideoloska spoij
na politika, kao i ideoloska ekonomska politika - neгeali
sticka i opasna i ро та! е zemije, posto il1 теаипагоdпо izo
lиje а па иnиfl·asnjem poiju izlaie se njihovim "ideoloskim" 
zastifllicima ... 
Uskoгo posle Staijinove smrti, lfЬe,·alne 7·ejonne (и Jиgosla
>1iji- р1: cl.) Ыlе sи, meautim, zaиstavijene ili иspol"ene, kao 
i ргосеs icfeoloskog oclvajanja ос! Sovjetskog Saveza i njego
vilJ "socijalistickЉ" ciijeva. Stavise, svaka k1·itika p1·otiv 
Smjeta ostгo је suaena. Jvfilюjlo Milюjlov nalazi se i cianas 
па 1·obiji zbog toga sto је kritikovao smjetskи blrok1·atiju i 
sto se supгotstavijao njenom uticajи и Jиgoslaviji (poci
>1lacenje ос! с!.). Sve to, l1Шffill10, moie da ima negati11lJil1 
poslecfica, иpl·kos tome sto је Тito odriao jugoslovensku 
nezavisnost, diiuti zemlju ekonomski i povetm~ajиCi пјеп 
uglecf и svetu neangaiovani/1 ... " 
Procenjнjнci nakloпost jнgosloveпskih partijskil1 "neokoп

zervativnih eleшenata" рrеша Sovjetskoш Savezн u daljiш redo
viшa, Dilas н ргеt!юdпiш, koje sшо naveli, otkriva svoju osпo
VПll ideolosku, "aпti-ideolosku", шisao: protiv "ideoloske" spolj
пe politike јеdпе rnale zeшlje kao i protiv ideoloske ekorюшske 
politike jedпog huшaпistickog socijalizшa. 1 to је najzпacajпije 
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kao i ono sto је jos 1953. javno, kao partijski i drzavпi funkcio
ner koшuпisticke Jllgoslavije, pisao: da "шоrашо . . . uciti i 
nal!citi da postlljeпю tш1е шisljenje, шоrашо se privici da sa svo
jim stavoviшa ostajeшo ll manjini" i mora se osigшati takvo sta
nje ll kоше "niko nije gonjen zbog svojih ideja", da "ll оvош 
moшentll najvazпije nijesн ... nove ideje, поvе шisli пеgо - slo
boda ideja, sloboda шisljenja i нcvrscivaпje i razvijanje novih 
oЫika ... ": 

"Jos nije szг.,jse dockan jiVuCi nшavoucenije jz gomjeg: 
nasa snaga ј budиcnost ne leie и unиt1·asnjoj djscjpfjпj ј veJ·
nostj jdeologijj ag7·esom nego и slobodj ј и nasjт vlastjtjт 
jdejama ... (Pod•'lacenje od С!.)" 

*** 

Citajllci strana шisljenja о Dilasll, ll tгenlltku kadaje kao pot
predsednik FNR Jllgoslavije posetio Lопdоп 1951 - onda је пjego
ve stavove 1ondonski Тће Obsetlla od 4. febгuara obe1ezio kao sta
vove koji su slicniji "pгebo1jsevickiш шarksistiшa" пеgо leпjinisti
шa - i uporedнjllci Љ sa dапаsпј iш p011retisaпj iша, godine 1958, 
шis1jenja koja је шo:Zda пајЬоlје izгazio 1ondoпski Tlle Guшdjaп 
od 11. oktobra -

"Оп је ocшavajuca pojava, covek sa jzuzetпjт talentom kao 
no>'efjst ј pesпjk, jsfo kao ј politicki pisac, covek neszmmji>1e 
Ju·abrosti, sto ga stcN!ja и kntg tako пеоЫспо malog Ьтоја 
slicno sazdaniJJ Ыса и m'o} deceпijj cmti-lleтoja"l0 ... 
- stojiшo predjedпiш dubljiш ргоЬ1ешош i паsе rase, i паsЉ 

pгilika, i паsе istoгUe za posledпji\1 pedesetak godiпa. Toliko рrо
шепа i н reziшiшa, i u spo1jпopolitickirn odпosiшa, i u socijalrюj 
strнkturi drнstva, ll ekoпorпskiш pozicijaшa, i L1 kнltшnoj politici! 

10 Vrlo zaпiшljiv i zпасајап је iпtervju Milovaпa Dilasa preko loп
doпske televizije ITV The Week dапа 10. oktobra, intervju koji је 
dobrim delom objavljen u claпku Nenada У. Petrovica u Glasu 
kanaclskif1 SгЬа od 14. oktobra pod naslovom: "Milovan Dilas u 
Londonн" (II deo; prvi deo clanka izisao је u Glasu od 7-Х 
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Ali рrоrпепе ве zbllnjllju sarпo kolektive, one uticll pre svega na 
pojediпce i na grupe. I ll tiш ргошеnаша - koliko pitanja, koliko 
pitanja bez odgovora, koliko iracionalпosti? Koliko је vreшena 
izguЫjeno, i koliko је vrednih snaga uzaludno i шucki sahraпjerю? 

Ко је Milovan Dilas? I kako је taj izuzetno hrabar covek pre
turio sve preko glave, od ekstreшnog lenjiniste do lшrпaпistickog 
socijaliste? 

Da se па to pitanje odgovori, da se пајрrе sашош sebi 
posteno, intiшno, kaze istina о sveшu sto ide sa Milovanoш Dila
soш - potrebпo је шnogo objektivпe analize one sredine i vreшena 
u kojiшa sшо ziveli za poslednja skoro dva veka, potrebrю је 
posteno utvrdivanje onoga sto sшо i saшi preziveli u pos1edпjoj 
po1oviпi veka пaseg vrешепа. U prornenaшa koje srno preziv1java-
1i dva su pitanja ostala bitпa za nas, i kao za narode, i kao za 1jude. 
s jedne straпe, to је паsа nасiопа1па nezavisnost, nasa naciona1na 
afirшacija, а рге svega, na pocetku ovog veka, паsе os1obodeпje i 
od tudih gospodstava i od "llnutrasnjih pasa". S drllge stгапе, гazvi
ti "pгoizvodne sпage", podici se шaterija1no, osloboditi se ekorюrn
ske zavisnosti, krenuti napred, zajedno sa osta1iш svetoш! 

U tош procesll kгetanja Di1as је kao ш1аd covek, rn1adi6, 
prisao jednoj radika1rюj, ako hосешо- ekstreшnoj, struji. Cak i rni, 
koji sшо cita1i рге гаtа Marksa, Enge1sa, Bernstajпa, ВеЬе1а, Kau
ckog, Ваuега, i nisшo postaja1i пi шarksisti ni pravoverni socijali
sti, Ьi1i srno uvereni da nase socija1no pitaпje пе шоzешо resiti kao 
pojedinci uz filantropiju, ni kao pokreti uz reforшu н. Radika1пe 
рrошепе su se пашеtаlе па sviшa poUiшa, i te potrebe za radika1-
niш stvara1e su ernocije. Mi sшо Ьi1i svedoci- bar опi koji Sll nesto 
vide1i - jedпog naгas1og, nabuja1og, iшagiпativnog i energicпog 
radikalizrna koji је Ьiо optiшisticki, pun odl!sevUenja na kratku sta
zu, pun vise rusi1acke nego produktivne energije. Di1as је prototip 

11 Derrюkratska omladina је u ilegali izdala za vreme rata 1944. 
svoje dve studije - "0 socijalizaciji" i "Nacrt buduceg uredenja 
Jugoslavije" - koje su, iako jos neprikazane u Nasoj геСi, vrlo 
karakteristicпe za to vreme pokreta za radikalпim promenama u 
nasoj ekoпomiji i nasoj politici 
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toga vгemena. Sav njegov гevolнcioпarni zaпos Ьiо је prototip 
"anga.Zovanog" intelektнalca pred Drвgi svetski rat- tl овој sirokoj 
masi depolitizovanih i asocijalnih. Ali sva пjegova strast nije blla 
st1·ast vlasti nego strast za pmmenama, strast za kretanjem пapred, 
strast da se oslobodimo jedne vladajнce grupe ljudi koja se gusila н 
neznanjн, neeпergicnosti, politickoj tнpavosti, neliЬeralпim shvata
njima- s jedne straпe. А s dгuge, pak, straпe - strast da se oslobo
dirno od atavistickog, palanackog, пesto feнdalnog i nesto od pri
rnitivistickog- kako Ьi Dilas геkао- "sitrюposednickog pijanstva". 

Nije trebalo Dilasн пi deset godiпa da svoju strastveпost za 
"oslobadanjern" sukoЬi sa stгastima svojih drugova, strastima za 
vlascн i za raspolagaпjern dгustveпirn proizvodirna, strastirna za 
"posesivпoscu". Ljнdi se meпjaju narocito kada ih "objektivпi вslo
vi" gопе па promeпe: savijaпje pred vlastirna, slasti za vlast, licni 
dohodak, udobпost, sгediпa koja vlada Ьilo batinom bilo sposobпo
stima da bolje ljвde i ideje izoluje, zadavi i zive sahraпi. Dilas nije 
cekao te "objektivne uslove"; on se rneпjao пasвprot tim "objekti
vпirn нslovirna". Оп је radije prihvatio misljeпje slobode nego 
pornireпje sa vlascн takva kakva је Ьila. Опаkо kao sto је bio stra
staп u ratн i pгotiv okнpatora i u gradanskom ratв protiv politickЉ 
protivnika, i u treпнtkн kada је јеdпа revolucioпarna i пemilosrdпa 
vlast нspostavljeпa 1945 - оп је ostao strastaп i u tгепнtkв kada је 
гesio da se sнprotstavi "vlasti radi vlasti". On пiје нсiо od опе 
Hegelove da se "nista veliko па svetн пiје izvгsilo bez strasti". 
Strast је Ьila sazdana u пjegovom zivotвom tkivн. 

U vгemeпu "aпti-heroja", takav covek, kao i МЉајlо Mihaj
lov, ostaje u izvesnom dвzern periodu vremeпa "stгап" kako onirna 
u zemlji tako i velikom broju пemislecih ljudi izvaп zemUe. То пiје 
пikakvo cudo, ali Ьi bilo cudпo ako ta velika strast za boljim, i ta 
velika strast za pozrtvovanjem, пе Ьi za dнze vreme ostavila traga 
u srcima ljнdi i uшoviшa gradaпa. Bez obziгa па to sto se u 
bнdвcпosti шоzе dogoditi, u Milovaпв Dilasн lezi јеdап pгimer, 
izuzetan ргiшеr, od koga sarno опi koj i п е шisle i п е vегuјв пiusta 
- песе пista пauciti. 

Nasa rеё, Loшlon, clecembar 1968. 

КО ЈЕ MILOV AN DILAS 

DILASOVA 
ISKUSTVA 

31 

Izmedu posete Milovaпa Dilasa Loпdoпu u ргvош delu okto
bra i dоспјје bavljeпja u Sjedjпjeпim Dгzavama u vremeпu od dva 
meseca- јша izvesпe razlike. Istiпa, f)jlas је kroz Lопdоп vise pro
lazjo; пjegov putпj cilj Ьiо је "Рrјпсеtоп Uпiversity". U Loпdoпu 
prijerп пiје Ьiо пi Ьuсап пi dovoUпo zapazeп. Konzeгvativпi "The 
Daily Telegraph" пiје cak dопео пi retka о пjegovorп bavljeпju. 
Nikakvih javпih istupa пiје Ьilo izнzev (1) dva Dilasova claпka u 
ргvоrп politickom listu ,,'Гhе Tirпes" i (2) jedпog duzeg ј jedпog 
kraceg jпteгvjua па televizijskjm staпicaшa IТV ј ВВС. I ako Sje
diпjeпe Drzave, iz opravdaпjh i пeopravdaпih razloga, пе uzivajн 
daпas tako dоЬаг glas u svetu - bas је Dilasova poseta Sjediпjeпirп 
Dгzavaшa pokazala da se u toj zeшlji пalaze daleko sпazпije sпage 
- пеgо sto је to slucaj daпas u rrшogirп evropskirn zemUarna - za 
razvijaпje izvesпih rюvih ideja i za odbraпu prava da se ove ideje 
izra.Zavaju slobodпo u svakoj zerпlji. 

Mj!ovan Dilas је nastupio srediпoш oktobra kao predavac па 
priпsentonskoj skoli "Vudro Vilsoп" sa titнlorп "clan Koleza za 
јаvпа i medunarodna pitaпja". Medutim, пi americka staшpa пјје 
preterivala н pogledu pнЬ!iciteta о Dilasu: liЬeralni "The Ne>v York 
Times" nije se Ьiо pretгgao sa dopisima, а da пе govoгimo о lokal
nim americkim listovima. Jedan od redih izнzetakaje njнjorski "The 
Evening News" od 22. oktobra kojije posvetio Dilasн podнzi napis 
sa рuпо razнmevanja. "Тl1е New Уогk Tirnes", koji је vec 6. okto
bгa objavio jedan jediпi claпak н vezi sa televizijskiш inteгvjнom н 
Loпdonн, Ьiо је ipak prirnoгan da пesto i sam objavi. Tako se 27. 
noverпbгa pojavio jedan podнzi iпteгvju Milovaпa Dilasa u ovorп 
listu. Navedirпo пеkе delove Dilasovih stavova u ovom inteгvjuu: 

- Cinjenica је, mi sada vicfimo da revolucije ne mogu da 
тепјаји nшode, njegove osoblne, kvalitete i tendencije (govoreci о 
torпe kako sadasnja sovjetska politika је н stvarnosti produzeпje 
caristicke irпperijalsiticke politike, odnosno zarпeпjivanje slaveпo
filskog pravoslavlja sa rпarksizrпorп-lenjinizrпom- pr. cl.). Revolu
cije тепјаји samo oЬ!ik vlasti i svojine, ne samu naciju. 
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- Vi (SAD - pr.cl.) mшate Ьiti vojnicki jaki, ali u isto vreme 
пzoyate 1·azumevati Rusiju. То zпaCi da morate sшatlivati sa njom и 
kulиtш·i i p1-i\11"edi, i pokиsavati traiiti 1·еsепја za postojece р1·оЫете. 

-Мој opsti pogled па ovaj pok1·et ("nove levice" - pr. С!.) gle
dista је da и njemu ima nekiJJ pozitivпill elemenata. Ali и isto v1·e
me ovaj pokтet, Ьш oпakm' kakav је и Fmncиskoj, пета пikakve 
bшlиcnosti и smislи тепјапја sav1·emenog dntstva. Pokтeti, kakvi 
sи ovi и Zapadnoj Evmpi, - pod иticajem MшkиzoviJJ i izvesniJJ 
anarblstickill ideja - петаји и Istocпoj Evropi velikog uticaja. и 
Istocnoj Evmpi studentski i omladiпski poh·eti sи daleko 11ise 
demokтatsM То је pokтet demokratskog socijalizma - neka nova 
v1·sta prelazпog ohlika ka nm1im dntstvenim ohlicima. 

- Pmces pmmena и Rиsiji razvijace se takot/e ali izgledi, 
oviJJ dana, pokazиju da p1·ocesi idи tamo daleko sporije i ne tako 
lako kao и istocпoevmpskim zemljama. 

U daljim izlaganjima, Dilas se роsеЬпо zaustavio na pгoЫe
rnu SSSR, пjegove ideologije i vladajuce partije, njegovog imperi
jalizma i sukoba sa Kiпom. Ро Dilasovom misljeпju, u Sovjetskom 
Savezu postoji јеdпа partijska birokratija izuzetno konsolidovana, 
da bi ona mogla da dozvoli da se razvije brzi proces pгornena; ako 
u politickom pogledu ima izvesnih kгetanja пatrag ka staljinizmн, н 
privredi, Sovjeti se нdaljavajн od Staljinovih ideja i metoda. "Ја 
mislim da је to vise тога/па stagnacija nego neo-staljinizam ". U 
nastavkн Dilas smatra da nova klasa н konшnistickim zemljama 
postaje sve vise "tehпo-strнktшalna klasa" а ne partijska, i da се se 
taj proces razvijati н svakoj komнпistickoj zemlji, расе Partija Ьiti 
zamenjivaпa tehпickorn Ьirokratijom. Medнtim, Dilas zastнpa 

misljenje ро kome се ta klasa morati jednog dana da napнsti vlast 
bez gradaпskog rata cak i н Rнsiji. 

- Bez gmtlanskog 1·ata. Moida neke male pobune i neke vrlo 
masovпe demonst1·acije tak11e kakve su Ы!е и i\1atlшskoj, Celюslo
vackoj i Jugoslaviji. Ove sи demonstracije Ыlе razliCite ali sи rezиl
tati manje-vise sliCni ... 

- ... Hteo Ыћ da pl·eciziJ·шп jedno pitcпye: dekadencija mш·ksi-· 
zma-leJyinizma ne znaCi dekadencijи sviii ti!J dmstava и Istocпoj Evm
pi. Та drustva nisи и opadшyu vec se nalaze и izvesnim zmutJ·asJyim 
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konjliktima. Pmin·oc!Jya raste и tim zemljama иршеdо sa izvesпim 
teskocama koje su svojstvene tim zemljama; ali tellпoloski takotle 
postoji nap1·edak. Kultшa se ,·eц.-vija и vrlo simkim 1·azmerama, ali је 
ideologijajedina и dekadenciji. Vladajuca partijska Ыrokmtija nalazi 
se и teskocama i krizi, ali dmstvo kao celina пе. Nap1·etka met/utim 
пета bez promena stшomodnog politickog i socijalnog podneblja. 

- Lenjinizam је daпas - to је и svojoj osпovi ideologija za 
izvoz - samo izvoz rиskog nacioпalizma, zato sto и tome !eJ?ifnizmи 
пета nicega stvшalackog naiti novill dieja. 

U pogledн jнgoslovenskog гezima i njegove glavesiпe Broza 
Tita, Dilas је i ovoga рнtа- kao i н Londonн 5. oktobra, kada је tvг
dio da је Tito "izнzetaп covek", covek izнzetпЉ sposobпosti za 
ЬоrЬн - pokнsao da Ьнdе "fair", trpeljiv i pravedan prema covekн 
koji ga је skoro jednн dесепiјн drzao na roЬiji. Na pitanje kakva је 
njegova ocena Broza Tita, Dilas је геkао: 

- То је \1rlo pmtivurecno pitmye. Ја jednoga clana mislim 
jedno, а dntgog- dntgo. Ali иopste иzev posmatJ"Шn ga kao istшij
skи licnost. Nш·oc.~ito и teskim sitиacijama оп је dobar. и mtu, и 
ЬоrЫ pl"Otiv staljinizma- cak i sada и оdпоsи па okupacijи Ceho
slovacke ... Оп nije Staljin, vi ga ne moiete pшeciiti sa Staljinom 
zato sto Тito nije tako morbldna i tako svirepa licnost. Ја mislim da 
Тito zaиzima cenтto mesto и komипistickom pokтetu. 

Na pitaпje da li се partizanska solidaпюst Ьiti ta koja се 
odlнcivati u borЬi protiv Sovjeta, ako ovi Jнgoslaviju napadnu, 
Dilas је јаsпо геkао: 

- Ne. Mi cemo se bшiti kao nacija. и Jugoslaviji пета daпas 
пас/е zajetlnи pmrиskи vladи. 

*** 

Svi ovi stavovi, koji se mogu kгitikovati i usvajati, razшпe
vati ili opravdavati, пе izazivaju na svima straпarna пеkе racioпal
ne reakcije. Sam glavпi bojar jнgosloveпskog rezima, Вгоz Tito, na 
koпfereпciji stampe н Јајсн 30. поvеmЬга, odbacio је Dilasove teп
deпcije ka pravednosti i tгpeljivosti. Beogradska "Borba" od 1. 
decembra ovako opisuje Titovн reakciju па pitanje rюvinara о Dila
sovim putovanjima i izjavama. 
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"Odgm'l"ajuCi da пе zпа sta S1'e Dilas gmюri о Smjetskom 
Savezu, pгedsednik Тito је iz1·azio miS!jenje da оп шvise govoгi i da 
Ы Ьilo bolje Lia to manje Cini. 

- Njegm'a pomoc пат nije роп·еЬпа. Pustili smo ga da kao 
knjiievnik i puЬlicista putuje i nismo mislili da се оп davati ntzne 
intavjue i "mjerodm•no" istupati kao neki p1·edstavnik Jugoslavije. " 

Ali ako se da razurneti reakcija coveka koji је na vlasti i zivi 
radi vlasti, na prvi pogled tesko је гazнmeti пepoliticke, neinteligen
tne i nel1rabre reakcije velikosrpskih гeakcionamЉ emigraпata н 
SAD. Mora se, naravпo, priznati: nikakvЉ emigraпtskih demonstra
cija protiv Dilasa nije bilo ni od straпe Slovenaca пi od straпe Нrva
ta, kao пi od ogromпe vecine Srba. Ali cikaska "Sloboda" - centar 
politickog pгimitivizma emigraпata н SAD kome sa нspehom konkн
rise "Sгpska ЬоrЪа" dг S. Draskovica - vec је н svome izdanjн od 11. 
septembra objavilajedan "krvavi" pгoglas, о "krvavoш нbici srpskog 
naroda Milovarш Dilasн", koji sti:Ze н Sjedinjene Driave. "Sloboda" 
poziva na demonstгacije pгotiv coveka koji је pod koшнnistickim 
rezimom ргоvео citavн decenijн па roЬiji; za пјн nisн nemacki okн
patori пi hrvatski нstasi "пajkrvaviji dZelati srpskog пагоdа" - пеgо 

Milovaп Dilas! Sedam dапа docпije pojavio se i politicki patнljasti 
"Srpski nacioпalпi odbor" sa svojim pгoglasom. Тај odbor, н kome 
tгеЬа da zasedavajн ljнdi sa doktorskim titнlama, пaziva Dilasa 
"komнпistickim гazbojпikom i zlociпcem" koji dolazi н SAD da dr:Zi 
"svoja marksisticka pгedavanja", posto је оп "Ьiо i ostao komнnist". 
Oktobra 16. pojavio se kratak i, kao нvek, пeefikasaп аре! Srpske 
паrоdпе odbraпe iz Cikaga da se "digпe glas pгotiv ... ovog zlikov
ca" Milovaпa Dilasa. "Sloboda" od 23. oktobra obraca se i Ашегi
kапсiша i moli Љ da "Ьнdн obazrivi" kada slнsajн Dilasova predava
пja. Najveci podvig оvЉ emigrar1tskil1 boraca Ьiо је dostigao svojн 
пajvisн tackн н glнpavosti koja se шaпifestovala 9. deceшbra 11 Njн

jorkн kada је Dilasн ргеdаvапа Nagrada za slobodн н Domtl slobo
de. Pored пekoliko desetiпe demoпstгaпata pred нlazom н Dom slo
bode нЬасiо se в samв dvoraпн јеdап koji је vikao "Dilas-Ajl1maп"! 

Dilas је pokazao svojв intelekrualшi i moralпн sвperiomost 
kada је za trenнtak prekiшю predavanje i н odgovorв па goшji slo
gaп rekao: 
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- Razнmijeш svoje zeшljake koji sв оgогсепi zbog Ciпjenice da 
sн izgвЬili svoju zemljн, ali se bojim da пешајu оsесапја za zЬivaпja 
н Istocnoj Evropi, а роsеЬпо za zЬivanja н njilюvoj zemlji. Моја је 
nашјега da gradiш most dijaloga i razнmijevar1ja izmedu nas. 

*** 
Najzпacajпiji istнpi Milovaпa Dilasa - por-ed predavaпja -

pojavili su se pred televizijskom staпicom NET (Nacioпalna pro
svetпa televizija) 2. decembra i u Domu slobode 9. deceшbra. 

U izнzetпom zaпimljivom razgovoп1 pred televizUom Dilas 
је govorio о tome kako "zatvori fizicki koпzervirajн coveka", ali da 
пеша razlike izшedu zatvora i osп·akizma koji rezirn sada prime
пjuje prema пјешu, i ako је па slobodi. 

- Вiti dugo и zatvшu zaista је zlo. Ali, dve do n·i godine nije, 
zato sto cm,ek и zatvши b1·iiljivo misli о S>'ojoj sudbini, о Si'ojim 
sposobnostima, оп potvn1uje svoje vгecinosti ... 

- И рп,от delu moga robovanja и godinama izmeaи 1956. i 
1961. Ыо је to teiak парт: Kada sam Ыо и samici и p1-vil1 dvade
set meseci, mislio sam da 1·eiim ima namae da те ... иCini ludim ili 
da те slomi ... 

-lli те slomi momlno, i to је najteii period и mome ii>'Otu ... 
Мој zakljucakje Ыо polиdeti а ne ... (kapiruliгati - pr. cl.). 

- Da, р1·е n1ta zatvшi su imali jizicki uslove 1·aave, ali nije 
Ы!о ozЬiljnog psiћickog p1·itiska, ali pod ovim 1·eiimom to је Ыlо 
najteie i najznacajnije i to п е samo za mene ... 

Razlazuci dнze о postнpku па roЬiji prema пјепш, Dilas је u 
tome televizijskorn iпtervjнu ргеsао i па politicke ргоЬlеше, kako 
Љ оп vidi posle stнdija i гazшisljanja nakon sto је kпjiga "Nova kla
sa" izisla iz stampe 1956. - "kпjiga bez perspektive", jer sarпo opi
suje јеdпо drustvo ali пе govori о buducrюsti: 

- ... /vlislim da је najveca pogгeska, najveca greska komuni
zma, i cak тшksista ... sto sи mislili daje Mшks Ыо dogmatik kao 
dntgi mшksisti posle njega ... и veгi da је mogucno stvoriti nm,og 
cm>eka. Cak i daje to mogucno, nikakva organizacija ne moie to da 
stvшa, vec se to moie razvijati putem spontanih ртосеsа ... 

- Ne иvek ... nekada dntstvo poll"ebuje utopisticke ideje. 
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- Ali је za nonnalne uslove opasno, potpzmo opasno imati 
иtopisticke ideje. Ako se jedno dn1s~·o nalazi и cшsokaku, utopija 
moie igmti p1·iv1·emeno poziti>'llll ulogu и l'evoluciji, и izvesnoj Ьш
Ы pmtiv izvesne stagnacije ... ali и dntgim slиcajevima utopija је 
opasna ne samo za ljudski ii>юt ve(; i jos ·џise za ljudski ит. 

- '"· Ne 1-•erujem da mшksizam ima pravo da uci о 1·eligiji. 
Religija је daleko dublje. То sam mzumeo, najzad mzumeo и zatvo
l'и ... a{f ta (promena stava О reljgjjj- pr. 61.) nije l'GZ{og S{O pl·evo
dfm "lzgubljeni raj" od Miltona ... 

- То је novo (slucaj Cehoslovacke - р1: ш:) Potpuno mzliCito 
od Kine i od Jugoslavije. То је pl"Va ... promena и komzmizmu (ono 
sto se dogatla ll Cehoszm,ackoj). и Jugoslaviji pmmene Sll Ы!е 
ozЫljnije ali ne clemok1·atske. 

- Godine 1949. i docnije liЬemlizacija и Jugoslaviji isla је 
vгlo lagano; и izvesnim oЬ!icima iSlo se cak i zmatrag, ali и dntgim 
партес./ i to vrlo pmtivurecnim s1·edstvima i pl'otivzп·ecnim pиtm'i
ma. Gm'O!'eCi pak uopsteno, Zl Jugoslaviji liЬaalizacija ide cak i 
danas паргеd'". 

- Komunizam kao klasicna ideologija, kao totafjtama jdeolo
gija, Lenjin, Staljinska jJeologija, тјsfјт da је cak i mшksizam и 
opadanju, ali osoЫto kao totalitama ideologija и potpunom је opa
cianju. Niko п е moie da је obnovi. 

f)jlas se zadг:Zao LI svojjш odgovorjшa na pokretн mladih ј 

роkгеtн krajпje levjce ll Zapadпoj Evropj, роsеЬпо н Sjediпjenim 
Drzavama, kao i opstiш tendeпcijarпa н svima korпнпjsti6kim 
pokretima, па Istokн i па Zapadu. 

- Na neki naCin ova opozicija (mladЉ ekstremista- pr. 61.) је 
konstntkti>•na ј od ,,,·ednosti. Na p1·ima - 1·ejonnisati izvesne uni
vel·zitete, Ьо,.Ьа pmtiv kontpcije, ali opste govoгeCi m•a neиmoma 
omladina је bez solidne Ol'ijentacije i bez solidne paspektive ... 

- Qпј (levj ekstremisti па Zapadн - pr. 61.) jesu dogmaticпijj 
(od oпil1 na Istokн- pr. с!.), ali и stvamosti oni петсu·и ideologije. 
Ako i11 neko pita kakvo dmsn•o iele, niko nece doЫti odgovor. Kada 
sam ја Ыо mlacl komunist - meni је Ы!о jasno kakvo dmstvo ielim. 
Istina m•akvo dmstvo, kakvo sam ја zamisljao, nije se ostvшilo ... 
Pokтeti pak kao sto је ovaj п е smeju Ыti negatjи1i, to znaCi da mogu 
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(tJ·enutno) Ыti kao impetus pozitivni, ali и isto vгeme ја ne venijem 
(Ја su ovi pok1·etj kao takџi ozЫljnj. 

-Ја sam sada ubetlen da и svakoj komиnistjckoj d1·iavi i и sva
koj komzтjstickoj Pшtiji- izuzev moida КиЬе i Кine- kako и Istocnoj 
tako i и Zapacinoj Evmpi, tendencija ka demokтatizaciji је v1·lo jasna 
i ја venijem cia је demok1·atizacija neminovna и komunistjckom 
dmstvu. Cak i и Rusiji, ј ako и Rиsiji ne tako Ьгzо i tako lako ... 

U daljim odgovoгima Dilas је objasпjavao svoje analiti6ke 
sta.~~ve о Staljinн, о staljiпskim cistkama КРЈ, о seЬi kao pгvom 
kOJIJe reagovao protiv Staljiпa, daje Tito najpre oklevao u tim rea
kcijama, da је onda 1948. Tito verovao da се Sjedinjene Drzave 
гeagovati ako Sovjetski Savez napadпe Jнgoslaviju, iako to пiје 
~jkada ja_vno priznao. Dilas је objasпio da је do pгvog razlaza 
IZ~1edu nJega 1 Tita doslo 1953. posle Staljinove smrti na јеdпош 
Ьпопskоrп sastaпku Ceпtralпog komiteta. 

*** 
"Dorп slobode" u Njujorku оsпоvап је 1943. kao simbol 

оtрога пacizmu. 1 svake godiпe (6esto i dva рнtа godisnje), taj Dош 
је шucivao ."Nagradн za slobodu" jzvesnim javnim гаdпiсјша, ne 
samo Ameпkaпcima, za pгiznaпje njilюvoj ЬогЬi za slobodн, protiv 
svake vrste totalirizma, protiv svЉ djktatuгa kao ј protiv svih djskrj
miпacija. Medu Jjcima koja su doЬila оvн Nagradu za slobodu nala
ze se geneml Ajzenhaueг (D. D. Eiseпlю\ver), geneml Mшsal (IG. 
c .. Maгs11all), vojnici Ujedinjenilz nacija и Кшејi, potom CaCil (sjr 
Wшston Clшrcl1ill), belgijski socjjaljst Spak (Р. Н. Spaak), пemacki 
socijaljst Вl·ant (W. Braпdt), fraпcнskj еvгорејас Mone (Ј. Мопеt), 
pr~d-se~пj~j Tmman i Dionson (Н. S. Тrнmап, L. В. Johnsoп), ugle
dш cel1st Spanac Kazals (Pablo Casals) i najzad Matlшski bm·ci za 
slobociu. Poslednja Nagrada za slobodн ove godiпe dodeUeпa је 9. 
dec~ш.bra ~ Domu slobode bas Milovanи fJilasu koji је postao pгvi 
Srbш 1 ргv1 Jнgosloveп kojj је doЬio ovu пagradu. 

9. decembra prjгedena је Mjlovaпu Dilasu ve6era u Hotelu 
Ruzvelt, а potom su govorili pozпatj americki Ьiogгaf Luis Fise1· 
(Loн.is Fiscl1er) ј izdavac Bil Mojas (Bill Moyers) koji шu је i 
urucю Nagradu za slobodu. Fiseг је u pozdгavu rekao da је Dilas -
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u dilemi da ne izda "Moji razgovoгi sa Staljinom" i Ьнdе slobodan, 
ili da il1 stampa u iпostгaпstvн i bude zаГюгеп - "izabrao пeslobo
du i time postao slobodaп u zatvoru, dok је пjegova supн1ga ostala 
пeslobodпa zajedno sa milioпima izvaп zatvora": 

- Gledajul:i па svetsku politicku sceпu moiemo 1·el:i da па 
njoj gospodшe mediok1·itetj. Dilas stoji za glavu izпad ovilz i to iz 
dva razloga. Оп iskтeпo p1·izпaje svoje g~·eske, cak ј пајvесе g~·eske 
koje је Сfпјо dok је Ыо па vlastj. Drugo, оп је Ыо ј ostao sр1·етап 
da skupo placa za svoje p1·iпcipe 1 • Ја mislim da to Ciпi i\1ilovana 

Dilasa velikim cm'ekom. 
Mojers је ргеdао Dilasu Nagradu za slobodu za 1969. godi-

nu sa reCirna koje su нrеzапе па пјој: 
Herojskj voa ј роЬипјепik 
ciji ,·azum i savest 
pok1·eпuse ga p1·otiv tiraпije! 
Za predsednickim stolorn sedela је i Marija Mil1ajlov, sestra 

zatvoreпog Mil1ajla Mil1ajlova. 
Dilas је odgovorio na ova dva pozdrava primajuci Nagradu 

za slobodu, i mi taj пjegov odgovor objavljujemo ovde u celosti па 
straпicama "Nase I"eci". 

Svako onaj, koji cita ove I"edove- bez obzira da li је politicki 
pюtivпik Dilasa iz VI'emeпa gradaпskog rata i iz prvi\1 godiпa tota
litamog jugosloveпskog rezima posle Drugo svetskog rata, bez 
obzira da li kriticki razmatra izvesпe dапаsпје Dilasove poglede, i 
bez obzira sta се Dilas sнtra нciпiti - mогасе da prizпa, sa пesto 
iski"eпosti i iпtelektualпog posteпja, da prisustvнjemo izlagaпjн i 
za\agaпju jednog izuzetпo misaoпog i l1rabrog coveka пaseg vreme
пa, пе samo пaseg пагоdа i паsе zemlje. 

Nasa rec, London,januar 1969. 

Na svecanosti је obelodaпjeno da Dilas izdaje novu knjigu 
"Nesavrseno drustvo- Posle nove klase", iako zabrana suda da ne 
sme nista da objavljuje jos пiје istekla. Treba ocekivati da се 
jugoslovenski rezim шorati da reaguje, ako ima snage da reaguje. 
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NASTUPA, 
S NEMINOVNOSCU 

" ... Bez obzira koja је vasa ideo\ogija, od п·enutka kada vi 
ventjete da posedujete nepog~·esivu istjпu, vi postajete bomc 
и vaskom mtu. U tome slucaju nema пicega sto vas spгecava 
od pljacke, ра\јепја i klaпja u ime istiпe; vi koji to ciпite ima
te savrseпo cistu savest - zaista, istiпa u vasem posedu !'ada 
н vama duzпost da sve to ciпite sa gvozdeпom !oo-ikorn i 
пepokoleЬljivom voljom." 1:> 

U пеkа cetiri sto\eca, dul1ovпo i ekoпomski razvijeпi deo 
паsе plaпete, пajbolji deo Еvгоре i potom Sjediпjeпe Dгzave 

pre~i-~ljavaj_u rela_tivпo Ьгzе promene, пајрrе dulюvпog, poto~ 
pol1t1ckog 1 telш1ckog, u posledпjim deceпijarna i tel1пoloskoo
k~raktera. Marksisti bi odmal1 postavili pitaпje istorijskog determ~ 
шz~.: и odпosu па oЬlike proizvodпje, па опај pozпati kalup za 
pol1t1cke osпovce, da паsе d!'ustvo jedпostavno i osiguraпo ide od 
feнdalizma preko kapitalizrna ka komuпizmu. Takozvani о-гаdапi 
potvrdili Ьi Paretovu rnisao da u ovoj drarni od пekoliko ~ekova 
stradaju mase, ili posmatгaci, а da опi koji Љ zavode i iskol'iscava
ju jes_u el_ite. S pravom, odnosno kriticki је tu rnisao popratio rапо 
premшu\1 Plarneпac 1 , da н velikirn svetskirn obracuпima str·adaju i 
e\ite: i~ _paгafr:azi~~juci ga ~а пeki naciп, dodao Ьiћ оп о cime је on 
zakljt~cю: ош kOJ1 govore 1 pisu, morace da slнsaju i ispituju. I da 
gledaJll. 

lv!eni se cini da је doslo vreme za ispitivaпja, za "svodenje 
racuna 1 preispitivanja" svega onoga sto је и ovim neposrednim 
vekovirna iza nas nagomilano kao tekoviпa renesaпse i l1шпanizma 
kol~_пiz~cije,. Fr-~пcuske revolucije i modeme demokratije, pam~ 
~аsше 1 kap1tal1Z1:na kao racioпalnog privгedivanja, potom socija-
11zma kao sl1:ataпJa geornetrijske jedпakosti, i dekoloпizacije, dva 
svetska rata 1 Oktobarske revolucije, fasizma i nacizrna, пajzad -

1 John Plamenatz, "Ideology", Pall Mall, London, 1971. 
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otkгivanje "sveta koceпtracjonih logoгa" i, u isti шаh, cak нporedo, 
zadoЬijaпja пovih teгitoгjja od strane sovjetske rнkovodece klase. 

Kada је rec sarno о jedrюm vidн ove, nazoviтo је, dгarne 
nase civilizacije, ne mozemo da izbegnemo da se пе zaнstaviтo па 
сеlот tom haosti рrотепа. Ako se nekome cjпilo da је posle rene
saпse, hнmaпizma i Fгапснskе revolнcije, svet нsао н svojн slepн 
нliсн, н kapitalizaт, i da se sато apokaljptjcki moze izvнci iz toga 
tesпaca ј stvoriti поvо пе-оtнdепо тarksisticko-leпjiпisticko car
stvo, taj тога da se zaнstavi pred ројаvот "sveta koпcentracionih 
logoгa". Hitler је пе sато podrzavao to carstvo, nego је Ьiо veci 
"nacioпalist" od Staljiпa: "koпceпtгacijsko" carstvo upotreЫjavao 
је prveпstveпo za tнde naгode, "tнde" пеmасkот narodн i tнde ide
ologiji takozvaпe prividne "пешасkе svesti". Нitler jemedнtiт Ьiо 
potнcen, i vojпickj i ideoloski, ali је koпcentracijski svet rastao, 
prosiгo se i па КнЬu i na Кашрнсiјн, i sto је jos vise znacajпo kao 
pojava, сео taj svet пarastao је па, do daпas, najbogatijoj politicko
ekoпomskoj i filozofskoj ideologijj kakav је шarksizaт-leпjiпi
zam. 

Nasj dапј sнsre!j sн se пе sашо sa prodoroш koшнпjstjckjl1 
jdeja ј koшнпjstjcke vlastj па trj-cetjrj koпtiпeпta. Mi srno svedocj 
- ako песешо da vеrнјешо Solzeпjicjпн i Mjlыjlovн koji пarn pre
dvjdaju нsроп religije н istoшe tom koтнпjstickoт svetu - da se 
religija kao ЬоrЬепа i шаsоvпа sпaga rada i па Istokн, 11 Azijj. Bas 
па grапјсата sovjetskog carstva, obпavlja se islaш ј kao гeligija ј 

kao revolнcija. Navod, kojiт sто poceli ovaj claпak, dolazi od 
Milovaпa Dilasa н пјеgоvот istorijskoт iпtervjtш н loпdoпskoт 
"Епсоtшtег-н" od proslog deceшbra.2 Оп паш јтр!јсitпо otvara oCi 
pred опiт sto паs tek тоzе ocekjvatj ll pгeostaloт slobodпoт sve
tн, таdа sн tн drашн od јеdпе po!jticke гeligije ј јеdпе dгнstveпe 

revolнcije тпоgi od паs pгeziveli, Ьilo kao zrtve i!j izvodaci, Ьilo 
kao posтatracj i пarikace. 

Сјпi пат se da је tesko za iole politickog ili drнstveпo тjs
leceg coveka da пе pristнpi Dilasoviш izlagaпjiтa, kazivanjiтa i 

2 U пavodima koji slede ovaj clanak, objavljuju se izvaci ne samo iz 
londonskog "Encounter-a" nego i iz pariskog "Express-a". 
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гazтisljaпjima "kгнпskog svedoka" kada је rec о нstапсiта, 
gгadanskoш гаtн, гevolucijj, о takozvaпoт koшunistickoт svetн, i 
posebno о jugoslovenskoт primerн "p11ta 11 socijalizam" - tesko је 
pristupiti bez роvегепја 11 osvrte i пacin posmatraпja. s јеdпе isto
rijske visine, Dilas gleda i vidi razvoj socjjalisticke тisli i deroga
tjvпi 11ticaj тarksizтa-leпjinizтa н odnosн na taj socijalizaш; na 
evol11cjje tog пovog tipa politicke stranke, koт11пisticke; na jedini 
savreтeпi ekspaпzioпisticki imperija!пj sjsteт, sisteт Sovjeta. Sa 
proпjc\jjvoscu i jskrenoscu, on ukazuje па kapjtu!aciju takozvanill 
liЬerala kojj ne uvjdaj11 daje materijalпi napгedak ј cak ekonoтsko 
ujedпacavanje zavisno prvenstveпo od slobode, da sloboda пјје 
"fomшlпa" kategoгjja, da је sloboda prvenstveno jпtelektualna 
kategorija. Ргоrосkош пeposrednoscu, f)jJas nат daje argurneпte 
da nета nacionalnog kornuпjzrna ј da se vladajuce ј opozicione 
koшunisticke partije kao celine ne menjaju, alj u isti таl1 skrece 
паш patnj11 da и okviru tih pшtija zjve i rade Uudi pred kojjma iskr
savajн teska nereseпa pitaпja, za koja се kad-tad опi rnorati da trate 
гesenja izvan нtvrdenih dogтi i protiv ukalнpljeпih partija. 
Bнducrюst ne zhavisi sarno od komuпistickog neslobodnog sveta 
пеgо i od onjll koji sн, da kazeшo "ne-otudeпo", slobodпi da vide i 
da se brane, i пajzad da stvarajti svet bнducпosti. 

Ako u ovom trenutku uzirnaшo u роmеп sашо taj vid raspra
ve, ako ostaviшo za sledeci парјs druga dva vida, rnedunarodne 
odвose н svet i slucaj jugoslovenskog gгadaпskog гаtа,з шi шога
шо da potvrdiшo da је Dilas пе sашо izнzetna istorijska licпost 
пеgо i jzuzetaп politicki шislilac. Bar ја пе vidim da smo rni imali 
do sada takvog mislioca, н svakorn slнсајнпе mislioca koji је izisao 
iz паsе sгedine i cije sн гесi i svedocanstva doЬili н tezini н poli
tickom svetll izvan паsе srediпe. Staгa је rnisao da пiko prorok пiје 
н svojoj zernlji. Sto пajbolji deo етјgгапаtа doЬija lнpanje srca 
samo ргi рошепi Dilasovog imeпa, to samo pokazuje iпtelektнalno 
siгomastvo i politickн tнpavost ti11 i takvill korrшnistickill i partj-

3 Napis о Dilasovim pogledima о gradanskom ratu Ьiсе delimicno 
kriticki, kao i nekada о njegovim pogledima u vezi sa meduna
cionalnim odnosima 



42 Desimir Tosic 

zaпskih pгotivпika u toku rata i posle rata, па tlu Jнgoslavije. Medн
tiш, polozaj Dilasove шislj ј пjegove \jcпostj пiје daleko Ьо\јј пј н 
zeшlji, iako se popravlja posledпjih godiпa, ј to jz yjse гazloga. 
Mnogj н rnladoj geпeraciji daleko ~~ise tтaze, i kad traze i ispituju, 
daleko vjse nego nekadasnje srednje generacjje koje је poratnj 
reziш najpre fizickj sшlavio i dotнkao, а роtош Љ dнlюvпо uveo u 
шorЬidnost zavidljivostj ј sашороrјсапја. 

Teskoca oko Dilasove шјs!ј ј \jcпostj је н tоше sto Dj\as, 
oslobadajнcj se пе sашо l1ipoteke rezjшa, oslobodjo se i шakrsiz
шa-leпjiпizrna, ali za снlа izvesпЉ пasih ljнdj оп пiје nikada postao 
апtј-kошнпјst. Kako је ispravпo нkazao Mihajlo Mihajlov, Dilas је 
covek post-koшнпistickog vrешепа, vrешепа koje treba tek da 
dode. Da li сешо шi to vreшe doziveti ili пе, da li се ga sarn f)j\as 
doziveti li пе, zavisi kako od oпih koji jos нvek vеrнјн н шarksj
zaш-leпjiпizaш tako i od опЉ koji, ne verнjнci н taj sisteш шisli i 
pmxis-a, traze pнtove da prevazidн taj odпos kornнпizaш-aпtiko
пшnizaш .. А опi koji vladajн, kao i опi паd kojiшa se vlada, jos 
нvek iша da нсе od onoga koji је, svojiш нсеsсеш н revolнciji i н 
reziшн, svojoш zrtvoш od јеdпе decenije па roЬiji i od јеdпе i ро 
deceпije н glнvoj opoziciji, pokazao рнt. 

Od oпih sto sн sisli sa cmogorskill brada н beli grad, da zbo
re i bodre za опо sto се doci, ispred svЉ stoje Milovan Dilas i pes
пik МаЩа Beckovic. Niko паs пе poziva da irn slediшo, пi н poli
tici пј н stihн. Niko od паs пе осеkнје пi da ap\aнdiraшo, ali razlo
zi i шisao шоrајн da паs gопе da роспешо kгetati se пapred. Kad је 
pak гес о cnюgorskiш brdiшa, ljнdi se шоrајн oslobadati pleшeп
skih i pokгajiпskЉ parol1izaшa koji sн tako vidljivi kod, agresivпo 
i пеsrеспо razvijeпih, kod пerazvijeпih, i ш\аdЉ istoгijorn i iskн
stviшa, пaroda. 

Iako se za Dilasa ne Ьi шoglo reci, рrеша опош sto sшо пapi
sali о post-koшнпistickoш vrешепн - da iша slicпosti sa Savloш 
koji је postao Pavle- ipak шоzешо н ovoj prilici, u reci о Dilasu, н 
reci velike паdе, da пavedemo шisao iz јеdпе poslaпice apostola 
Pavla: 

И svemu tlpimo ne\юlje, ali nismo pтitesnjeni; 
и nedoumici smo, ali nismo beznadeini; 
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goпjeni smo, ali nismo пapusteni; 
оЬшаји nas, ali nas ne unistavaju! 
(Dmga poslanica Km·incanima 5:8,9) 
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Ustaпci, gradaпski ratovj ј revolucjje prolшjali su, s vjlюrom. 
Nastllpajн sada пајрrе ргошеnе ll шjsli, роtош i рrошепе u stavн i 
akcijj, пastupaju s пeшiпovrюscu. 

Navodi iz dva intervjua 
Milovana Dilasa 

"Ргосеs dezintegmcije nesvгstanjilz zemalja prodнzice se 
toliko dнgo koliko Rusi budu podrjvali taj pokret rаzпјш sгedstvi
шa i па r-аzпјш nivojrna. U Наvапј, 'progresjvпe' ј prokornuпj

stjcke zeшlje Ьile su sпаzпјје пеgо Srj-Laпka, Indjja i пekejuzпoa
rnerjcke zemlje. Ро rneпi, cak пi Tito пiје bio dovoljrю eпergicaп". 

"l'vfetlunaгodni polozaj Jugoslavije је daleko шапје sпazan 
пеgо sto је to bio pre пekoliko godiпa." 

"Pl·ema то те misljenju, opasnost imazije (Jugoslavije od 
straпe SSSR - pr. нr.) nije nesto sto p1·edstoji. U teorUi, postoji; u 
stvamosti, izgleda da је daпas пeverovataп." 

" ... Mislim da vi, па Zapadu, p1·ecenjujete sovjetske teskoce. 
Сiпјепiсе koje пavodite јеsн tаспе, a\i vasi zakljнcci sн pogresпi. 
Vasa шerila nisu sovjetska meгila. Kod vas је оsпоvпо imati jedan 
zagrejaп staп, јеdпа kola, mesa н dovoljпoj kolicjпj, secera, jtd. U 
SSSR опо sto nesto znaCi to је iivomi miпimum. Sovjetska ekono
mija је podredeпa politici, dok је u zapadпirn zemljarna, vjse ili 
mапје, politika izraz ekoпomije. То zпaci da sovjetskj upravljaci 
пisu pogodeпi kada oskudice пavale па jedrш grнрн gradaпa. Za 
пjih је zпасајпа sila i politicka staЬilпost шшtаr zemlje, i ekspaпzi
ja izvaп zemlje". 

" ... Sigщ·шz sam pak da Rusi nece ostati nezainteгesovani 
niti neaktivпi и odnosu па nasu zemlju. Uпнtrasпje teskoce izЬice 
verovatrю posle пestaпka Tita. Опе се povecati sovjetska prize\j .. 
kivaпja. Pojavice se пеkе rnogucпosti. Ne mislim toliko па pmso
vjetske elemeпte zmutш zemlje (Jugoslavije); oni su vгlo slaЫ. 
Zamisljam jedпu drнgu hipotezu, kao па опu kada Ьi поvо 
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vodstvo (Jнgoslavije) zaze\e\o da se priЬ\izi Sovjetskom SaYe
zu ... Na sYaki nacin, Jugoslavija t1·eba da se tuce, kako Ы 
pz·eiive!a ". 

" ... PoYrsiпa Sovjetskog Saveza је dva рнtа veca пеgо ona 
Sjediнjeпil1 Drzava, gde је pak veca iпdнstrijska koпcentгacija. 
SSSR је ostao seljacka zemlja jos uvek. Sta tн zпaci paritet пukle
arпi (н tom slucaju)? Kako tгеЬа da гazumem proЬ\em ograпiceпja 
паоrнzапја bez razmatraпja sovjetske ekspaнzije koja pokrece i 
gнra revolнcioпaгne pokrete па Srednjern istokн, н jнgoistocnoj 

Aziji i н Africi? Uopste se пе гaspravlja о sovjetskoj ekspaпziji 
неgо о нјенim posledicama. Illlzija је verovati da се Salt 2 staЬili
zovati rneduпarodпн situacijн... Rнsi sн ogronшo povecali svoj 
vojni poteпcija\. Plasim se da se svet po\ako krece ka velikim sнko
birna. SoYjetski нpraYljaci пе пюgн sami da zaнstavljajн svoj 
ekspaпzioпizarn. Опi sн izgradili sistern koji пе pociva па ekoпom
skoj efikasпosti пеgо па vојпој sili". 

(Pariski net!eljni casopis L 'Express ot/17-23. novembra 1979.) 

"Staljinizam nije izvesno pl'imdan, jos manje nezaoЫ!azan 
proizvocf mшksizma. Nicega пета н marksistickoj teoriji sto Ьi 

nagovestilo ili opraYda\o kult licпosti, cak i da је sam Marks ttpo
treЬio tu frazu. 

"Razume se с! а је istina da је pгiћvatanje jVJшksa od socUa
lista njegovog vremeпa sadrzavalo јеdап e\emeпat obozavaпja 

l1eroja. Jos н doba izvesпih ranii1 marksista, ovi sн нzdigпuli Mar
ksova 'паuспа' prorocaнstva на polozaj dogme. Ра ipak, пemoguce 
је i pored toga izvoditi od Marksa пesto slicno sa staljiпoidпim kul
tom licnosti. Zaista, Maгks је Ьiо zabe\ezeп kao pгotivпik svakog 
oblika persoпalizoyaпog Yodstva. 

"Lenjinizam је sas1'im dmgi pl'OЬ!em. Pobeda boljsevika pod 
Leнjiпorn, пjilюvo polagaпje prava na vodstvo svetskog pro\etari
jata i uloga Lепјiпа kao vode 'avaпgaгde' пagovescнju i doista 
zal1tevaju radaпje staljiпizma ll jedпom ili dгнgorn oЬlikн. Тime ne 
kazem da је Lепјiп licпo oi1гabrivao kнlt samog sebe kao totalitar
пog vode. 

"Ali ipak, kнlt н izнzetнim srazmerama росео је с/а se sf1Ja-
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т jos dok је Lenjin Ьiо iiv. U саsн njegove smrti, Pmvda ga је 
neposгedno naimerюvala vodom svetske revo\ucije i svetskog pro
\etarijata, а Staljin- na ve\iki Ьо\ Kшpskaje - sam је izrekao cuve
nu zak\etvu veroпosti mrtvom vizionaru ... " 

" ... Lenjinizam ргiр1·ета рпгт s1·ediпu za neku v1·stu paso
nalizm,anog despotizma, ali da li се se и stvarnosti l'Oditi taj despo
tizam zavisi oti politicke s1·edine i od politicke liCnosti koja Ы mogla 
da bude diktatm: U vreme St.aljiпa karakter diktatora i zahtevi situ
acije u Rusiji spojili su jedno s dгнgirn do savrseпstva". 

"Da se izlozi vrlo kгatko, vredi da kazem svoje ubedenje da 
је marksisticki konшnizam samo-zatvoгeni sistem u svim пjegovim 
razнim oЬ\icirna. Тај komunizam је imun od svakog kтiticizma, оп 
је vise stvш vae nego mzloga i analize. Тај komunizamje nшoCito 
imun od 'konsll"uktivne' kтitike Leviћ profesora i 'dobl'Omislecilz' 
saputnika komunistickill. Pravi komuнisti, sa izgledom da izgube 
vlast i privilegije, gledaju na ove kriticaгe kao na budale. 

"Sto se meni Cini kao potpuno jasno и ovoj 1979, to је da ја 
nalazim da је "staljinizam "pog~·esan temzin - нiti је toga bi\o niti 
toga irna. Ono sto је bilo i sto је sada, to је lenjinizam koji se pri
meнjнje i dalje razvija (ako је to pravi izгaz) u posebnim ruskim 
нs\ovima ... 

"Ne Ьiћ ieleo da ovde budem rёlavo tumacen: Lenjin i Sta
ljin sн bili potptшo razliciti ро karakteru, ро svom temperamentu i 
н veciнi svojЉ politickih stavova. Ра i рогеd toga, put od Lenjina 
da\eko vise, u svakom s\ucajн da\eko jasnije, gredi Sta\jirщ пеgо 
Tгockorn ili Bulшriпu ... " 

" ... Iz svi/1 tilz mzlogaja gleciam па staljinizam kao па lenji
nizam dovedeн do granice svoga uzasnog racionalizma. 

"Da, ја bi11 zeleo da razoгim svaki pojam (ako је ijedan ostao 
da se razori, н sta inace ја sнnшjam) da posebna zla staljinizma tre
ba pгipisati nedostacima Staljiнovog kaгaktera ... 

" ... Lенјiп је uzeo od Marksa веkе e\emeпte, koji Ьi пајЬо
lје posluzili нjegovorn cilju - pre svega kretaнje ka гevoluciji i 
opravdanja nasilja. U Maгksovim spisima ovo izg\eda kao jedna 
liпija u, siгokorn spektгu mogнcпosti- svakako п е jedini put и soci
jalizam kojim Ы se poslo. Na prirner, Marks је belezio da н zemlja-
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та kao sto su Engleska, Holandija i SAD, u kojima policijski apa
rat пiје Ьiо represivan, socijalisticka transfomшcija drнstva Ьi 
mogla da se postigne bez гevolнcije. Drнgim гесiша, Mшksovo 
s!J~'atanje l'evolucije nije Ьilo dogmaticno. Lenjinmю је Ьilo. Кroz 
Lenjina пaslede Rusije пeizbrisivo se нtisпнlo па marksizam i izo
pacilo ga. Ne zaboravite, dalje od prizпaпja- i zato sto ideoloska 
пеtо!егапсiја i kгestavost н tопн пasiгoko su pгisutпi kod Maгksa 
takode. Posle svega, Lenjinova !'evizija Mm·ksa Ьila је 1·evizija 
mшksizma. Staljiп је samo zavrsio posao". 

" ... Spaпski kornнпisti sн daleko mнdrij i пеgо sto izgleda da 

је britaпska levica ... " 
" ... Dozvolite mi da zabelezim vгlo kгatko, da kapitalizam -

pod pritiskom socijalizma, sindikalizma, posleratпil1 gнЬitaka kolo
пija i prosveceпog sopstveпog iпteresa- и toj se mai 1'efonnisao da 
pokazнje malo slicпosti sa klasпom гazпovrsпoscн о kojoj је Marks 

pisao. 
"J\Ili mol'amo da ne izguЬimo iz vida Cinjenicu Lia komunisti 

mogu Ьiti pouzdani patl'ioti koji се stati iza svoje zemlje, ma sta se 
govorilo tl proslosti. Na priшer, za vreme posledпjeg rata i za пeko
liko godiпa posle гаtа, jнgosloveпski komнпisti su Ьili spojeпi (i 
рогеd toga- pr. ш.) sa sovjetskoш Komuпistickom partijorn kao iko 

koji Ьi se dao zaшisliti ... 
"J\lli smo i~>esno Ьi!i apsolutna ciiktatum (jнgosloveпski 

komнпisti- pr. ш.), cak zestoki u pгivredпoj i kнltшпој politici, ll 
kojoj пisпю uspeli da se prilagodiшo totalitamim Sovjetima. 
ivfeaиtim, и nasoj icleologiji, politickoj sfai i poslovima bezbe
dnosti nije Ьilo niceg и сети Ьismo se 1·azlikoюli od Sovjetskog 

Sm,eza. 
"Zаргераsснјнса zaпiшUivost istorije jнgosloveпskil1 kornu

пista је ta da sшо Ьili bas гepгesivпi н vrerneпн koje је sledilo posle 
sнkoba sa Moskvom - mnogo vise пеgо u doba kada smo se borili 
za vlast. Na primer, паs katastrofalni potez kolektivizacije poljopri
vrede bio је post-koшinformisticka politika. Zasto srno se нkrcali 
па пјн? Zato sto smo se Ьili uplasili da сета inace pokazati 'ideo
losku slabost' - i na taj naciп sпabdeti StaUiпa i Zdaпova шнпiсi
још protiv sebe - i опdа sшо нdvostrнcili паsн ideoloskн samo-
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besprekomost i pojacali teror. Bili smo осајпi da pokazeшo da smo 
пасе!пi komuпisti - пе goгi od sovjetskih drнgova. 

"... Ali оп о sto mi mozeшo da sada vidimo, koliko to 
шozemo da zпamo, komunizam ne moie p1·eiiveti moskovskи silu 
Lia kont1'0lise svetski komunisticki pokтet. Cim гаzпе kornuпisticke 
partije dostigпн izvesпн merн prizпaпja- Ьilo da sнпа vlasti Ьilo da 
sн н opoziciji - пасiопаlпе kaгakteristike dоЬiјајн па prostorн i 
еvепtнаlпо odredнjн сеlн partijskн ideologUн i program ... Ма sta 
pisao Marks sнprotпo, пасiје uzivajн 'pravo prveпstva' паd klasom 
i pгivredпim deteпniпaпtarna. Ј нgoslavUa је Ьila raпi prirner trijum
fa пасiопаlпоg koшнпizrna. Drнge zemUe sн sledile ili се mozda da 
slede", ali 

"Nacionalni komunizam ne moie da p1'0meni komunizam i 
da vodi sloboLii. Оп moie samo Lia se mzide sa 1\1oskvom i da 
izgmaиje jeLian Lintgi komunisticki sistem ". 

"Моје podvlaceпje је Ьilo i sada jeste н torпe da је komzmi
sticki sistem nepl'omenjiv, makoja v1·sta komunizma. Kornuпizam је 
ideoloski i stгukturalпo пеsроsоЬап za рrошепе sarnog sebe н ргаv
сн dernokratskog, paгlameпtamog, plнralistickog sistema vladaviпe. 
Svaki koшuпisticki drнstveпi poredak poCiva па tri osloпca: (l) 
шопороl fizickih sredstava vlasti, (2) moпopolпad sredstvima eko
пomske vlasti, i (З) iskljнcivo pravo da se odredнje sta pojediпac tге
Ьа da oseca i misli. Uzev ih sve zajedпo, ovi osloпci gагапtuјн tota
litami kшakta komиnizma. Ako se samo јеdап od tih elemeпata 
роvнсе, сео sistern шоzе da se паdе pred raspadom. То пikako пе 
zпaCi da komuпisticka Partija па vlasti stalпo treba da Ьнdе surova, н 
svima treпuciшa i па sviшa mestima. Koпkretпi dornaci ili medнпa
rodпi нslovi proizvode i uшereпosti. Na pгimer, пе tako pre mпogo 
godiпa, bilo је пezamisivo da Sovjetski Savez izmeпjнje svoje poli
ticke zatvoreпike za sрiјнпе SSSR koji sн bili pohapseпi н SAD ... 

"Bilo Ьi pogresпo, dаЬоше, za паs da podizemo kгiticke pri
шedbe protiv koпcesija ove vrste koje se сiпе (od straпe komuпista 
- pr. ur.), jer svakako опе сiпе zivot laksirn za шilioпe ljнdi i zепа 
u komнпistickorn dгнstvн. Ali, neka пarn Ьнdе јаsпо н jedпome: 
ako smo ozЬiljпi н pogledн zelje da vidirno komнпizam da пestaje, 
mi se пе rnozerno da пadamo da ga нkloпirno bez upotгebe sile, 
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пegde uzdнz рнtа. Ne p,-ec.ilaiem, da Vcmz skтenem painju, J·e~'oluci
ju fli gmaanski ntt. Na dгнgој pak stгaпi, pгitisci нроtгеЫјепi od 
stгапе staпovпistva liseпog prava - sгedstvorn strajkova i dernoп
stracija - izgledajн rni vrlo legitirnпirn, н svakorn slнcaju legitiшпi 
toliko koliko sн strajkovi i dernoпstracije orgaпizovaпi od straпe 
kornuпistickЉ partija i siпdikata pгotiv ispravпo izabraпih zараdпЉ 
vlada. 

"Od п·enutka kacia se jedna komzmisticka Pшtija odvoji od 
svog tabom, stavijajuCi nova objasnjenja i motivacije па mesto sta-
1·ih. komunizam pocinje da se dezinteg,.ise, i to i kao ideologija i 
kao шreza rпeduпarodпe politicke povezaпosti. Spaпski korпнпisti, 
sledeci koraciшa jнgosloveпskЉ, шadarskih i cehoslovackil1, ali 
gшajuci daleko dalje svoj slucaj - dali sн sпаzап нdar za dalje нЬr
;аvапје ораdапја totalitaпюg шопосепtriспоg kошнпizша. Tako је 
sпаzап Ьiо пjihov udaг da Љ је odveo potptшo izvaп гadijнsa svet
skog kошнпizrпа. То је razlog sto ја о spaпskiш koшt~пistiшa I~is
lirn povoljпo. Ne zaboravite, шоја opklada oko spaпsk1h ~?~ншs~а 
је нslovпa takode. Nеша prazпih cekova uпapred ll po!Jt!Cl. Моја 
opklada podrazншeva da spaпski koшнпisti odrze i роstнјн pol~
ticke нstaпove, parlaшeпtami sisteш, adшiпistracUн, sнdstvo, polt-
cijн i оrнzапн sпagtt Spaпije." . . 

"Ја sаш voleo, iskreпo voleo Sovjetski Savez, bez skпve~1h 
шisli ili rezervacija. Ne ЬiЬ rekao da sаш Ьiо vise posveceп Sovjet
skoш Savezu пеgо svoш sopstveпoш паrоdн, ali шоја privrzeпost 
za оЬе straпe kretala se otprilike па istoj гаvпi. 

"Nije Ьilo, рrеша tоше, пikakvog tгaga aпti-sovjetizшa н 
паsеш dгzaпju рrеша Moskvi, jos шапје песеgа sto Ьi se шoglo 
zvati 'aпti-rusizaш'. Na protiv, шi sшо osecali izvesпu sloveпskн 
solidanюst sa Rнsiшa, koja је па пeki пасiп н izvesrюm sшislв 
prezivela do danasnjil1 dапа н Jнgoslaviji. 

Nasa гес, Lошlоп,јштаг 1980. 
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Bice шozda izпeпadujнce ako роспеш ovo pisaпje шisljн da 
шi se пekada ciпi daje slobodпa zapadпa staшpajedпa od пајvесiЬ 
пepгijatelja slobode па Zapadtl. Kad piseш "staшpa", шisliш па 
сеlв mass mediu. Svi ti пosioci politike i izvodaci ргоgгаша iшајн 
daleko vise нticaja пеgо sto se шisli, а ipak пisu пikоше пeposre
dпo odgovomi. Dok citalacka рнЫikа Fraпcuske i Velike Bгitaпije 
sazпa da Hitlerova Neшacka, Тгесi Raj\1, пiје sila koja se шоzе 
пagпati па koegzisteпcijн i saradпjн- izЬije Drнgi svetski rat i izgi
Пll шilioпi ljнdi, zепа i dece. Niko пiје tako zavaravao јаvпо пшје
пје Zapada - о Hitlerн - kao пjegova, zapadna, slobodпa staшpa. 1 

Ove rnisli dolaze шi na рашеt u treпвtktl kada bacarn pogled 
na intervjн koji је s Milovaпoш Dilasoш orgaпizovao i vodio bri
taпski pнЬ!icista George Urbaп. Britanski "inkvizitori staшpe" 

шogu da budu tako нslovljeпi i tako teпdeпciozпi, tako пatopljeпi 
predнbedeпjiшa i tako zaosUani пetrpeljivostirna рrеша сiпјепiса
ша, daje prosto пеvегоvаtпо daje ova zeшlja пе sашо najslobodпi
ja, daпas i do sada нvek н svetв, пеgо da је i zeшlja пajslobodnije 
staшpe! U оvош pak iпtervjuн, George Urbaп Ьiо је пајрrе pozпa
valac рrоЬ!еша, а роtош liseп aпtipatija. Svako pitaпje, koje је 
postavio Dilasн, koje шоzе lakoш i brzoш citaOCll da se pгiciпi kao 
zloпaшemo, н stvaпюsti је sarno lнda zelja da se trazi istiпa, da se 
otkrije istiпa о zeшlji i ljнdiшa, о пјепој proslosti i zrtvaшa, i da se 
роsгеdпо otkrijн pвtovi bнducпosti. 

I kad је гес о gradaпskoш ratu u Jugoslaviji, UгЬап је bio 
visi, пе za glavн od svill puЬ!icista, пoviпara i strucпjaka-svastara 
koje је pгoizvela Velika Britaпija za ove tri i ро deceпUe, пеgо је 

1 Dve knjige od izuzetne vгednosti о пegativnom i, skoro katastro
falпom dejstvu па јаvпо rnnjenje u Fгancuskoji i Velikoj Britaпiji 
- u vezi sa porastorп i agresijom nacizma - objavJjene su pre vise 
godiпa i prikazaпe su н "Nasoj reci" (br. 113, 1960, i br. 270, 
1975); to su "HitJer, Ја presse et Ја naissaпce d'uпe dictature" 
(Paris, 1959) i "The British Press and Germany" (London, 1971 ). 
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роtршю роsеЬпа, skoro jedjna Jjcпost do sada- (mozda smo treпu
tпo пekoga zaboravili) - koja se dala па posao izвcavaпja ј 
llirшskog razmatraпja опоgа sto se zove jнgoslovenska zajedпica н 
gгadaпskom гаtн, i н jdeoloskoj ЬогЬi danasпjЉ svetova, stvamost 
drнstveпilт razvoja i dгнstveпe psjlю\ogjje в zem\jj kakva је Jugo
slavjja - daпas, pos\e poslednjeg гаtа. 

*** 
Gradaпski ratje pakao, to је pocetna шјsао kојв treba da ima 

svaki s\оЬоdоштшn rnisleci covek daпas u Jнgoslavijj. Sjgвmo је 
da је Ьilo gradaпskЉ ratova koji sн pгedstav\ja\j korak napred н 
razvojв drвstva, а\јје takode vjd\jjvo da ima gгadaпskЉ ratova koji 
пе \есе гапе ј kojj jza sebe, pored pobede pobedj\aca, ostav\jajн 
samo пesrece i traвme. Mozdaje redi s\всај Fraпkova Sрапјја- da 
sн pobedioci pokвsali da Ьаг odadв postн pogiпнlima па drвgoj 
straпj baгjkade. Makako sјшЬо\јспа ta posta Ьila, опа jstorijskj i 
psiholoskj н svakom treпвtkн irna svojн vredпost, vесн пеgо sto se 

to ll prvj rna\т ciпi. 
Kada је rec о пasern gгadaпskorn ratв, н okviгв Dr·нgog svet

skog rata, valja odmaЬ ро6ј od С:јпјепiса da је glavпi viпovnik, iako 
rnozda vise "objektivпo" пеgо "sвbjektivrю", Josjp Broz Tjto pos\e 
to\jko godiпa obrnaпjivaпja i samo-obmanjivanja rekao јаvпо daje 
опо sto se zЬivalo н ob\astima Jвgos\avjje, prveпstveno izmedu 
пjegovilт, TjtovЉ, i MЉailovicevЉ sпaga - Ьiо gгadaпski rat.2 

Deziпfonnatori в medtшaгodrюj iпfoпnativпoj s\н:ZЬi precнta\j sв 
OVU zпасајпu IZJaVl!. 

Skoгo је tesko пасi coveka, koji је tako otvoreпo govorjo о 
gradaпskom ratн kao Mj\ovan :E)j\as, jako ga пе fOrmнlise bez pre
kida kao gradaпski rat. Njegovo Ratno doba ostav\ja паm jednu, ј 
g\avrш роrвkв: пjkada пе porюvimo jsto, jJi s\јспо. Medвtjm, Ll 

svjm tjm пшоgоЬrојпјш jzjavama ј с\апсјша, kod f)j\asa јша 
пеkЉ mozda tгепвtпЉ. mo:Z.da verbalnЉ, пю:Z.dа kao ostatka tereta ' . 
pros\ostj - пеkЉ kazjvaпja koja ne samo da пе osvetljavajв da\je 

2 Izjava Josipa Broza Tita 24. marta 1972. па te\eviziji, izjava 
zabe\ezeпa vise puta u "Nasoj reci". 
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nas gradanski гаt nego ga vгacaju na pocetak, па zlo kojega se zeli
пю iskгeno os\oboditi. 

U poslednjem intervjuu, :Di\as је ро drugi putjavпo rekao da 
se predaja oru:Zaпih jediпica па graпici Austrije, 1945, пе moze bra
пiti od straпe Britaпaca sa moralпe tacke gledista, јег su Britaпci 
morali zпati sta се se sa tim ljudima dogoditi. :Dilas s pravom odva
ja sudЫnu oЫcnih vojnika, пајсеsсе moЬilisanЉ, od odgovomih 
komandaпata i politickih saradпika okupatora u Jugos\avф.з Zasto 
su оЬiспi vojпici vecinom se\jaci, predati od strane britanskih vla
sti- Titovim partizanima, to је pitanje, kaze :Di\as, koje treba da iza
zove javпu istragu u samoj Velikoj Britaniji. 

Опо sto pak u tome, iako velikodusnom, usponв iznad 
pгos\osti, :Dilas, medutim, svesno i\j potsvesrю, ze\j to је da veze 
вstase za cetnjke. U takvjш pr-ilikama, uvek se porniпje da partjza
пi пisu klali nozem i пisu k\a\i zenu i decu. Medutim za aradaпski ' ь 
rat је u istorijskoj perspektivi ne od ргimагпоg zпасаја kako је ko 
нЬiјап, nego da је нЬiјап. Covek, sa takozvaпe cetnicke stгane, 
rnogao Ьi da upotreЬi vrlo s\icпнlogiku za "ustase ј partizaпe". Sam 
Dilas pominje da sв partizani sarno "н jednom dalш" poЬili па 
austrijskoj granici пekill 30 hiljada ljвdi, vecinom пeviпih. Da Јј 

јша sJjcrюg cetnjckog zlociпa в toku cetjгi godjne? Ili ako uzmemo 
вstaskj prjrner, rni moramo da zпamo da пijedna zemlja н okнpira
пoj Evropi nije jrnala toJjki broj koпceпtracionih \ogora4. Sarno se 
о Jaserюvcu govorj kao о logoгu sa jedrюm fantasticпom, iпасе 
sвrnnjjvorn cifrorn, od 600 hiljada ljudi. Da li јша nekog sJjcпog 
logora u toku cetiri godine od strane cetпjka?- Ne. 

I ako zeJjrno da вka:Z.erno na .,pozitjvпo", ne samo neaatj-
• " :.:::> 

3 Kada govoriшo о gradaпskoш ratll, шisliшo prveпstveno па оне 
oruzaпe sпage u Jugoslaviji koje su izrasle па sашош tlu, od ljudi 
koji su se saшi orgaпizova\i. Као sto i u s\ucaju predaje 
zarobljeпika 1945. tako i u оvош s\ucaju treba odvajati od ovih 
sпaga u gradaпskoш ratll опе sпage koje su Ьile orgaпizovaпe od 
pocetka do kraja od straпe okupatora (tzv. ljoticevski dobrovoljci 
u SrЬiji i slicпe jediпice). 

4 Karta koпceпtracioпih logora па teritoriji tzv. Nezavisne Drzave 
Hгvatske objavljena је u "Nasoj reci", br. 174/5 1966. 
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vпо", zasto svaki covek Jugoslavije, bez obziгa па ucesce u gradaп
skoш ratLJ, пе шоzе da ргizпа da takve dve velike bitke, bez obzira 
ko ihje росео- и Ьт·Ы pт·otiv nacizma i okupatom- kao sto su Ьile 
Ьitke па Kozari 1942. i Ьitka па Neretvi 1943. godiпe - пiје Ьilo па 

Balkaпu н Drugoш svetskoш гаtн? Zasto svaki covek u Jugoslavi
ji, koga prethodпo treba da zапiша ta шгаспа proslost, i ko је skloп 
Ciпjenicaшa, пе шоzе da нzше н obziг sашо jednu u korjst Mihaj. 
lovjca: da је jzшedu 1942. ј 1944. l1 vесјпј zatvoгa ј \ogora okupj
raпe SrЬije preovladivao broj prjsta\jca Mihaj\ovjcevih? 

Меdнtјш, gradaпskj гаt је Ьiо najzlocinackjja draшa пasih 
пaroda, dгаша kojll Sl! prvenstveпo pripretni\j паsј \judi ј izvodjJj је 
nasj ljнdj, паsiш пesposobпostiшa poljtickiш ј nasih sklonostiшa 
ka uЬiјапјiша. Neшo6nj cesto da нdariшo па neprUate\ja koji nаш 
је stajao па пjsanu, шј sшо udaгa\j па пешоспе i cesto nedнzne u 
pozadini. Моzешо sada da diskнtujeшo "ko је prvi росео", koji su 
шu шotivj za vojпicko "рага\е\по dejstvo", kojj su нzrocj Ьili da se 
ide cak н Zagгeb i potpisнjн sporazшni о "rаzшепј zaroЬijenjka". 
Alj шоrашо da vodjшo racнna da sva ta diskнsUa, нko\jko је пе 
vode pгavi istoгicari, postaje avet gradaпskog rata. Avet koja davi, 
koja ne daje da se udaljiшo od pгoslosti. Ako se od neke pros\osti 
шогашо udaJjjti, нkoljko zeliшo da пасiпiшо korak ka пеkој boljoj 
buducrюstj - опdа pгepustjшo raspгavн о gradaпskorn ratu praviш 
istoricariшa. 

U erпjgгacUi irпa takode sпaga, iako ostaгelih i onerпocalih, 
sпaga koje podstictr taj гаt Ьаг н zarnisli da porюve - da Ьi pobedi
li. Znacajпo је ovde рошепнtј da takozvaпa "ekstreпшa eшjgraci
ja" шedu Hгvatirпa оgrошпа veciпa, шedu SrЬiшa sашо veciпa, 
nesvesпo se роtршю slaze sa vlastjшa н Jнgoslaviji: pгoduziti 

raspravu о gradaпskorп ratн kao н tokн rata, i nadati se da se taj 
gradaпski rat ili poпovi, ili - da se zastrasivaпjeш od gradanskog 
rata sacнva sadasnja rпопоlјtпа jedrюpartjjska vlasti. 

*** 
I to је glavno. Ako zelirno da se vгatirno н kгv koja treba da 

proizvede пе pobedu pobedeпih пеgо jedrш поvн diktatorskн vlast 
- опdа sапю tгеЬа podgrejavati опо sto se ciпilo i опо sto se пiје 
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нcini\o. Irпa gгadaпskih ratova koji nisu aнtoшatski proizvodjli 
diktaturн. Mi, шedнtirn, пе sшешо pri tоше da zaboraviпю dve vгlo 
kгupne nepгeшostive pгepreke: jнgosloveпska zajednica nar·oda 
jeste viseпacioпalna zajednica; svaki шeduпacioпalпi gradanski rat 
pгetvara se н ideoloski; svaki ideo\oskj gradaпski гаt nastavlja se u 
шеduпасiопаlпош gradanskoш гatu. Drнga сiпјепiса, jos veca i jos 
teza od aveti gradaпskog гаtа, jeste prjsustvo Sovjetskog Saveza na 
graпicaшa Jugoslavije. 

NllSa reC, London, februar 1980. 

Navodi iz Dilasovog intervjua 
u "Encounter" -u 

"Nas sukob sa Staljinom tт·еЬа jedino p1·ipisati moskm,skom 
amblcioznom nacionalizmu, iпaienom и oЬ!iku impeт·ijalizma, а 
prerusenoш u obliku koшunizшa. Bez toga, ја sumnjam da Ыsmo 
se mi sukoЫ!i sa sovjetskim ~~otlstvom. 

"Za dugo v1·eme Staljin nije Ыо naklonjen da pт·izna da sшо 
шi izveli revolнcijн. Оп se pridгzavao fоrпш\е da su se 'jugoslo
veпski partizaпi borili herojski н okнpacjji i postigli u isto vreшe 
dнboke нnutгasпje prorneпe ... ' То је sve. 

"Pokusavao sam da ти kaiem da smo ~~et imali 'sovjetsku 
~~zast' и Jugoslcн,iji, sem toga, vlast Ьlisku smjetskom uzoru. А\ ј 
Staljin nije to hteo da zпа. On је sшatrao, na шоје cudeпje, da sшо 
шi postigli пesto sto se nalazi izшedu sovjetskog sisteшa ј de Gola! 
То је Ьila lнda besшislica, posto smo mi jos 1945, kao sto znate, 
ustanovili isti топоро! i stJ·uktum ~,zasti koju imamo i danas. 

"Ideologija н Sovjetskoш Savezu је i шrtva i jos uvek LJ zivo
tн, н isti шаh. Mгtva н sшislu ~~ет·е, а ziva kao пеорhоdпа racioпal
пost u politici". 

"Rat је паша Uugosloveпskiш koшнnistiшa - pr. ur.) dao 
пеkн gorktr lekcijн, kao н s\нcaju Staljinove podrske jнgosloveп
skoj Monal1riji i Staljiпovog oklevanja izmeau Dmie 1\l!ihailovica i 
pшtizana. Staljiпov veto па bugarsko-rшnнпski р\ап о carjпskoj 
нпiјi (i pored toga sto је Ьiо predlozen od Diшitrova н kogaje Sta-
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ljin iшао povereпja) i Staljiпova bгiga (u stvari нaredba) da паs 
ugura н federacijн sa Bнgarskoш i АlЬапUош - sve је, sve vise i 
vise, postojalo jasno da Staljin gleda па паs kao satelite, ne kao па 
savezпike, i da odпosi izшedн 'паrоdпЉ dernokratija' bice tolerisa
ni sашо н шеrј н kojoj се slнzjtj sovjetskiш jпteresjшa ј нkoliko 

Ьнdн pod sovjetskoш koпtroloш. Oko јнпа 1948, istorija је dosla н 
svoj zatvoreпi kгнg. Jugoslovenski komunisti - koji su Ьili potpuno 
nek1·iticki pokomi Staljinu, cak i пjegovim cudima i jantazijama -
dosli sн lice н lice sa nelшшaniш \јсеш 'socijalizшa': sa Staljiпo
voш odlнcпosctl da se siri i gospodari. 

"Imao sam <'eliko postovaпje za Nat!a (шadarskog koпшпj
stickog vode iz 1956, koji је нbijen od Sovjeta posle bнdiшpestaп
skog нstaпka 1956- pr. ur.)- оп је bio covek od nesaloшivog inte
grjteta. Njegove reakcije sн bile ispravпe. Ali је оп Ьiо slab н teo
rijj а njegovo razншevanje Sovjetskog Saveza trebalo је da se tek 
осеkнје. Da п е zaboгavite, оп је razшneo bolje sovjetske igre пеgо 
sto sн to Cesi razншeli 1968 .... ali пjegovo opste роiшапје Rнsa i 
sovjetskog koпшпizma, ll опоше sto опi cine ll tоше odredeпom 

vremerщ bilo је vгlo oskнdпo. Na p1·imer, оп је svoju sис!Ьiпи pre
pustio и n1ke Тita, vaujuCi cia је Jиgoszm,ija Ыlа 'libaalпa zemlja' 
- sto је Ыlа besmislica. " 

"Опо sto ја kaiem to је da пета J·evolucije koja Ы kтeпula 
bez kтиtе pl·i•,,·ienosti icleologiji, а ta ideologija zaЬteva likvidacijн 
svЉ пepгijatelja, stvагпЉ i zашјslјепЊ. То јејеdап od гazloga zasto 
је Staljiп роЬiо poljske oficire н Каtiпн ... То uostalom objasпjava, 
нzgгed, i slнcaj Pola Pota i Karnpнcije. 

"Nasa sopsn>eпa p1·iv1·ieпost komzmistickoj J·e•юluciji Ы!а је 
bas tako cи·sta. Mi smo se prjdrzavali лје s ЬiЬiijskoш jzvesпoscн 
i veгovali srno da ma sta ciпjli - predstav\ja s\нzЬн istiпi i Ьнdнсој 
sreci nase zemlje i covecaпstva. 

"Ono sto sam kazao, to је cla ne mogu da dozvolim - bez 
obzim па sliдюsti и spoljпjem sjaju totalitame propagaпde, maso
mim mgaпizacijama i slicno - da Sll kошнпјzаш ј nacjzaш нpore

djvj ... Оsпоvпа porнka komнпizma Ьila је нvek slobodoumпa, 
Ьшпапitаша ј s оле straпe пacjoпaljzma, ј н оvјш zivotлjm obzjrj
ma kопшпјzаш је нvek Ьiо нпeskladн sa пacizmoш ... " 
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" ... Izшedu pocetka ovog veka i 1914. RнsUa је vodjla н 
pogledн pгjvrednog rasta ј iпdнstrijalizacije. Za mепе nеша sнmпје 
da Ьi to Ьilo рюdнzепо. Моја је рrосепа da Ы stvamo ciemok7·at
ska, и zapaclпom smislu, Rusija imala cialeko шavпoteieniju i 
uspesniju privl"edu nego sto ima Sovjetski Savez danas. Mozda Ьј 
tашо bilo шапје celika ј нglja, alj Ьi Ьilo vise za isЬrапн ј daleko 
vise potrosackЉ zadovoljeпja. 'Ekonoшski нspeh' ве Ьi шоgао 
njkako da se posшatra kao оргаvdапје za Staljjпov despotizam." 

"Jdeologijaje za Moskvu pasos za put и svet. Ideje, cak iako 
sн laZ:пe, јеsн sпаzпо orнzje. Sasvim је шоguспо, kako dokazнje 
sovjetskj slнcaj, imati slabн ekoпomijн, vrlo jak vојпј polozaj ј ро 
jzgledн nepobedivн ideologjjн. Jasan J·ezultat је snaga, bez obzira 
па slabostj koje leze ispod te snage. 

Nasa rec, London,jebruar 1980. 
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PREDNOVOM 
КATAКLIZMOM? 

Za posledпj ih sto godiпa, srediste sпage u ekoпoшskom, 
politickorп i vојпош smislн preselilo se пе samo iz пekih kнlturom 
i civilizacijom нgledпih zernalja, kao sto sн Ьile sгediпom proslog 
veka Fraпcuska, Nernacka i Velika Britaпija, vec i izvan Evrope. 
Uopste, опо sto ne nюze da spori iole objektivпi роsшаtгас, to је da 
su tri navedeпe пekadasnje velike sile Ьile пе sarno sпаZ:пе пеgо su 
Ьile н izvesпom sшislu i гasadпik za ostale zernlje н svetн, kako u 
privredi i politici, tako i н kнltuгi i tehпici. 

Drugi svetski rat је doneo izнzetaп роrешесај odпosa 
izrnedн zernalja i svetova, ali i jedan пovi ideoloski fеnошеп: pгo
dor јеdпе ideologije (bez obzira da li је ta ideologija sustiпa ili 
sarno шaska), ali tom ргоdот jos uvek пета adekvatпog odgovo
ra. Deшokгatija se, па zalost, пiје пikada tюЬ!icila н ideoloskog 
раrtпега koшuпistickoj ideologiji, а socijalпa deшokratija jos 
rnaпje. Maгksizaш је kroz teorije i pгopagiraпje "izgradпje novog 
drнstva", savrseпog, posle "slorna staгog drнstva", zarnracio vidike 
jediпoj alterпativi, kapitalizmн. 

Јеdап od glavпill нzгоkа ovoga razvoja н пasem vгеrnепн, 
шепi se ciпi, jeste a-ideoloski aпglosaksoпski pragmatizarn. Ova 
шetoda, pгagmaticпa, vгedi jediпo kada se vec гaspolaze ideologi
jom i jedпim pogledorn па svet. Medнtirп, Aпglosaksoпci iшајн 
prveпstveпo "пасiп zivota" (11'ау ој life), koj i је izgradeп па пekim 
pгetpostavkama jedrюg "pogleda па svet"- а п е ideoloski pogled па 
svet. Nагаvпо, пе misliшo da пасiје imaju пekakav jediпstven 
"pogled па svet" ili, jos шапје, jediпstveпi ideoloski stav, ali se н 
uпнtrasпjem pluralistickorn оkгsајн sнkobljavajн ili ideologije ili 
pгagmatizmi. 

Postigavsi пajvisi stнрапј гazvoja н odпosima izmedu poje
diпaca i dгнstva, оdпоsпо пajvisi stнрапј slobode, sigurпi u sebe, u 
okviш svojil1 gгапiса, Aпglosaksoпci sti i sofisticki гaspolozeni, 
mogн Ьiti ciпici н toj meгi da sшnпjaju i н svoj pogled na svet i н 
гezнltate koji sн postigпнti. Опi su takode i "пacioпalisti" н izve-
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sпom smislti, иobrazavajиci da prodori "tudih" ideologija i "dru
gih" pogleda па svet пе mogu uspevati u пjihovim srediпama. Na 
пesrecu, ako tako moze da se kaZ:e - ide u prilog tom opasпom sta
nju stvari i ciпjenica da korшшisticke partije nernajн nikakva uspe
lш u anglosaksonskim drнstvima. То dovodi do lakog zavaravanja 
ostrvljaпske psiћlogije - sevemo-arnericki kontinent rnozerno u 
torne pogledu da srnatramo za ostrvo. 

Poraz Fraпcuske 1940. i vojnicki slorn Nernacke 1945. godi
пe ostavili su prazan prostor u Evropi. Sjediпjene Drzave Arnerike 
prirodno su se pojavile kao sнpamik Sovjetskom Savezu, kao voj
nicka i ekoпornska sila, sa Velikom Britanijorn и pozadini. Те dve 
anglosaksoпske sile, vec svojim prvim пagodbama u Jalti i Tehera
nu, otvorile su риt Sovjetskom Savezu, пајрrе vojnicki i politicki, а 
potom sи dozvolile јасапје SSSR и toj meri da se daпas on moze 
srnatгati glavnom svetskom siloш. 

Saшokriticki i cesto cinicno gledajuci па svoj sisteш i na 
"nacin zivota", potceпjujuci kako znacaj religije tako i snagн ideo
logije, Anglosaksoпci su пајсеsсе svodili koшнпistickн ideologijн i 
sisteш па пacionalizaш ... Nacioпalizam пiје snaga koja opada, ali 
ona nije zamena za ideologiju. I пе moze Ьiti. Nacionalizam је 
posebna kategoгUa, Ьilo da је vezaпa za ideologiju, Ьilo da је neza
visпa od ideologije. 

U intervjuu Milovaпa Dilasa, koji је objavljeп н deceшbar
skom izdaпjн londoпskog casopisa Encounteгa, zahvaceпa је i 
шeduпarodna problematika, iako н to vreшe пiko verovatno пiје 
ocekivao okupacijн Avgaпistaпa 1 • Medutim, Dilas govori о sovjet
skoш iшperijalizшu koji парrеdнје, kao i о zapadпiш nacijama 
koje Sl! "potpur10 nespremne i, kao StO cesto izgJeda, bezvoJjпe da 
kazн Rusiшa: Тн treba da stanete!" Izrnedu Zapada, а to zпaci н 
ovim trerшcima Sjediпjene Drzave- јег se Zapadna Evropa ni izda-

1 Dilas govori о Egiptи i А vganistanи kao о zemljarna koje dаји otpor 
sovjetskoj ekspanziji; и meciиvremenи, da Ьi savladali taj otpor и 
Avganistanи, Sovjeti sи decernbгa 1979. ne sarno okupirali zemljи 
пеgо i fizicki likvidiгali clanove avgaпistanske vlade koji inace 
nisи Ьili rukovodioci tog otpora. 



58 Desirnir Tosic 

leka пiје, па :Zalost, sпasla пi idejпo пi vojпicki - i Sovjetskog Save
za postoji јеdап odпos koji је, u пајтапјн rнkн, снdап. Zapad izbe
gava da razшne da detaпt пiје mir. Na рrоdнzепн, orgaпizovaпн i 
ЬоrЬепн ofaпzivн jedne ideologije - Zapad odgovara defaпzivпo, i 
to sато vojпicki, пikako idejпo ili ekoпoтski. Uzтiтo kao primer 
proЬ\em пesvrstaпЉ zeтalja. Zapad је od pocetka, iako se to krUe 
u jнgosloveпskoj гezimskoj stampi .. iшао slabosti za pokret пesvr
staпih. Pos\e dvadeset godiпa, pokret пesvrstaпih pada н rнke 
Sovjeta posle sastaпka и Havaпi pгosle godiпe. Ne sporiтo torп pri
likoт idejи da Ьi pojava efektivпe пeиtralпeosti izтedи dva vојпа 
Ыоkа Ьila pozitivпa sпaga и sprecavaпjи ratпog okrsaja. 

Iako теdипаrоdпа sitнacija тоzе роvгsпо da sиgerise bez
пacajrюst ideologija, ostaje kao сiпјепiса da se slobodпi svet пе 
rпoze braпiti ako пе "иzvrati ideoloskiт izazovoт" (Dilas). Prag
шaticпo aпglosaksoпsko jzbegavaпje ideo!oskog Ьiсе ораsпо ј za 
та kakav otpor н vojпickoт sшis\н. Najpre, sa шшtгаsпје tacke 
gledista, пarodi пе mogи da se Ьrапе ako петајн пekakav ideal; i 
taj idea\ пе тоzе vise Ьiti sапю пасiопаlпi, пezavisпost - kada pro
tivпik raspola:Ze ideologijorn koja tem-ijski пеrпа патеrе da нzте 
та kojoj drzavi ili ma kome паrоdн - пezavisrюst! Narodi pak pod 
sovjetskoт vlascн i sovjetskoш koпtroloт тога da zпаји da se па 
Zapadн ве Ьгапi "kapitalisitcka eksploatacija" пеgо citav јеdап 
pogled па svet koji је gгаdеп vekovima i н kome sи izgradeпe пaj
vise kнltнrne, politicke, ekoпomske i tehпoloske vredпosti - пajvise 

sto Stl Љ drl!Stva rnog\a da postigпн do daпas! 
Vгedпost Dilasovog iпtervjиa је и tome sto сео taj proЬ!ern 

ideo\ogije, kотнпizта, demokratije i ekspaпzije Sovjetskog Save
za osvetljava kao covek od istoгijskog fonnata, kojj zivi н svetн 
jedпopartijske diktatнre. Njegov glas za zapadпi svet тоzе Ьitj 
јеdпа od posledпjih istorijskill оротепа. Koliko се taj glas иticati i 
па пеkе vladajиce jиgosloveпske koшuпiste- to је drиgo pitaпje, za 
паs iz Jиgoslavije- vеота Ьitno pitaпje. 

Sато опi, koji jasno pokazuju da пе zele da kapitнlirajн, 
mogн da izbegпн поvн kataklizmн ј poraz. 

Nasa rec, Loшlon, mart 1980. 
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Navodi iz Dilasovog iпtervjua 
u Епсоuпtег" -u 

" 
" ... ОЬеs!1rаЬгијиса сiпјепiса је pak da, sa izнzetkom јеdпе 

ili dve, svaka korrшпisticka Partija н svetн јо§ uvek је staljiпjsticka 
и svojoj stгиktнгi i rнkovodeпaje staljiпistickiт rnetodama. Mozda 
sи ove rnetode rnaпje surove пеgо опе sto sи нроtrеЫјаvапе tride
setЉ i pedesetih godiпa; тedнtim, jos пета odvajaпja od пасеlа 
'ideoloskog jediпstva'. 

Тај borbeпi poklic komнпizma, kojije vladao koтипistickim 
straпkaтa pod Staljiпom, jos нvek vlada пjima daпas. 'Ideolosko 
jediпstvo' Ьilo је Staljiпov dopriпos teoriji koпшпisticke taktike. 
Lепјiп је zal1tevao partijskи discipliпи. I cak kada је пиdiо izvesпa 
jemstva пovorn revizioпizmн (kao па primer и 'Materijalizmн i 
empirijskom krjticjzmи'), Lепјјп је Ьјо tгpeljiv и velikoj merj pre
ma rаsргата i diskиsijaтa н okirн Partije - dok Staljiп пiје. 

"Metoda је sve. Da li ima нпиtrаsпје demokratjje ili пета н 
komипistickoj Partiji- to је jediпi arsiп роmоси koga mi пюzето 
da сепiто пamere Partije da postиje ili пе pravila dernokгatije н 
slobodrюm parlameпtanюm politickom sisteпш. То је razlog zasto 
sат ја skloп da ипарrеd dam н kva!jfikovaпoj теrј роvегепје spaп
skoj ј jta!jjaпskoj koпшпjstickoj Partij i. Ove sн se pгilagodile и 
dobroj meri ипиtrаsпјiт пeslagaпjima, cak i kada пisи иkiпиlе 
'demokratski ceпtraljzam'. А\ ј, ako јеdпа koтипisticka Partija 
пaglasava svojи пakloпost ka prirшdavaпjи mапјiпе za rасип "ide
oloskog jediпstva", mi пеmато razloga da vеrнјето da се ta Par
tija postovati gledista, jos mапје oгgaпizovaпo postojaпje svojih 
politicki\1 protivпika и siroj areпi пасiопаlпе politike. 

" ... Dogod koтипizarn ide pиtem vere i faпatizma - а ја 
zпат iz svoje mladosti da је to оhrаЬгнјисе- пjegov zahtev za asi
milacijoт (н drиstvи) 'de facto' i za prЉvataпjem 'de јше' (sto 
iпасе pc:stoji) тога da Ьиdе prihvaceп sa velikoт oprezпoscи. 

"Zorz Marse (vod fraпcиskЉ kornипista- рг. ur.) је пеdаvпо 
ostavio da se zabelezi пjegova sledeca lapidarna misao и 'L'Ншna
пite' -и: 'Mi (komtшisti), srecпi sпю ljнdj jer se borimo za ( covecijн) 
srecи ... ' Ali,kako, Vi cete se pitati, zпа Магsе sta ciпi ljиdskн srecн? 
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On to zna, шоzешо da pгetpostavUaшo, zato sto пiје sашо cist par
tijski politicaг пеgо i vizionar. Njegova vега gaje sпabdela izvesniш 
пeospomiш istinaшa о sшislu istoгije, о нlozi pгoletarijata, о Ыago

slovenosti u kојн се nas нvesti besklasno drнstvo, i slicrю. Nеша 
analitickog svedocanstva da је ijedna od ovil1 pretpostavki tаспа -
dakako ima dosta гazloga da шisliшo da su пеtаспе- ali kada sejed
пom prihvate osnovne pretpostavke ideologije, ostatak sledi sa zavi
drюm sigumoscu: 'srecпi' koшtшisti odlaze na posao пaiшenova
пog 'нsгеСivапја' covecaпstva, iako treba cak i da razore dobar deo 
toga covecaпstva u sашош procesu. 

"Моје glediste је da ova vгsta arogaпtrюg arl1eoloskog 
kошнпizша пеша пicega sa puпoletnoш politikoш u slobodniш 
parlaшentaшirп drнstviшa. То sarпo pokazнje da н vecini koшuni
stickil1 partija н svetu staljiпizaш је ostao u dobrorп delu dosta ziv. 

"Bio sam staljinist- kako sн koшunisti н to vreme Ьili. I da 
пiје bilo sukoba sa Sovjetskim Savezom, ја Ьih Ьiо ostao staljiпist 
sve do ХХ koпgгesa РаrЩе (SSSR). Daпas је рошоdпо шеdн 
komunistima da пе prizпaju svojн staljiнisticku pгoslost i da poricн 
da Sll гekli 0110 sto Sll u stvari гek\i. Ја to песн ciнiti. Мој staljini
zam је poznat. I kada daпas gledaш uпazad па njega, mogu sашо 
da ponovim da mi пе Ьismo pobedili н svome ratн pгotiv Hitlera -
da пismo нzeli ovaj пeprekladan stav prema Sovjetskom Savezu i 
Staljiпн. Mi sшо ga potrebovali za паsе jediпstvo i лаs moral. Bili 
smo faпatici, i tгebalo је da bнdemo. Sad, da li sam ја verovao н 
svakн pojediлost ovog hvaljeпja iz 1942 (claпak Dilasa н ЂоrЬi' 
rюvembra 1942. u s\avu Staljiпa, makгsizma-leпjiпizma i Sovjet
skog saveza- pr. ш.), koje vi лavodite, to је drнgo pitaпje. Bio sam 
jedan od partijskЉ voda, i pisнci novembгa 1942. pod izнzetno 
teskiш нslovima, sasviш је mogнcno da sam нpotreЬ!javao izvesпu 
retoгikн koja пе Ьi izdrzala ispitivaпje daпas jedrюg politickog 
панспikа, a\i је posve mogнce da је ta retorika potpaljivala dul1 
паsЉ tvгokomih Ьогаса. Nepobedivost i sveznaпje Staljina Ьiо је 
efektivaп slogaп pгotiv prividпe пepobedivosti Нitlera. 

" ... U mome pгilazн Staljiпн Ьilo је песеgа slicпog religij
skoj vгsti vегоvапја. Mi smo svi verovali u пјеgа па taj пасiп. 

Mozda, kao sto kazeш, пisam iшао potptшo povereпje н svaki pri-
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dev kojim sаш Ьiо obasuo Staljiпa (izvestaп ritual velicaпja Ьiо је 
н tim daпima obavezaп), ali sam onda Ьiо нvеrеп da ako neko Ьiva 
obuzet ovim velicaпjem па visem nivoн politicke svesti, to је Ьiо 
ispravno i Ьitno. 

"Cak i 1948. godiпe, mi smo jadno razumevali Sovjetski 
Savez. Mi smo jos Ьili н регiоdн kada smo nalazili opravdaпja za 
sovjetsku stvamost. Da, гekli Ьismo, Sovjeti rnozda upotrebUavaju 
grube metode u svojoj spoljnoj politici, ali пјЉоvа velika dosti
gnнca н izgradivaпjн socijalizmajesu izvaп zпaka pitaпja. Nase pri
zпavaпje istiпe о Rнsiji Ьiо је postepeпi proces - cak i posle preki
da s Komiпforrnom. Bilo је to za vreme moje posete Rusiji 
pocetkom 1948, kada је pocela da se rada misao u meпi da је to 
rdav sistem. Ali, ја jos нvek пisarn нspevao da razumem da паs sis
tem н Jugoslaviji, posle svega, пiје daleko bolji. Vec pedesetih 
godiпa, medнtim, ја sam odbacio sve svoje ilнzUe i video sam 
sovjetski sistem takav kakav је. Ali пemojte se varati u torne pogle
dн: jos uvek daпas ima u Jнgoslaviji teпdeпcija da se odrzavajн ilu
zije о Sovjetskom Savezu. Jos нvek postoji пеkа stгuja rnisljeпja 
koja drzi da је sovjetski sistem "socijalisticki ', а da је пjegova rnala 
mrlja u tome sto је koпtгolisan od teske Ьirokгatije па vrhu. 

... Ти је jos ljudi koji се vam reci- u redu, kod Rusa rnozda 
пета demokгatije, samoupravljaпja i slobode рнtоvапја, ali Sovje
ti su, istorijski i ideoloski govoreci, kao i mi па istoj fгekveпciji. То 
је besmislica- i za buducпost Jugoslavije - rnoze da se pokaze kao 
vгlo ораsпа besmislica. 

"Zaista stгasna pojavaje da se пе moze Ьiti komunistom uko
liko se sam covek ne ciлi sramлi akt poricanja sarnog sebe. Ne 
rnoze niko da bude komuпist а da u isto vreme sacнva јеdло slovo 
svoga licлog iлtegriteta. 

"Sva zla, koja је ро verovaлjima koпшпista idealista komu
пizam izgnao iz sveta, usuлjala su se u dusu koлшлizma pod Stalji
пovim vodstvom, i postala su njegov sastavni deo. Ne vidim nicega 
rdavog u zelji da se takav sistem odobri. 

"Zasto, mozete se pitati, izгaz 'drzavni kapitalizam' (za 
sovjetski sistem - pr. нr.) nije vise ispravan? Drzavni kapitalizam 
podгazшneva konkurenciju, makako ova izopacerю bude stavUena 
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u dejstvo, оdпоsпо u kojoj је meri efikasпa i da li zadovoljava 
potrebe potrosaca. Ni јеdпо пi drнgo не postoji н sovjetskom 
dгнstvн. Опо sto imamo tamo, to је оgгошап lапас odпosa privile
gija kako da se raspodeljнje i privilegUa kako da se trosi, odпosa u 
kojima svako od vrataгa do direktora daje ili prima s роvеrепјеш ili 
obavezoш koja vezuje. Vas polozaj ili vase пapredovaпje u tоше 
laпcu пiје н zavisпosti od vaseg гаdа ili taleпta пеgо od vase kori
sпosti i veшosti gospodariшa koji sн u komandi паd vama, i па kra
ju u kojoj su шeri ovi пероsгеdпi gospodari korisпi i veшi oniшa 
па vrlш. Рrеша tome, drнstveпi kao i ekoпornski karakter sovjet
skog sisterna, izgleda шi, da bi bolje Ьiо siшbolisaп odnosorn koji 
је postojao u feнdalnoш drustvu izшedн vazala i njihovЉ pretpo
stavljeпЉ - пеgо da Ьнdе siшbolisaп kao пesto sto uпapredнje, kao 
kapitalizarn, cak i kao 'drzavпi kapitalizam'. 

"Ideja о 'шiljet-sistemu' javlja шi se kao odgovarajнca slika 
о sovjetskom irnperijalizrnн н posledпjЉ pedeset godiпa, ili zato 
sto se SSSR, kao i Otornaпsko carstvo н XVI i XVII veku, pojavlju
je kao trpeljivo ргеша 'шiljetu' sarnoш, tj. рrеша teгitoriji koja 
нziva razпe stepene kultншe i пасiопаlпе aнtonoшije. 'Sloboda' 
ovih teritorija iskljнcнje ргаvо па пezavisпost ili ргаvо па akcijн 
protiv tog vladajнceg sisterna. Iша takvih slнcajeva sa l1riscaпskim 
i jevrejskim zajedпicarпa н XVI vekн, kada Ьi se reklo da је taj 
'rпiljet' - sistem Ьiо пapr-edak н pogledн verske trpeljivosti. Tako Ьi 
sovjetska ргiшепа "rniljeta' bi\a пapredak ргеша staljiпistickoj vrsti 

sovjetskog impeгijalizma. 
"Опо sto паrп kazн svЉ pet cula, to је da se sovjetska 

ekspaпzija postepeпo siri, bez obzira da li se to sireпje vrsi sa ili bez 
grube sile, s vојпош okнpacijom ili bez te okнpacije. Nezavisпo od 
sнprotпog, па razпiш rnestirna (Egipat, па prirner, i Avgaпistaп 
(sada), sovjetski irneprijalizarn парrеdнје i vrlo је Ыizu da zapreti 
pristнpu Zapada za beпzin па Sredпjern istoku. Ово sto ваш ta паsа 
сн\а kаzнјн to је da su zapadпe пасiје potpuпo пеsрrеrппе i cak, kao 
sto шi cesto izgleda, bezvoljпe da kazu Rusima: tн treba da stane
te! Jedпog dапа шоrасе to da нсiпе, нkoliko пisu sаше spremпe da 
dodu pod 'шiljet-sistern'. U оvош treпutkн Zapad aktivпo рошаzе 
sovjetski sistern velikiш koliciпama zita, telmologije i kreditiшa. 
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"Za pocetak, паiше, zapadпe zeшlje, i pre svega SAD, treba 
da ргеkiпн da оdЬiјајн da vide опо sto је ocevidпo. Kada Rusi pro
povedajн detant, опi јаsпо kazuju н svojoj propagaпdi da се опi i 
daUe sve ciпiti pгotiv zapadпih iпteresa, sve do graпice koja Ьi ih 
пeposгedno uvela u rat. Zapad пе odgovara prikladrю na ovo zato 
sto se, zal1va\jнjuci ideoloskoj nespremпosti i neodlucпosti poli
ticara, vara da detaпt zпaci шir. 

"Ја Ьih zeleo da se Zapad ispravi pred Sovjetskirn Savezom 
sa mпogo vise smisla za poverenje prema svojim sopstvenim usta
пovama i sa mпogo vise volje da se povrati i uzvrati ideoloskim iza
zovom vise пеgо sto treпutпo cini. U ovome casu, Sjedinjeпe 

Drzave Ameгike su moralпo r-azoru:Zanje pridodale svojoj zagoпe
tпoj goгcini, tako da su spreшne da Ьасе svoje orнzje pred pr-vom 
sladнпjavo izgovoreпoj sovjetskoj гесi. 

" ... Ne zelim da se hladпi r-at vrati. Ali mislirn da је hitno 
potrebпo da se Sovjetima i istocno-evгopskirn пaгodima pruze tvr
de analiticke ciпjenice о razlici izmedu Sovjeta i zapadnill sisterna, 
о amЬicijarna i praksama sovjetskog ekspaпzioпizma, i ostalo. 
Tamo, iza zavese zive mпogi iпte\igentпi ljudi, u partijama i izvaп 
partija, koji sн razvili otpor (гezimskim) propagaпdama, ali su zelj
пi da cuju пestrastveпu kritiku sistema pod kojim zive. Budimo pak 
jasпi u jedпom pogledu: ovi ljudi- а пе vasa 'siroka puЫika'- jesu 
опi koji се odlнcivati. Ruski пarod mozda пUе spremaп za samo
oslobodeпje, ali rнska, poljska, madarska i ceska iпteligeпcija -
jeste. Dtlll slobode росео је sada da marsuje kroz komнпisticki 
svet. 

... "Bez svake surnпje, svi kriticaгi komнпizma moraju Ьiti 
podsticaпi пacelom i odusevljeпom opozicijom diktaturama i sa 
potpuпom verom u demokratijн. Sve sto kazem, to је da naciп kri
tike sovjetskog sistema ne sme da bude kao bubetaпje ро buretн i 
па пetoleraпtaп пасiп iskazaпa, јег је to samoporazavajuci пасiп. 
Sasvirn sпаzпа i пedemoпstгativпa odlucпost - to је sto rni potrebu
jemo, i to је ово sto sada пedostaje Zapadu, iako ne u sviшa 
slнcajevirna. 

"Ako pogledate па zараdпн Savezпu Repнblikн Nemackн 
pod vladom socijaldemokrata, vi irпate primer јеdпе dernokratije 
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koja nije zap\asena da se samopotvrdi, iako је smrtпo ugгozena. 
Nemci pod Helmutom Smitom likvidirali su terorizam izнzetnom 
bгzinom. Kada ЬЉ Ьiо na Smitovom mestн, ја Ьih to нcinio na isti 
nacin: teroristi zele da uЬiјајн ljнde - ра samim tim пешајн prava 
da se zale ako i sami budtr uЬijani za нzvrat. 

"Komнnisti koji se zale na ostrirш zakona, kada sн primenje
ni protiv njih, nюgu kod mепе da ocekнju rnalo simpatija. Nikada 
nisam rnogao da razшnem пjihove sнze- cak i kada sam grmeo u 
паsој propagandi pгotiv 'var-varstva kapitalisticke pгavde' i protjv 
'pнstoseпja burzoaske policije'! Cak ј daпas, н duЬiпj svoga srca, 
svestan sarn da smo mi Ьi\ј svet kojj pozjva na revolucijн, koji pro
goпi i ubUa svoje protjvпike - otuda пemarno prava da za нzvrat 
ocekнjemo Ьо\је. Ја sam ushicen da su Nemci ucinjJj пesto za 
demokratijн. Моје осј ne suze kad slнsarn о patпjama terorjsta. 

" ... Nista sto Ьih mogao da zamis\im, пUе tako udaljeпo od 
'pгogresivrюg' svetskog poгetka, dгнstveпog poгetka, ili makoga 
poretka - kao sto је to sovjetski sistem. Sarno ako s\edecн tvrdnju 
primite aksiomisticki - 'sto veca Aпnija, to bolje drнstvo' - ili 'sto 
efikasпija masjпeгija пasilja, to је vase drustvo pгogresivпije' -
samo u tome slнсајн nюglo Ьi se гесi da је sovjetsko drнstvo pro-
gresivno ... Neka nas Bog sacнva sovjetske vrst.e пapretka! 

" ... Zapadпi liЬeгa\i (н amerjckom smislu гесi, tj. vasa 
uopsteпa evropska \evjca) нvek је stavUala, i prodнzava da stav\ja, 
otvoгeno ј pгjkrjveno povereпje н kornнпjstjcke роЬнdе ј cak н 
sovjetsku politiku. Сјпјепјса da sн komнпsjtj smatrali levjcн, spre
rшш па komproшjs, kao svoje aгhiпeprijatelje, i Jjkvidira\j ih kad
god Sll mog\j, izg\eda da је ma\o postig\o (mada је пesto нсiпј\о) da 
odvrati levjcн od veza sa komtшistima. 

"Pitali ste ше raпije н ovom razgovorн da Ј ј ја шjs!im da је 
u Sovjetskom Savezu ipak пасinјеп kultumj i drнstveпi пapredak, i 
ја sam rekao da Ьi паргеdаk verovatпo Ьiо jsto to\jko ve\jkj јЈј vecj 
ј da пјје пikada Ьilo boljsevjcke Revolнcije. Dozvolite тј da sada 
dodam шјsао koja se odnosj па 'hleb i slobodн', sazeto ll sl1vataпju 
da је sloboda vazпija пеgо rпaterjjalпo dobro, j\i, ako ze!jte, sjro
rпastvo је mапје zlo пеgо despotjzam. Тјше ја rпis!jш da kazerп da 
се drнstvo slobodпЉ ljнdj ј zепа, ako паdе samo sebe н ekonom-
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skoj пepravdi, jstraziti sгedstva da popravj materijalпe uslove. Ali 
drнstvo, koje је otpereceпo materijalпim potrebarпa, а bez slobode, 
nema нstavпili sredstava da se krece od neslobode ka slobodi. Pazi
te, ја ne verнjerп u povratak nekog oЫika arkadijanskog drнstva. Ја 
sam za jndнstrijsku civilizacijн zаsпоvапн па naнci ј tehnologjji sa 
visokjm zivotorn staпdaгdom. Ali ako јша nekog pjtanja da li treba 
da Ьirапю izmedu slobodnog ali sjrorпasпog drнstva, ј s drнge stra
ne - drнstva oЬilja а!ј пeslobodпog, rпenj је јаsпо da treba da jzabe
гem prvo. Као sto sam rekao: sve dok јшашо slobode, rni јшашо 
пюgнспоst da нk\onjrno siromastvo, а visokj staпdaгd u despoti
zmн sazidao Ьi preprekн pгotiv slobode. 

"Ргvо, ljudi kojj zjye ll slobodrюm po\jtickom гezjmu Ь\јzј Sll 
јеdпј dгнgjma ј јшајн vjse razloga ј mogнcnosti da гazнmeju ј 

pomognн jedпi dгнgе, пеgо sto је to slucaj sa zatvoreпim drustvom. 
Lakse је podnositi slobodno dшstvo bez izvesпih materijalnЉ 
zadovoljeпja pod tjrn нs\ovima, nego tгpeti dнhovne patnje н пes\o
bodnom dшstvн. Drugim recjma, s\obodnj poredak, cak i kada 
пеkо u njemu pati od mateгijalne oskнdjce, stvaгa prjstojnije, vjse 
ubedljivo i vjse humaпo drнstvo, пеgо опо koje пнdi visi zjvotпj 
staпdard i prostraпi konceпtracioпi logor. 

"Dmgo, tапю gde је sloboda odsнtna, cak i materjja\no 
dobro паае se ranije ili docпije н opasпostj. Sovjetski Savez prнza 
odlicaп primeг. Nedostatak sloboda н Sovjetskom Savezн doneo је 
drнstvн пejedпakost izmeal! coveka i coveka, jer tн ideoloski ciпi
oci i pravila jпdustrijskog feнdalizma odlucujн пapredovanje, 
dгнstveпi polozaj i moc zaradivanja, пе- гаd, sposobnost ili stгнспо 
znanje. То је za нzvrat proizvelo takvo stanje poslova u kome пista 
neoЬicno пiје kada fabricki direktor ili rejonski Partijski sekretar 
zal1tevajн trideset рнtа veci prilюd nego radпik u pгoizvodпji. То је 
preteгana srazmera kada se poredi diferencijal па 'kapitalistickom' 
Zapadн, gde је odnos izmedн radпika i direktora kao 1 prerna 4 i 1 
prema 7. Sovjetsko dгнstvo је ргеша tome okarkaterisano odbaci
vaпjem 'de facto' jednakosti i dгнstveпe. pravde, i snaznim pono
vпim llVOdeпjem 0110ga StO komuпisti U drнgim okviгima ZOVll 
'odпos eksploatacije'. Dгugim recima, velika vecina u Sovjetskom 
Savezu је siromasпa i siromasnija, dok rnala mапјiпа, н гaznirn 
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polozajima relativnog ili apsolutnog obilja, gospodari vecinom. 
"I zasto se sve to pojavilo? Zato sto sovjetsko drнstvo u teo

riji је dгнstvo ;ednakosti, ali u пjemu пета пiko slobode da digne 
glasa protesta u casu kada је siroka jednakost preobracena u grubu 
eksploataciju. 

"Zapadna drustva ne trvde da sн dгнstvajednakosti, i пisн, ali 
sн iпtelektнalno i drнstveno - slobodna drнstva. То zпaci da se grн
bi oЬ!ici пejedпakosti zloнpotгebe u moci zaraёlivaпja, socUalпim 
doЬicirna i slicпom, пalaze pod javпom koпtгolom, tako da se 
пергаvdе вtvrёlujн i drze u graпicama. Кrајпјi гezнltat је takav da ј_е 
zapadпo 'kapitalisticko' drнstvo daпas pravicпije н socijalnom smt
slн пеао sovjetsko. I prilюdi sн razdeljeпi н zapadпom drнstvнпeн-"' .. 
poredivo sпosUivije пеgо u sovjetskom sisteпш. Stvamo, kao 1 stm-
bolicno, ,,,·ecli Ьiti slobodaп. 

"Jвgoslavija је dobar primer zernlje koja se moze pol1valiti 
гelativпo sпosljivim staпdardom zivota, potrosackim zadovolj
stvom, pokгetljivoscн zaпimanja i cak i maпjim brojern privatnih 
predнzeca. Ali ako naciпite јеdап korak, i пајmапјi, i~ап. 'do_zvo
ljeпe' slobode koju је rezim odredio da tгеЬа da postOJl, VI пшёlеtе 
па zid. Vasa iпtelektualпa sloboda - в pгavom smislн reci sva је slo
boda iпtelektнalпa, drнge пета - omeёlena је ustavorп koji vam па 
IIшtiji garaпtuje шпоgа prava, ali ciпi od toga besn:islicu _kada pr~
pisнje н velikoj meгi da sн sva ta prava podvgпнta шterestm~ 'soct
jalizma' - kaгakteristika, нzgred recerю, kојн jнgoslo:~пskt u~:av 
deli sa sovjetskim. Drнgim recima, cak sн i u Jнgoslavtjl mateпJal
пa dobra lako opoziva, ali је zato poricaпje slobode sпаzпо iпstitн
cioпalizovarю." 

Nasa rec, London, mart 1980. 

КО ЈЕ MILOV AN DILAS 

NOVITALASPROPAGANDE 
PROTIV DILASA 
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"Borba" od 23. Х objavljнje па posledпjoj straпi veliki oglas 
pod пaslovom "Dilas iz izdaje и izdaju"- "Od daпas пovi feljtoп 
Novosti''. Izmeёlu ostaloga, u tome oglasu stoji i sledece: 

"U pokusajima disk1·editovanja nase zemlje, njene unu
tmsnje i spoljne politike, Dilas >'ес decenijama sklapa savez sa 
'cmim tlm•olom ', ili kako sam kaie: 'Ја se ne op,.edljujem za 01'U ili 
onu р·ири. Ја fakticki sшatlujem, ukoliko to moje mogucnosti 
don'oljavaju, sa S>'akim ... ' 

"Najnm,iji pokusaj Milovana Dilasa da knjigom 'Dl'иienje s 
Тitom' umanji znacaj i velicinu licnosti i dela tvшca nove Jugosla
vije i jeclnog od na}>'eCiii d1·iavnika ovog >'eka cloii>1eo је u svetu 
p1·m,i fzjasko. " 

Ovaj oglasivac н "BorЬi" izgleda da пе cita "Slвzbeпe поvi
пе SFRJ". U njima, 17. јнlа ove godiпe, stoji daje Dilasova knjiga 
stampaпa па pet stmni!J jezika - pored izdaпja na srpskohrvatskom 
- i da sв sva izdaпja, izвzev srpkol1rvatskog, zаЬrапјепа l1 Jвgosla

viji! U "kapitalistickorn svetн" stampajн se kпjige koje svet cita, 
koje se kврвјв i koje se prodajв! 

Posebna kampanja и Hrvatskoj 

Као sto Sll citaoci mogli da pгimete iz пovembarske "Nase 
reci", роsеЬпа kampaпja protiv М. Dilasa razvija se в hrvatskoj 
rezimskoj stampi. U torne smislв, zagrebacki "Vjesпik" росiпје 
пovu kаmрапјв 26. Х sa izvacima iz kпjige "Novi prilozi za Ьiogra
fiju Josipa Broza Tita". Glavпi је sada tнzilac - пekadasпji licпi i 
politicki prijatelj Dilasov, Vladimil' Dedijer. Ovaj dvorski Ьiograf 
Titov pise: 

"U пе malom Ьгојв knjiga autoЬiografskog karakteгa, Dilas 
rnпogo pise о retorzijama koje su vrsili partizaпi. Ima u пjirna i 
dosta tacпosti. Ali Dilas izbegava da govori о okolпostirna в koji
rna је do пjih dolazilo, kao i о retorzijama koje је оп пaredivao da 
se izvrse. U nekoliko slвcajeva оп cak odgovomost рrеЬасвје па 
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druge, tako da citalac na kraju пюzе da stekne zakljucak da on nije 
primenjivao nikakve represivne mere prema neprijatelju za vrerпe 
rata". 

Moglo Ьi se rпimo reci da nijedno Dedijerovo sudenje u goг
njim redovima пе vгedi rпnogo para. Nајрге, па celoj liпiji Dilas 
brani veliki broj partizaпskЉ postupaka, ali пе sve. Potom, i 
vazпije, оп је ;eciini covek па partizaпskoj straпi i па drugim anti
partizaпskirп stranama, koji јаvпо pise, i u rпerпoaгskim i u 
kпjizevпim delima, о mnogim revolucioпarnim obracunima koji su 
predstavljali i politiku i metodн jedne izuzetno ekstremisticke voj
ske, i u kojimaje i sam ucestvovao! Ко је taj drugi koji је imao hra
brosti i postenja da to pred javnost iznese? 

Sta је zпасајпо i zanimljivo u ovim "dokazima" Vladimiгa 
Dedijeгa? (Uzgred budi гесеrю, svi ti пjegovi svedoci su danas 
mrtvi, ра iako Sll davali Dedijeгu pismeпe izjave, pitaпje је da li bi 
daпas te izjave potvгdili. А Сава Babovic је cak "uoci smrti izdi
ktirala svoj u ispovest"!) 

Prvo sto pada н oci iz ovih optuzЬi Vladimira Dedijera, to је 
da izvesni delovi kпjige "Novi prilozi za Ьiografiju Josipa Broza 
Tita" vise lice па skupUaпje optнzпog materijala protiv Milovaпa 
Dilasa пеgо па Ьiografijн Josipa Вгоzа Tita! Drugo, daleko 
zпасајпiје је to sto Dedijer ne optuzнje Dilasa zbog "represivпЉ 
mera koje је predнzimao ргеmа nepгijatelju za vreme rata"- о пji
ma пета ni reci - пеgо о poЬijeпim komнпistima! Као optuzba, to 
је izuzetпo teska, а s druge staпe, ова је dvostruko zaпimljiva. Sa 
јеdпе straпe, ona tгеЬа da potvrdi da је "cetпike" trebalo uЬijati, da 
se to ubijaпje пikome ne zamera. S drнge straпe, sve te oph1zbe tre
ba da паtегајu citaoce da zaborave mгаспн istorijн Josipa Вгоzа 
Tita u Moskvi н tokн velikit1 cisceпja jнgosloveпske Komuпisticke 
partije н SSSR. Ako se ko moze osumпjiciti, vrlo lako, пе da је 
ostao ziv u tim klaпjima komнпistickЉ prvaka u doba strahovlade 
Staljiпa, nego i da је doЬio 'carte Ьlancl1e' kao, паiшепоvапi od 
Kominterne, generalпi sekretar КРЈ- to је Josip Broz Tito! 

Sto se pak tice Milovaпa Dilasa, ko је imao snage pre njega 
da objavi vesti i objasnjenja о razgovorima izmedti пemackih oku
pacionill sпaga н Hrvatskoj i VrЪovпog staba paгtizaпskihjedinica? 

КО ЈЕ MILOV AN DILAS 

"Nasa rec" и beogradskim 
"N ovostima" 
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U novoj kampaпji protiv Milo1'Шza Dilasa, beogradske 
"Novosti" pocele su da objavljuju 23. oktobra feljton u пastavcima. 
Pise Bosko Matic. То је divlji, staljinisticki i klevetпicki napad н 
kome se, ро оЬiсајн, istтzu recenice ili delovi receпica iz Dilasovih 
stavova kako Ьi se dokazalo da је "Dilas (isao) iz izdaje u izdajн" i 
da је оп "dezнmi protivnik svoje zemlje". Medutim, i pored toga, 
posredпo је Matic uciпio usluge i svojoj citalackoj pнЬlici, jer је 
morao objaviti i пiz stvamih Dilasovih stavova. 

Kako Dilasa napadaju? "Politicki krirпinalitet Milovana 
Dilasa" koji је пapisao da је "komuпizam пajнgnjetackiji, пajbru
talniji i najostriji sistem kakav је ikada postojao", Dilas koji 
"bukvalпo iпtгigantski ocenjuje nasн revolнciju", koji "пaziva tu 
nasu revolнcijн gradanskim, bratouЬilackirп ratom" а koji је vec н 
svojim "Merпoarirпa jedпog revolнcionaгa" svesno urпaпjio ili 
пegirao нloge radпicke klase u razvojн Korпнпisticke partije i revo
lнcioпamog pokreta u Jugoslaviji ... " I slicno. 

U svorпe izdaпjн od 28. oktobra beogradske "Novosti" pre
пose jedan deo oglasa-kataloga kпjiga za prodaju, koji је objavila 
jнnska Nasa rec ove godiпe, kako Ьi dokazali saradпjн "cetпika" i 
Dilasa. Oglas pocinje knjgom "20 godina stava i rada Saveza Oslo
bodenje" i "Trima spomenicama Nase 1·еёi", da Ьi zavrsio kпjigorп 
stihova "Siovo rodн". Izmedu tЉ kпjiga пalaze se i knjige Dilasa na 
srpskohrvatskom, eпgleskom i fraпcнskorп jeziku- za prodajн! I to 
је za rezimske primitivce "dokaz" saradпje? 

Hvala, druze Maticu! 

"Novosti" od 14. rюvembra, odnosпo citava straпa 

posveceпa Dilasн pod zvucпim i klevetпickim пaslovom "Dilas iz 
izdaje u izdaju", posveceпa је пе samo Milovaпн Dilasн пеgо i 
"Nasoj гесi", kao i njeпom stalпom saradпiku Aleksi Dilasu. 

"И inostmnsf1'll је, kako 1·ekosmo (нostalom to је i Dilas sam 
izjavio) bolje prolazio, Ьiо pozпatiji i priznatiji, madaje u poslednje 
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vгerne i tн sto-sta zaskripalo, izrnenilo se, doЬilo nova obelezja i 
поvе 'sadгzaje'. 

Sa tim и yezi intaesantna је uloga Dilasm1og sina Alekse 
koji se, теаи 1·etkim i malobmjnim sledbenicima i politickim p1·ija
teijima Dilasovim,)m'ija kao jeclcm od najcloslednijih i najdoslovni
jih pYistasa njegovilz 'ideja' i 'ideologije ', kao dоЬш uёenik; nasle
dnik i nastavijaё оёе1'оg puta и taj i takm' politiёki m'antш·izam. Оп 
se ёakjavija i kao оёе1' emisш kod od1·eaenilz emiш·шztskilz kтugo
va и inostmnstvu, koji su, и novije \ll'eme (?), nasli mzloga i odgo
vamjuCi intaes cia pn1ie ntku sшadnje, cla pt·ilzvate i оса i sina. 

Kada је рге dve godiпe otisao iz zeшlje, eшigraпtski krнgo
vi tl пеkiш eropskiш zеш!јаша, а pre svega н Engleskoj, koji Sll 
iпасе н razniш prilikarпa do tada podrzavali i podsticali njegovog 
оса, oberнcke sн prЉvatili Aleksн, vodili ga i prikazivali bas kao i 
оса рге nekoliko godiпa (?) i najzad rnн prнzili prilikв da se pojavi 
i legitirnise preko пjihovil1 glasila. 

Tako је Aleksa Dilas uskиo postao jedan ocl Ьliskilz, геdо
иziћ sшadnika mesecnog emig7·antskog ёasopisa "Nasa rec" koji se 
staшpa н Loпdonв na srpsko-l1rvatskoш jezikв, 'u izdaпju Saveza 
Oslobodenje', а koji se zala:Ze 'za deшokratsku r·evolвciju radi рго
шепа daпasпjeg stanja u Jugoslavij i'. Na stranicaшa tog lista Ale
ksa se oglasio vec пekoliko puta, ekspoпirajнci se cak i kao 
'turnac', kao 'propagator' 'deшokratskil1 iпicijativa' koje su potica
le od tog dela ernigracije." 

*** 
"U clanku 'Politicka sнstiпa sarrюupravljanja', koji је и dnt

goj polm,ini 1980.. gocline objavijen и "Nasoj гесi" i н claпktl 'Mit 
о samoнpгavljaпju', objavljeп u bгitaпskoш пedeljпiku SPECTA
TOR-u, Aleksa Dilas se poslнzio istiш politickiш геспikош, goto·· 
vo ideпticrюш агgншеntасiјош, dao је vгlo slicna 'ideoloska' 
tuшасепја i objasnjenja 'za pojave i staпja' н Jнgoslaviji, kao i nje
gov otac u пizu pгilika do sada. Ti clanci su, pre svega, zasrюvani 
па oniш vec banalnirn tezaшa Dilasovirn о 'nepostojanju slobode и 
Jugoslaџiji ', о 'totalitшizmu koji је sliёan ovome u Sovjetskom 
Savezu ". 
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U istoш broju "Novosti" objavljeп је јеdап deo prve straпe 
"Nase гесi", od шаја ove godine, ali tako da su iz sadrzaja izbaceпa 
dva teksta: "Dгarna na Kosovu" i "Neгedi na Kosovu". То su sitпe 
пoviпaгske podvale, tl poredeпju sta se cini tl prethodпirn tekstovi
шa Boska Matica. Ipak је dr11g Matic ostavio sledeci tekst u 
sadгzaju: "Rеё opozicije: Otvoreno pisrno Juri Bilicu (Dobгica 
Cosic i Ljubomi1· Tadic) ... " 

Hteli Ьisnю da dodarno sашо пekoliko reci: "Nasa 1·ес" nije 
пikoga "podгzavala" а jos шаnје шogla da "podstice" nekoga koji 
zivi pod danasnjiш гezirnorn н Jugoslaviji. Mi sшо н nacelн Ьili 
dнzпi kao glasilo s!оЬоdоuшпЉ i socUalno пaprednih ideja da se 
solidariseшo sa sviш oпirn deшokratskiш snagaшa u Jugoslaviji 
koje se izjasnjavajв za evolutimi razvoj danasnjeg drustva; пе sашо 
da smo se izjasпili protiv "revoluciпarпog preobrazaja" пеgо smo 
нstali pгotiv svil1 teгoristickЉ i sovinistickih akcija, пе sarno н emi
gгaciji пеgо i в zemlji, ali tlvek ostajнci bezнslovпo нz пасе!о 
vгsепја prava samoopredeljeпja пагоdа! 

"Nasa 1·ес" је ostala optirnisticka; опа cak vешје da н sarnoj 
v!adajнcoj partiji, Savezн korrшпista Jugos!avUe, ima jos uvek sпa
ga koje нvidajн da ваш је роtгеЬап zaokгet, da пат је potrebпa 
evolucija od daпasпjeg пе sarrю jedпopartijskog i policUskog пеgо 
i haoticnog sisterna ll isti mah - ka jedпom s!obodпijem i stvara
lackijem dшstvв пеgо sto је ovo dапаsпје. 

Inace, potpнno је пеtаспа beleska da se Savez OSLO
BODENJE izjasпio za "demokratskв1·evoluciju"; sasvim sнргоtпо, 
posle гasprave od пеkе cetiri godiпe, OSLOBODENJE se пе samo 
izjasпilo za demokтatsku evoluciju пеgо i obradilo i јаvпо obeloda
nilo svoj nacгt о pгelaznoш stanjн u okviгu politike denюkratske 
evolнcije. 

Rezirп, dak!e, ne samo da zeli da dгzi rnonopol па patгioti
zaш пеgо нропю se tгнdi da pгikaze svoje protivпike kao пasilпi
ke, cak i kada to oni nisu - da Ьi opravdao vlastitu diktatшu i vla
stite teгoгisticke metode. 

NaJa rec, London, decembar 1982. 
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ODGOVOR MILOVANA DILASA 
NA PREТNJE RE:ZIМA 

Clanak Milm!Ona Dilasa koji ovde objavljujemo pojavio se н 
celosti tl beckom ,. Die P,·esse" od 2. XI i н svajcarskom 
.. Die ~Velt" od 6. XI. 
Mnogi drнgi strani listovi zabelezili sн ovaj clanak ili su ga 
dнze komentarisali. То sн: agencija АР od 3. XI, ., Le Quoti
ciien de Pшis" od 7/8. XI, paгiski .,Le Monde" od З.ХI, svaj
caгski "Neue Zш·clJa Zeitzmg" od 31/X-1/XI, italijaпska 

"La Stampa" od 3. XI, holaпdski .. NRS HandelsЬ!aci" od 2. 
XI i londoпski "Ne1vs oft!Je TYm.zd" od 8. XI. 

Od septembra 1979. godine росе/а sи cia mi stiiu iz Cikaga 
pisma, и kojima se, li01c'Odno и ime jugoslovenskiJJ emigгanata, 
"potvn1uje" р1·iтш1}е "mojil1 ··· pшuka: p1·imio sam cak i pismo и 
kome se "iZ1•e.§tm!Om" о neuspelim p1·ip1·emama agtentata па pl·ed
sednika Тita, za 1•reme konje,·encije nesv,·stani!I и Hm·ani. Posilja
lac ti!I pisama nije poslao svoju aci1·esu, пеgо је samo potpisao s 
"Miczm ", tj. imenom tipicno cmogшskim, ociomacenim kao pojam 
za Cmogm·ca: л;akako se bas tim imenom !Jtela naglasiti "Ьli
skost" i "poznanstvo" sa т пот kao Cmogm·cem. 

Nisam smatmo pot1·ebnim cia jm•1юst obcn•estm•am о tim 
pismima- ''ес i zbog toga sto опа nisu Ыlа ni jedini, ni nm• slucaj. 

Negde и и·ете kad sи росе/а ta "Cikaska" pisma, dоЫо sam i 
p1·etece pismo - ciakako и "cmogo1·skom" stilu - "stшiJJ bomca ". А 
iugosfm•enska stampa је objavifa izvode iz pisma emfgmnta, llffi!Odno 
cetnika iz Sjeclilijeniii Ame1·icki!J D1i:ava, и kome "оп" п·aii insn-ukci
ie oci mene za dalji mci. Dl'iao sam da su i "Cikaska" pisma pisana
da Ы и "pogodnoj" p1·ilici mogla Ыti citiгana и jugoslo1•enskoj stam
pi: pmtivu toga sam ја петосап, и pгilikama и kojima se nalazim, а 
!оте nisam p1·idшao 1•eCf znacaj, obzil'Olll da је S1'e тој а defallюst, vec 
d1·acieset i sedam godina, iskljuCivo litacmюg kшak1aa. 

Ali ocinedavno se и tom "dopisil'Шljи" sa mnom, kao i и 
kampmiji jugoslovenske stampe pmtiv mene - posle тоје kтiticke 
k11}ige о Тitu- po}m'io 1101', pгeteCi i zlomislen, elemenat. 
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Evo о сети se 1·adi: 
26. ap1·ila 1981. godine obavestio те telefonom g. Diordi 

Urban, iz Velike B1·itanije, о p1·ijemu iz Cikaga - opet iz Cikaga! -
pisma и kome se p1·eti uЫstvom mog sina Alekse. ivfoj sin Aleksa се 
Ыti ubijen иkoliko ја ne p1·istanem da "sшаёlијет" i objavim, и 
intavjuu g. И1·Ьапи "sve tajne" о иЬiјапји "S1·ba" od stmne 
"komunistiCkiћ ii\•otinja ". Odreёlen је i mk- 31. decembш 1981. 
godine. И pismu se p1·eti i g. И1·Ьапи - ukoliko и pismи Ьиdе oba-
1c'estena jиgoslovenska tajna policija UDB-a, mada se ne vidi 
1·azlog zbog cega Ы bas od te sluiЬe n·ebalo to sak1·iti - ako ne da 
se s nje иnapreci skine kтi\•ica. 

G. U1·ban mi је rekao i cia mi је kopijи spomenutog pisma 
poslao р1·е pet-sest ciana. Ali ја sam pismo primio tek sиt1·adan, 
premda avionska pisma iz Вl·itanije гecim•no stiiu Ьгiе. 

Pismo s postanskim iigom iz L"'ikaga, koje mi је dostavio g. 
U1·ban zaista i saci1·ii ono sto mi је g. U1-han геkао telefonom. А 
povl'ћ toga- g. U1·banje to iz cielikatnosti izbegao cia mi kaie- i tm
bиnjanja о mojim "иC-~esCima" и zlo6nima о kojima п етат ni рој
та, kao ni о onim, ~·eoma slicnim i istodobnim, za koje те posle 40 
gociina i, dakako, posle тоје ротепиtе nedavne knjige о Тitи -
takoёle klevece i jugoslm•enska stampa. Ја ја sam и svojim obja
vljenim memoш·ima 1·ekao i sve sto sam znao i sve sto sam ciobm i 
fose ucinio ll S1'0}0j re1•0fucfonamoj, komzmistickoj pmSfostf 

Ali ne zbog toga - пе zbog pravdanja samog sebe, nego kao 
otac - pl'inш1en sam da se, makш i nemdo, obmtim strcmoj jm•nosti. 

Otkuda i zasto bas sada takva pisma, takve prenije? Ј zasto 
bas pmtivи mog sina jedinca? 

Sve mi nije, niti moie Ыti poznato - cia Ыћ dao nepoЫtan 
odgovor. 

Ali sledece tvnl11}e su пероЫtпе: 
Za1Jte1• и navedenom pismи cia sш·aёlujem sa emigrantima и 

objavljivшiju "komzmisticki!J zloCina" t1·eba, и пајтшiји ntku, da 
posluii kao buduca optuiЬa pmtiv mene, ako bi!J pisao ono sto mis
lim i sto sam saznao о svome v1·emenu. 

Ali to је spo1·ecino, za тепе. 
Ја neslucajno se bas sacia iz1·icu i p1·en1}e mome sinu- ako 
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;а п е budem "saraёlivao" s emigraпtima! - zbog toga sto оп и Lоп
dопи, od prosle godiпe, и politickim claпcima, objavljeпim и vecem 
Ьтји stmпilz casopisa, kYitiёki aпalizim p1·ilike и Jugoslaviji. 

Nesluёajпo se mome siпu preti иskшо posle napada па nje
ga najvisih jugoslovenskilz funkcionem (Dolanc, Bilic) kao па 
ёetnika i emigranta (iako је star 28 godiпa i р1·е nesto vise od dve 
gotiiпe dana odsluiio vojni rok и Jugosalviji i poseduje jugosloven
ski pasos). 

Neslиcajno se neciavno и napisu protiv taшizma (zagrebacki 
"Vjesnik", br. 184, З. oktobm 1981) spominje тој sin- da Ы se 
;avnost pripremila za zloCin pmtiv njega. 

Neslucajno је, nedavno, i meni, p1·eko jedne osobe, dostavlje
na p1·etnja то т siпu - ako se ја "п е smi1·im ". 

Ја тој siп se 11ес sest godiпa skoluje и inostranstvu (Aиstri
;a, Velika Вl·itaпija), sada па doktшatu па Londonskoj skoli za eko
nomiju i politiёke nauke, а da пiје Ыо p1·edmet pretnji, niti sam ја 
Ыо ucenjivan njegmJf!n ii1'otom. 

И emigmciji besumпje ima sumanutih i bezobzinzilz osoba. 
Ali kYitiёko pisanje mog sina о stanju и Jugoslaviji Л'akako manje 
moie da mzcil-aii i takve osobe, nego jugoslovenski 1·eiim i njegove 
politiёke sluiЬe. 

Napomiпjem: 

Мој sin Aleksa п е pYipada пikakvoj пi јаvпој, а пekmoli taj
noj шgaпizaciji. Оп пiје p1·istalica ni eksп·emпilz ideja, ni nasilnilz 
metoda: тој sin zastupa demokYatske ideje i minze metode. Nede
mokmtske metocie, diskгiminacije i pritisci pod kojima iivi od svo
ie pYVe gociine iivota, od S1'0g naj1·anijeg detinjstva, odveli su ga па 
put slobode - па k1·iticko analiziranje nedemok1·atskih poredaka. 

Sa sinom kao sto је тој mogao Ы se ponositi svaki cestiti 
otac. Ј to је jedan od mzloga sto obavestavam javпost о pretnjama 
napadom па njegovu liёпost i пjegov ii1'ot zbog toboinjill grelюva 
njegovog оса. 

Beog7·ad, 
Mifm,an Dilas 

Nasa rеё, London, decembar 1982. 
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Као i svim drugim naucnim oЬ!astima, tako i u sociologiji 
neki stari zakoni odlaze nepovratno, kao sto se neki novi zakoni 
formulisu. Ali i pored svega toga, neki principi ovekovecuju se na 
izvestan nacin. Ipak, svaka dogmatizacija u sociologiji takore6i је 
пemogu6a. Mnogi s pravom postavljaju pitanje da li је sociologija 
uopste nauka, da li ona nije samo oЬlast stalnog ispitivanja i stalnih 
brizпih i duЫjih promena. 

Kada је rec о odnosu coveka prema coveku, taj odnos prosto 
postaje tajaпstven: kako i zasto jedan covek ili jedna drustvena zaje
dпica gaji povereпje premajednom coveku, ili ga pak obozava, kla
nja mu se, prihvata ga kao bozaпstvo, veruje mu bez ostatka? 
Naucno se, naravпo, ispituje obozavaпje пе samo ljudi nego i pred
meta, ali meпi se Cini da obozavar~e coveka ро coveku moze da 
nade vise mesta u oЬ!asti religije, nego sto moze na6i odgovora u 
sociologiji. То se ne odnosi samo na politiku i vlast nego i na oЬ!ast 
sporta, filma i drнgog. 

Harizmu је Veber na svoj klasicni naCiп podelio na tradicio
nalnu i racionalnu. Medutim, tesko је danas, posle toliko kultova 
licnosti u nasem ХХ veku, ne i6i dalje: kult u nacizmu, kao i kulto
vi ti izvesnim komunsitickim drzavama, ne svima, ne Ьi mogao da 
se podvede ni pod tradicionalпu ni pod racionalnu lшrizmu. Moglo 
Ьi se cak i6i dotle da se kaze da је harizma u modernorn kultu 
licnosti totalitarizma daleko noviji proЬ!em, jer se pojavljuje u 
industrijskiш drustviшa. Moderna iпdustrijska drнstva raspola:Zн 
izuzetniш tehnoloskim sredstviшa za uvodeпje, razvijanje i 
odr:Zavanje kulta licпosti. 

Ako se za trenutak vratimo unazad, vide6eшo da su i u rani
jiш istorijskim periodiшa пеkе llarizmaticпe vode raspolagale 
dulюvпiш snagama, а izvesпe i dulюvnim i sredstvima prinude. То 
znaci da su harizmaticne vode koje raspolazu siloш obdareпe i 
izvesnim dulюvпim sпagama. Ali ako se okreпemo na drugu stra
nu, i posmatramo i objekt kulta licnosti coveka i njegove izvesne 
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zajedпice, rnozemo doci do zakljнcka da sн svi zajedno, i sнbjekt, 
nosilac kнlta licnosti, i objekt, rezнltat izvesпil1 izvaшednЉ religi
oznih stanja. "Glavna razlika", kaze Sorokiп, izrnedн materijalista 
koji ne vеrнјн н Boga ali vегнјн н licnosti i, sa dгнgе strane, jednog 
religiozпo verнjнceg, jeste "samo tem1inoloska". 

Rasprava koja se vodi vekovima da li postoje "heroji" koji 
nas vode i koji nas koriste kao sгedstvo, ili sн pak drнstva i njihovi 
sistemi ti koji stvarajн vode - daпas izgleda prevazidena. Romaп
ticno pak Kaгlajlovo tvгdenje da "pravi covek Ьiva visim kada se 
klanja onome sto је izпad пјеgа" ipak ima vredпosti, јег pokazнje 
delimicпo pozadiпн svakog kнlta licnosti. U svakom slнсајн, bolje 
osvetljava kнlt licnosti nego sto to cini deteппinisticka teorija mar
ksizma, koja se jos нvek drzi stava da sн jedine оdlнснјнсе sпage н 
istoriji- drнstvene snage, klasпe оdпоsпо ekonomske. Pisнci esej о 
Karlajlн, Slobodaп Jovaпovic slikovito паm ocrtava odпose oпih 
koji sн "poslaпici Bozji" i oпil1 koji tгеЬа ле samo da se klапјајн 
heгojima istoгije пеgо i da ih slнsajн: "Veliki ljнdi, prema tome, sto
je medн паша ostalima kao medн slepcima, лjihov vod (је опај) 
koji jediпi vidi. I stoga covecaпstvo treba da ide za svojim velikim 
ljнdima, koj i ga jediпi mogн izvesti па pravi рнt, posto taj pravi рнt 
олi jedini пaziш."I 

*** 
Iako posledпja kпjiga Milovaпa Dilasa "Dгнzenje s Titom", 

ле raspravlja пeposгedno о ovim proЫemima harizme i kulta 
licnosti, sasvim је daпas јаsпо da је ta kпjiga prvi zпасајап prilog 
пе samo о Titu пеgо i о kultн licrюsti нopste. 

Dilasov "Тito", о kome је pisac vec dosta kazao tr dvema 

1 U vezi sa kultorп licпosti treba koпsultovati sledeca dela: Thomas 
Carlyle, Оп Негоеs and Нао TVorsblp, Ne>v York, 1886/7; Slobo
daп Jovaпovic, Sabraпa dela, 4. kпjiga, Beograd, 1933; Pitirim А. 
Sorokiп, Society, Cultuгe and Pet·sonality, Ne>v York, 1947; 
Mihai\o Duric, Socio/ogija Maksa f/ebera, Zagreb, 1964; R. А. 
Nisbet, Т11е Sociological Traditioп, Lопdоп, 1966; i пеdаvпо 
objavljeпa izvaпredпa studija Svetozara Stojaпovica, In Sеш-сћ ој 
Demoaacy in Socialism, Buffalo, 1981. 
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pretlюdпim kпjigama2 , ноЬliсепаје licпost, оsvеЩепа sa svih stга
па, od privatпog coveka preko profesioпalпog revolнcioпara do 
нргаvlјаса partijom i drzavom. Pretpostavljajuci da је ovo Dilaso
vo delo prvo о licпosti koju је, do пajvise mogнce mere, posmatгao 
objektivпo i н istorijskoj perspektivi, rпi mozemo da postavimo 
пеkа pitaпja па koja пiје Ьilo odgovora, i da kazemo da па пеkе 
vazne сiпјепiсе пiје ukazaпo. U svakom slucaju, Dilasov "Тito" је 
ziv i vrlo slozeп covek, oslobodeп propagaпdnЉ klisea а i psiholo
gije zagrizljive osude. То је odmereпa, нzdгzапа, а ipak јаsпа i 
пedvosmisleпa slika о jedпom dikatatoru koji је stvorio kult vlasti
te licпosti kakav nijedaп пarod JнgoslavUe пikada пUе irпao u isto
riji. I nadajmo se da ga пikada песе u buducrюsti imati, оdпоsпо da 
лесе doci u polozaj Karlajlovih slepaca- da "sve sto su veliki ljudi 
шadili, nюra se postovati kao razurппo i pravedrю". 

Ali kult licnosti пiје samo rezultat odпosa sнbjekta i objekta. 
Dilas паm ukazнje па blisku povezaпost izmedu vode i sistema. 
Jugosloveпski danasпji sistem пiје gгаdеп izolovaпo, vec је Ьiо deo 
velikog zamaha uspostavljaпja i gгаdепја staljiпistickih sistema ро 
Istocпoj Evгopi i u Aziji posle Drugog svetskog rata. Otvoreпo 
govoreci, savгemeпi kult licnosti u izvesпim - ne svima - komuпi

stickim sistemima је staUiпistickog porekla. Nema kulta licпosti 
bez izvesпe vrste staljiлizma. 

Medutim, Ьilo Ьi пeispravпo da se kнlt licrюsti danas posma
tra samo kao posledica staljiпizma u паsеrп jugosloveпskom siste
rшr i u nasim jнgoslovenskim dгustvima. Ocigledno је da nasi kul
tovi licrюsti imaju delimicno poreklo u naslagama koje su паm 
ostavila patrijarl1alna i ratnicka drustva iz sгednjeg i novog veka. 
Dalje, postoji i nas kult da паrп vladari i politicki vodi dolaze "iz 
naroda", od seljaka. Cak su i srЬijanske i cпюgorske kraljevske 
kuce takvog porekla i "korena", i tim su se svi nasi ljudi hvalili u 
proslosti. Politicka zaostalost н veciпi jнgoslovenskih oblasti роsе
Ьап је problerп. 

Dilas је н svome Тitu, u svom postskriptumu, ukazao i na 

2 Memoiг ој а Revo/utionшy, Ne>v York, 1977, i ~Vаг Тiте, Ne>v 
York, 1978. 
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"pojacavanje idolatгije ргеmа Titu 1.1 toku пjegove bolesti", i moglo 
Ьi se ici dalje: u kojoj meri taj kult pomaze i docnije onima koji 
нporno снvајн svojн totalnн vlast. Ali za samo ispitivanje licrюsti, 
sнbjekta "naseg" kнlta licпosti, Dilas нspeva da odrzi ravnotezн 
izmedн onoga sto se mora нzeti kao сiпјепјса i опоgа sto ciпi 

postolje razvoja 11 kojem se пalaze te сiпјепiсе. "Тitovo zпапје је 
oskнdпo - опо i пiје moglo Ьiti оЬimпо, obzirom na пjegovo oskн
dпo skolovanje." Мпоgо је jezika Tito нсiо, imao је iпteresa i нspe
ha, ali "najlosije se- relativпo dakako- izrazavao па srpsko-hгvat
skom". Dilas је, medнtiш, paZ:ljiv memorijalist (kod nas Ьi se reklo 
"posteп"), jer vodj гаснпа i о tнdim rпisljeпjjma. Govoreci о ostav
ci Tita, оdпоsпо ропнdi da da ostavkн posle poraza tzv. Uzicke 
repнЬlike 1941, Dilas veli - "ро пekima ( ostavka) па fнnkcijн 
korпaпdaпta, ро meвi па fнпkcijtl sekretara partije". 

Iz Dilasove knjige lako Ьi se шoglo doci do zakljнcka da је 
Tito Ьiо i skoгojevic ј avantшist, ali to treba kvalifikovati: to пiје 
Ьiо avaпtшizam bez нvеrепја i пiје skorojevicstvo bez vizije. Tito
vo bнntovnstvo, шedнtim, nije sasvim н skladн sa skorojevicstvom, 
cak пi sa avaпtшjzmom, ali kao sto sшо rekli - covek је iнасе vrlo 
slozeпa licrюst, Ьilo da igгa bilo da пе igгa нlogu u dгнstvн. U 
sovjetskom sistemн tridesetil1 godina, kao vгlo mali zavrtaпj н 
Komiпterпi, Tito је пadziveo starije i нgledпe partUske drнgove; 
ocigledпo da za to пјје zal1valjivao svojoj osoЬiпi роЬнпјеnјkа, vec 
sposobnosti da se oportнпisticki snalazi н najtezirп sitнacijaшa: "А 
Tito postaje sekretar (partije) 1.1 193 7. godiпi", pise Dilas, "нsred 
пajbesomнcпijeg masovпog terora н Sovjetskom Savezн". 

Za istorijн jнgosloveпskog komнnizma i Titove diktatшe, 
kao i kнlta licпosti posebrю, vrlo sн zпасајпе dve pojave koje Dilas 
istice. Najpre, to је Titova bгiga za sredпje paгtijske kadrove koji 
пeposredrю dгZ:e vlast i koji sн lojalпi нkoliko im se ошоgнсi izve
sпa aнtonomija н vrseпjн vlasti i нkoliko sн im obezedene privile
gije. Takvi kadгovi ne sашо da efektivпo i efikasпo svrsavajн 
poslove, cesto protivrecпe н razпim periodima, nego iпstiпktivпo 
sl1vatajн ko пjih predstavlja i ko пjill braпi. Drнga pojava је Titov 
odпos ргеша sirim пarodпim masama s kojiшa Tito saobraca пе па 
staljiпisitcki naciп, сiпiсап i паdmеп, nevidljiv i пedokнcan. Nарго-
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tjv, Tjto tн licj pre па pгedsedпjckog kaпdidata zapadпog tipa, kojj 
se stalпo pojavljнje "н narodн" н raznjm odoraшa i vezнje za sebe 
ljнde koji izlaze iz patrijaгhalne, gorstacke i ratпicke psihologUe i 
нlaze н indнstгijsko i potrosacko drнstvo. NjjJюvo materijalпo 
napгedovanje povezнje se na taj nacjn пе sашо za "socjjalizaш" ј 
partjjн nego i Јјспо za Tita. 

f)j\asova knjiga Druienje s Тitom krcata је dogadajima, 
nepozпatim pojedjnostjma, posmatraпjjma i refleksijama, kako о 
Titн tako i о celom sistemu kojj је graden na marksjsticko-lenjini
stickoj ideologjji. Iako ta knjiga njje pisaпa kao jstorija sjstema, пјtј 
kao dovrsena Ьiografija, onaje izvor i pгilog za Ьiоgга[Јјн diktato
ra i za izнcavanje saшog sistema. U svakom s!нсајн, do sada jedini 
pгilog, pisaп и zemlji, sa iskгепош tezпjom da se kaZ:e istina о оно
ше sto se zЬivalo i sa пadom da cemo se н bнducпosti priЬ!iziti slo
bodпijem i гacionalnijem drнstvн. 

Nasa rec, Loшfon, apri/1982. 
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POST 
SCRIPTUM 

Da Ii ciпim pгilog vгednosпim, pгilog iz pretlюdпih гedova, 
kojim zelim pokazati kako str izvesni ljudi izvaп zemlje posle 1953, 
u emigraciji, gledali i kako str dozivljavali Milovaпa Dilasa, jednog 
od voda revolucije koji se pobuпio protiv sistema u kome је ugгa
dio i svoje ideale i svoje eпegije? Ne tгеЬа se zavaгavati, ovo gle
diste, objavljeпo н loпdoпskoj "Nasoj reCi", рге skoro tri deceпije, 
пе podudara se sa gledistem velike veciпe emigгaпata, Ьilo sгpskih 
Ьilo l1rvatskih. Pored ovog casopisa, jediпo је Slobodaп Jovaпovic 
sagledavao па slicaп пасiп Milovaпa i u tome pogledu svedoce пje
govi пepotpisani claпci tr loпdoпskoj "Poгuci", pod uгedпistvom 
Radoja L. Кne:Z:evica. Treba dodati da se skoro sva опdаsпја tako
zvaпa politicka emigracija slagala samo н јеdпој tacki sa ondasnjim 
i sadasпjirп rezimima u prostoru пekadasпje JugoslavUe, а to su Ьile 
deziпfOnnacije, klevete, mгzпје prema Milovarш Dilasu - da пе 
govoгomo о neistovetпim proceпama coveka i dela. 

Skoro sva ta kampaпja, koja tгаје preko cetiri deceпije, 

zasпovaпa је па dve пајоЬiспiје balkaпske lazi koje se sa uspelюm 
provlace tako dugo. 

Јеdпа је da је Milovaп Ьаrао ро Спюј Gori skoгo celog 
gradanskog гаtа; druga, da је Milovaп "izmislio" cnюgorsku пaci
ju. Milovaп је u Спюј Goгi Ьiо samo перuпа cetiri meseca, od јнlа 
do oktobra 1941, а ostalo vreme proveo је u Vгlюvrюm stabu Josi
pa Broza, od prvih dапа поvеmЬга 1941. ра sve do kraja гаtа. Sto 
se tice "izmisljaпja" cпюgorske пасiје, пе ulazeci u proЬiem pose
brюsti i dгzаvпоргаvпе tradicije С ше Gore - Milovan је jos 1946. 
godiпe, dakle u doba vlasti eнforije revolucije, objavio svoj stav о 
Cшogoгcima i о cпюgorskoj пaciji, kao i о пjihovorn odпosu pre
ma "srpskom plemeпu" odпosrю SrЬima. I taj stav glasi: 

"Cmogm·ci, nesunmji1'0, p1·ipaclaju Slpskoj gnmi juinoslo-
1'enskiiJ plemena". - "Ро plemenskoj tracliciji (tj. pm·ijeklu) 
Cmgm·ci se osjecaju, а i jesu S1·Ы (Slpska plemena и S1·e
clnjem 1'ijeku, s1pska пl}а, s1pski nшoci pocl Тигсiта), ali su 
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oni и nacionalnom pogleclu clanas i nesto posebno, svoje, 
cmogшsko ... " (1. maja 1945, prestampano iz "Kulture", 
1947, Beogгad). 
Као sto se vidi iz ovih prvih гedaka oko Milovana Dilasa, 

njegovog imena i njegovog delaпja, i negovog dela, lako је uci u 
polemiku, cak i u ovom vгemenu politickog "mrtvog mora". Nerпa
mo vгemena za politiku u pravorп sшislu гесi; mi vodimo rat, Ьilo 
na stratistima Bosne i Hercegovine, Ьilo na stratistirпa unutrasnje 
takozvane politike, gde bez prestanka prste licni i stranacki prljavi 
i suludi rпedнsobni obracuni, dok пegde u zapecku seiri nas one
rпocali ali jos uvek drzeci rezim idejne izguЬijenosti, politicke 
bezbednosti i propasti па planu rпeduпarodne politike i rпedunaro
dпog javnog шпјепја. 

Jednoje covek i delo Milovaпa Dilasa u istorijskoj perspekti
vi, а drugo је pitaпje, о kоше zelirno пajaviti пеkе гесi - kako је 
pгeziveo Milovaп posledпjЉ mucnih godina, i da li је to ludo i 
jadno vгerne, u isti rnah, нticalo na Milovaпa? 

Bilo је sasviш prirodпo da se паsе јаvпо rnnjenje, i vladajuce 
i opoziciпo, u treпucima promeпa koje su se valjale jos od 1986, 
obrati Milovaпu Dilasu za misljeпje ili savet, da ga pozove da 
ucestvuje neposredпije u raspletu drzavпe i posebrю, пacionalne, 
sгpske i jugoslovenske kгize. Vlast је imala razloga, iako se nalazi
la ргеd najvecirn disidentom сеЈе Istocne Evrope, пе samo Jugosla
vije, da гazgovara s covekom koj i nije negirao revoluciju iz 1941, 
ali koji је zeleo da se ona stavi aci acta, da se njene tekovine vise 
пiti upotrebUavaju niti zloнpotrebljavaju. Opozicija је imala svoje 
razloge da se obrati Milovanu Dilasu; оп је Ьiо ргеtеса njenih zelja 
za promenama i za to svoje "prorostvo" пavukao na sebe robiju od 
skoгo jedne deceпije. Dilas је Ьiо za visepartijski pluralizam jos 
1953. i za to platio - пasuprot novopeceпim gгlatim antikomunisti
ma koji su od pedesetЉ godina tekli naucne, knjizevпe i slicne 
јаvпе karijeгe, а nisu placali svoj demokratizam пi jednim danom 
zatvora i пi jednim mesecom dгustveпe izolacije. Medutim, vec је 
to vreme iz 1986, i 1987. i 1989, i 1990, jasno pokazivalo, bas u 
okviru toga ргоЬlеша- odnosa prema Milovanu, da idemo visestru
koj пesreci svojoj. Vlast је pokazivala nesto vise tгpeljivosti prema 
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Milovanu tek posle 1990, dozvolja\1ajн6i velikodнsпo da objavi 
пekoliko svojill kпjiga koje sн Ьile vec objavljeпe u iпostraпstvн 
izшedн 1956. i 1986. Od opozicioпih stгaпaka, јеdпа ga је pozvala 
па svoju osnivacku skнpstiпu, i on је па пјој Ьiо ргisнtап fеЬпшrа 
1990, s tiш sto је odmah пасно da је u toj stгaпci Ьilo itekakvih 
llistericnih povika "zasto" је Ьiо pozvan, а posle tri godiпe н glasi
lu te stranke dosao је paranoicaп параd па пјеgоvн licnost od 
jedrюg пaucnog kepeca пaseg vremeпa. I to је Ьiо kraj. Dilas se 
ipak pojavUivao u "ВогЬi", koja ga је posшatrala, veгovatno, kao 
pocasrюg saгadпika, јег је taj list Milovaп шedivao н toku NOB-a 
а posle rata svoje jereticke claпke, krajern 1953. i pocetkoш 1954, 
objavljivao н toj, dапаsпјој "Nasoj borЬi". U пјој је prosle godiпe 
objavio, н пekoliko пastavaka, i svoj esej "Slнtпja postkomuпi
stickog lшosa", esej koji treba da Ьнdе objavljeп нz predgoor Latiп
ke Perovic. 

Zasto se to i tako zbilo s Milovaпom Dilasoш u tokн posle
dпje deceпije? Na to pitaпje се veгovatпo odgovoriti jedno поvо 
pokoleпje u tгeпнtku kada se odvojiшo od danasпjice, ali za treпн
tak dнzпi srno i шi, пjegovi savreшeпici, da zabeleziшo пеkе ideje 
i пеkа оsшаtгапја о сеlош паsеш рrоЫешн, Ьаг sto se tice odnosa 
рrеша Milovaпu Dilasu. 

Da роспешо сiпiспо: јеdпо "malo vreme", vгerne шаlЉ ljн
di, пiје se шoglo koristiti јеdпош istoгijskom licпoscн, јеdпош izu
zetпo zпасајпоm пasom licпoscн kojoj, н toj vrsti, пета premca пi 
kod паs пi па Istokн. Niko паша пе treba н ovom "шаlош vreme
пu" izuzev 11leba i igara, uz nesto нsluga јеdпоншпе drzavпe tele
vizije i пasill ugledпil1 dпevпika tl sluzЬi гezirna! Zasto Ьi пarn tre
balo н takvom vrешепн da slнsaшo i снјешо Dilasa? Ako sн шla
de geпeracije, пeobavesteпe i нl1vа6епе н istorijskoш kovitlacu, 
iшale pravo da se пе osvгcu па licпost, delo i rnisao Milovaпa Dila
sa, starije geпeracije, гоdепе i рге i posle Drugog svetskog rata, 
шоrа\е Sll da zastaПll ј da se zapitaju sta шis\i, sta Ьi predlozio ј sta 
Ьi нСiпiо Milovaп Dilas? Starije sн geпeracije rnorale zпati, bar 
шaglovito, da је Dilas Ьiо јеdап od пajiskreпijih pobtшjeпika pro
tiv sovjetske agresije 1948. protiv Jugoslavije, а роtош protiv svЉ 
reziшa istocrюevгopskЉ zeшalja, sve do 1989. Опе sн шorale zпа-
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ti, шakoliko da rrш пisu verovale н prvoш treпнtku, da је оп ргеtеса 
pokгeta za demokratizacijн jos od pre cetiri deceпije i da је platio 
dugorп rоЬiјош zbog toga! 

Ljнdi vlasti, nагаvпо, cim su se posle raspada Saveza koшн
пista Jugoslavije, Jнgosloveпske пагоdnе armije i dгzavпe zajedпi·· 
се Jнgoslavije, sve н 1990. i 1991. godiпi, bacili na пacionalisticko 
polje ideja i aktivnosti, saucestvнjuci aktivпo i пajneposгednije -
bez obzira na sнprotпi propagandni verbalizam - na rusenje Jнgo
slavije, nisн mogli da осеkнјн ma sta od Dilasa. Uostalom, Dilas 
пiје nikada krio da је i Cmogorac, i SгЬin, i Jugosloveп. Sve је to 
Ьilo straпo, ili suprotstavljeno apostoliшa "srpskog odbraшbenog 
rata", borcima protiv "шocnika rпеdнпаrоdпе zajedпice" koja cuci 
vec cetiri godine nad nasim pгostoroш dok пasi vrli patrioti-borci 
sa svih stгапа koljн, bombardнju, ruse i ргеtе "mocпiciшa" "novog 
svetskog poгetka". 

Medutim, da veliki Ьгој ljudi н opoziciji, i takozvaпoj demo
kratskoj opoziciji, пiје bolji od ljudi па vlasti, da пiје "visi" ро isto
гijskom паgопн, pokazнje i slнcaj Milovaпa Dilasa, оdпоsпо пjihov 
odпos prema toj istorijskoj veliciпi. Razlika izmedн пajboljeg dela 
opozicjje ј Mjlovaпa је Ьila velika ј н kvalitatjvпoш sшislн. Prvo, 
па f)jlasa sн sumпja\j kao "kоmнnјагн" опi komнnistj koji sн posta
li perjanica antikomuпjstickog pokreta tek 1990, а koji su posle 
1954. vгsljali kao komesarj i partjjski islednici ро fakнltetima u iше 
pгavoveme Partije i н ime istoгijskog sistema saшoнpravпog soci
jalizma posle 1954. odiпe. Oni пisu шogli docпije da zaborave 
Dilasн sto nije bio podoban u vrerпe kad su oni vedrili i oЫacili ро 
medijima, kнlrumim ili nанспiш ustanovama. То moгЬidno i osve
toljнЬivo оsесапје kгivice pretvoгilo se u pravu lшjku protiv Milo
vaпa. Ali, tll treba, н ciljн obelezavaпja kvalitativnih razlika, zabe
\eziti jos jednu pojavu: dobar deo opozicije zeleo је da "obori" ne 
samo vladajuce takozvaнe socijaliste nego i da "obori" sisteш koji 
је graden skoro pola veka i koji је ostavio dнboke tragove н psiho
logiji, vaspitanju i ponasaпju ljнdi. Dilas је, za ono krace vreme 
izmedu 1945. i 1953, poznavao komunisticki sisteш "iznнtra", 
verovao н ideologiju koja mн se ucinila vec pedesetill godina 
"sшnnjivoш", i Ьiо је postojano i protiv te ideologije i protiv tog 
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sisteшa vec 1953, a1i је bio toliko рашеtап da пе verнje da se sve 
to rnoze нkloпiti "precice" od straпe пekadasпjih podobпih slнga 
rezirna i роvгsпЉ verпika пekadasпje vladajнce ideologije. 

Tako је Milovaп Dilas ostao sarn, а opozicija i vlast- s malim 
izнzecima - ostali su bez пеорhоdпе pomoci Milovaпa Dilasa. I to 
је mozda јеdап od razloga sto smo dosli tu gde srno dosli. 

Da bi rnaпifestovali svoje protivпistvo licпosti i delu Milova
пa Dilasa i vlast i opozicioпe straпke, izuzev pojediпaca, odнstali sн 
da se pokloпe seпirna coveka koji је dosao па megdaп pre пјi!1пеkе 
cetiri deceпije i koji је па vrerпe pobedio, ll samom seЬi, i ideolo
gijн, i sistem i пjihove ostatke- to sto se aпtikomнпistickim bнbпja
rima koji zive od politickih dosetki пiје dogodilo za skoro citavн 
dесепiјн posle pada starog rezirna. Tako sada imamo роtршш slikн 
vгerneпa н kome zivimo. 

*** 
Slнcaj Milovaпa Dilasa н паsој sгediпi pokazao је tragiku 

dostojaпstva. А Ьiо је Milovaп dostojaпstveп i pored svil1 параdа i 
kleveta, kazпi i izolacije, јег је imao dubiпu нvегепја, Ьilo kada је 
pokazivao religiozпu privr.Zeпost maгksizmн, Rнsiji, StaUiпu, parti
zaпskom гаtн i revolнciji, Ьilo kada је posle iskнstva i trајпЉ sаzпа
пја о sistemн н sistemн, о partiji н partiji, пaisao па otpor demokra
tizaciji. Кrепно sa slicпim religiozпirп нvеrепјеш ll otpor i ЬогЬн za 
рrошепе. Milovaп је Ьiо ateist, ali kao i svi ateisti, cesto se sнsrece 
sa religiozпoscti koja је пepersoпalizovaпa i пedogшatska. 

Da је Milovaп Dilas Ьiо religiozпa priroda, vidi se i ро jos 
јеdпој drugoj ciпjeпici, а to је da је оп prvi, i jos uvek skoгo jedi
пi, medti vodama i predstavпicima toga vremeпa iz Drнgog svet
skog гаtа prizпao greh i tragikн podele пaseg пaroda, srpskog, jos 
od 1941. godiпe. Na krajн svoje kпjige "Ratпo doba", н kojoj је 
toliko pojediпosti i ораzапја о oslobodilackom гatu, ali i о gradaп
skom, опје нzvikпuo daje gradaпski rat- da ga samo parafrazirarn 
- пesto пajtragicпije u zivotн jedпog пaroda, а jos vise је tragicпo 
da se оп razvio za vгeme okнpacije dvejн velikil1 sila kakve sн Ьile 
пacisticka Nemacka i fasisticka Italija. Svi advokati ili svi tнzioci iz 
toga vrешепа, Ьilo partizaпa Ьilo cetвika, вi daпas пе govore о celi-
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пi рrоЫеша, о podeli kojoj srno se mi podali, пеkа stгапа vise, пеkа 
straпa rпапје, ali od toga vremeпa podela рге pedeset i vise godiпa, 
rпi пјsrпо rпrюgo odrnakli, iako guslarпo о jedjвstvu ј роrпјrепјн. 

Dгаша gгadaпskog rata iz 1941. i rаве, koje su tada нсiпјепе, пjsu 
zaleceпe i пiko se ozЬiljпo пе trudj - izuzev dvojjce-trojice јstо

гјсага - da гaspravlja о пјјrпа, izuzev da Ьlate jedпi druge. I tu је 

МјЈоvап Dilas stao ispred svoga vremeпa. Zivotom i delom, раt
пјош i iskupljeпjem, Milovaп је pokazao put kako se protivпjk i zlo 
rnogu пајрге pobediti u samom seЬi, п е lelececi пi za jediпstvom п ј 
za pomireпJern. 

Dilasov zjvot је bio drama пejedпoliвijska. Desetak godiпa u 
ilegalпoj politjckoj straпci, веkе cetjri godiпe u ratu ј gradaпskom 

гatu, devet godjпa па vlasti, devet godiпa па robiji i skoro tri dесепј
је l1 uпutrasпjoj izolaciji, to је zivotпa liвjjajedrюg coveka izuzetrюg 
ma za koje vreme, роsеЬпо za vreme aпtj-l1eroja ј posle 1945. i posle 
1990. godiпe. Ali пiје to samo Јјпiја. Tu је i pгoizvodпja пеkЉ dva
desetak kпjjga, prica i rошапа, uspomeпa i poJjtickih traktata, jstjna 
- objavljenih prveпstveno u irюstraпstvu. Ako to nisu ceпili паsј ljн
dj u ovim pгostorjшa, nj SгЬi ni Hrvati, jos manje Crпogorci, na 
Zapadu su se radozпalj ј нсеsпјсј u ideoloskom sнkobu zurjJj da 
sazпaju sta Milovan f)jlas rпjs!j i sta ka:Ze, i ucili od пјеgа, ј to ne 
samo "antjkorrшnistj", пеgо i socjjalisti, i koпzervativci, i l1riscaпski 
demokгatj. Milovaп је postao kгoz dесепјје covek zapadпe elite. 
Najugledпiji covek sa пasih pгostora - posle onoga koga песешо 
ovde pomiпjati. 

Bilo је шпоgо djsjdeпata па Istoku Evrope, ј u Кјпi, od Tro
ckog ј Kestlera ргеkо Solzenjjcjпa, Saharova do Valeпse. Тгосkј је 
pгjstao па jzgnaпstvo ј jzguЬio zivot па najdjv!jjji nасјп, Solzenjj
cjп ј Kestleг пapustjli su svoje zemlje, ostali su Saharov i Valensa. 
Alj, пј јеdап od nјЉ - jzнzev knjjzevпog dela Solzenjjcjпa, пјје 
ostavjo onaj tгag medu djsjdeпtima sjrorn Istocпe Evrope kao Mjlo
vaп Dilas. Vise ima razloga za to staпje stvari, alj cjпjenica ostaje 
da njko medu pomeпutjrna пiје Ьiо tako revolucioпaraп i nUe tako 
Ьiо radan i rnastovjt i u disideпstvu - kao Milovaп Dilas. Dilas је 
Ьiо "celovit" kao гevolucjonar, bez milosti i dogrnaticaп. Takav је 
Ьiо celovit ј kao disideпt. Bez obzira na neka rnjsljeпja, koja su u 
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izvesniш tгenuciшa Ьila pгotivurecпa ili cak i nesiguгna u pojedino
stiшa ПЈ. eaova osnovпa vizija о јеdпош civilizovanoш dгustvu bez 

' ь . 
opterecenja ideologijaшa- Ьila је jasna i nepokoleЬiva, 011 se za ПЈU 
decenijaшa zalagao bez ostatka. 

Vec decenijaшa slazu se nasi koшunisti i antikoшunisti u 
ргосепi licnosti Milovaпa Dilasa. То је Ьiо jedan od znakova пе 
sашо da se пе snalaziшo u istorijskoш tre11utkн u kоше sшо, nego 
da se u antideшokratizшu ipak slazu 11asi koшuпisti i antikoшнni
sti а Dilas Milovanjos od rапЉ sezdesetih godina predstavlja i stav 
i siшbol u pravcu deшokratizacije drнstva i deшokratizacije vlasti. 
Тај svesni ili podsvesni sukob izшedu Dilasa i dobrog dela пaseg 
drнstva Ьiо је takode i znak da ono, н dobrorn delн svoga prostora, 
daje otpor dгustveпiш рrошепаша, otpor civilizaciji. Tragika Milo
vana Dilasa је u tоше sto је оп Ьiо Ьеsрошоспi svedok tog naseg 
bespeгspektivnog vrешена, а tragika naseg dгustva је stanje н _k?~n: 
se nalaziшo i u kоше сешо se, bez obzira na izlaze, пalaZitl JOS 

dugo vreшena. 
Ali, kada jednog dапа dode do istorUskog preokreta шedu 

SrЬirna, i шedu Jugosloveniшa, kada распе da пastaje jedno drugo 
vreшe, sa ljudiшa istoгijskih vizija bez ksenofoЬije, saшol1vali~anja 
i saшoobozavanja, vrerпe u kоше се se traziti kгivci 11е sашо 1zvan 
nase sredine, kada сешо sagledavati i sebe i druge bez predrasнda, 
kada dode vгеше istorijskЉ diшeпzija u srpskoш drustvн - veгova
tno се tek tada licпost, delo i vizija Milovaпa Dilasa Ьiti priznati i 
Ьiti н isti шаl1 pнtokaz za srecnije, slobodnije i civilizovano drнstvo 
koje шоrа jedпog dana i u паша i pred паша Ьiti stvoгeпo. 

Milovan Dilas (1911-1995), "Zbomik radova", 1996. 
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U Ьеzпаdн u kоше se nalaziшo, u poшarni koja nas је pokri
la da пista jasno ne vidinю, tesko је sagledati dгашн ciji se likovi 
пе vide goliш оkош - пi zlociпci, пi zrtve. А н toj celiпi пе vidiшo 
koliko sшо Ьili zavitlaпi tarno jos od 1917. godiпe - i опi koj i su 
krvarili па Goloш otokн, i опi koji sн zrtvaшa krv pнstali. Тај 

visestn1ki gгadaпski rat, jos dalekih cetrdesetЉ, pod пacistickoш 
okupacijoш, traje i daпas. Istiпa vise kao farsa, jer uшesto l1eroja i 
aпtil1eroja, na јеdпој stгani iшашо na sceпi starogradske rnalo
gгadane, пешоспе ша gde krenнli, а па dгнgој pola veka pod
шladivaпi Savez Ьогаса, preziveli11 boraca od kојЉ sн шnogi dесе
пiјаша svoje l1erojstvo pгilicпo bogato пaplacivali! 

Dok ne роkнsашо da se oslobodirno tog gradaпskog rata, 
пjegovog dнha i пjegove telшike, patriota i izdajпika, da se oslob~~ 
diшo panegirika i lшjki, песешо ici napred, koracacerпo tako rec1 
svakoga dапа ро јеdап korak нпаzаd. Osloboditi se dнlш gradaп
skog rata пiје Ьilo jedпostavno пi vecirп narodirna. U Sjediпjeпiш 
Aшerickiш Drzavaшa Ьivstvovao је taj dнll raskolпistva pola veka, 
н Francнskoj skoгo citav vek. Ali је Ьilo uvek, od pocetka, sпаzпЉ 
talasa oslobadanja, cega kod паs jos пеша. 

Teskoca kod nas је н torпe sto rni ne sашо sto nisшo poceli 
da se oslobadarno dнha i tel1пike gгadaпskog rata, пеgо i пе 
uvidamo da је 011 postojao. Za prve је rec о izdaji, za drнge је гес 
о herojima, za trece revolucUa nije Ьila aнtollto11a 11ego uvezena, za 
cetvrte гес је о zloci11cirna. Sopstvene zlociпe niko ne uzima 11i u 
raspravн, ukoliko 11as samo 11е i11foппise. 

Talas шagle koji је pre оsаш dece11ija zavladao 11asirn prosto
roш, и јасој ili slaЬijoj шeri, onesposoЬio паs је za pнni civilizova
ni zivot. То sн pokazali Vukovar, Sarajevo, Mostar, da ne рошiпје
шо konceпtracione i nekonceпtracione logore. Otkako sн nаш dru
aj naшetnнli Matl1aнzen, Вапјiсн i Sajmiste, i otkako smo sami ь 
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"izgradili" Goli otok - ali u ime socijaizma i sнveгenosti - nikako 
da uvidimo pakao kojije od godine 1941. zavladao nasim mislima, 
nasim idejarna, nasirn eufOrijama, nasirn nezпanjirna. Da oslepimo, 
istorijski i politicki, za to se postarala паsа televizija sa svojirn fol
kloroш, pevaljkarna, nasim podгzavljenim sportovirna i, prirodпo 
nasim "vestima" kojirna nas tuku kao опе bombe koje su padale па 
ove pгostore aprila 1944, ра potom ро Vukovaщ Saгajevu i Mosta
гu, пе н jednorn daпu i u јеdпој пedelji vec nedejarna, rnesecima, 
godiпarna. 

Vгistirno kada se vodi kampaпja protiv паs н пasern danas
пjern okп1Z:enjн, а пе prirnecнjemo kako divпo urnemo da tlacimo 
sami sebe, i Ll revolucijama i Ll post-revolucijama, i u patriotskim 
гezimima. Ко је nаша vise zadao smr1пih нdaraca, nego mi sarni? 
Ко је poturio vise mrtvackЉ kovcega пеgо mi sami? NUe val.no da 
li је rec о 11eroj irпa ili izdajпicima. 

Mozda је samo јеdап nas covek sagledao н celiпi пasu dга
mн i zestoko za to platio. Jer, пе samo sto је sagledavao, nego је i 
kazivao u raznim vгemeпima na razne naciпe - ispravпe i "пeispra
vne" - i, пajzad, doziveo svoj licпi rnir. Tirпe је zeleo da pomogпe 
zajednici kojoj је pripadao. Bio је to Milovaп E>ilas, kako је pisalo 
nedavпo u јеdпој trogodisпjoj posmrtпici- covek koji је svoje mla
dalacke zanose, zaЬlude i pozпija zrela uverenja, skнpo platio slo
bodom, stradanjima, teskim zivotom svoje porodice. I to u vreme 
kolektivnog pijaпstva гeformama, povecaпjem staпdarda zivota, 
lutaпjirna ро drugim zemljama, zidanjima vikendica koje sada strce 
kao grobovi ро nasim selima i palankama. 

I kad se pojavila posmrtпica na tгogodisпjicн toga i takvog 
E>ilasa tesko је Ьilo u ovom vrешепн nasih patнljaka ocekivati пeku 
zгeliju гeakciju kod пaseg sveta, izguЬ!jeпog u ргоstогн i vremeпu. 
Ali, опi, koji nisu povrsni, trebalo је da vide da se iza imeпa Milo
vana E>ilasa пaslo stotiпak imeпa tako razlicitog poгekla, poli
tickog, i tako razlicitih reakcija u deceпijama koje zivimo. Patuljci 
пе mogti da vide dramu, jos шапје da r-azшnejн. Ne mogu da se 
uzive н tн паша пероzпаtн ројаvн da se јеdап covek ne odrice 
proslosti, пеgо је prevazilazi svojim delom. Treba se radovati, u 
vreme rasнla i raskola, sto se ројаvlјнјн tako protivшecпa imeпa iza 
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imeпa Milovaпa E>ilasa, jer to nesto zпaci. То је јеdап miпijatшni 
znak za svetlo budнcrюsti, jedan zпak н kome se rпaпifestнje 
drustvo, rпozda cak i nacija. "Okнpite se" нmesto rasuti se! Odno
sno, sve cesce se okupljati, sve rede se rastнrati. Јеdап rпеdн паша, 
i ispгed паs, јеdап koj i пiје пaplacivao svoje stradaпje, Ьilo u slavi 
vlasti, Ьilo u mrzпji prema rпuciteljima. 

Dakle, pomiriti se? S Milovarюrп E>ilasom? Ne, не treba da 
se mirimo sa Milovaпom E>ilasom јег је оп sam u svojoj sveobu
hvatпosti роmiгепје s prosloscu. Оп је u seЬi, i н svojirп stradaпji
ma, sazeo revolucioпare i koпvertite, mucitelje i muceпe, pгoslost i 
sadasнjost, sve н пadi da се i nаша da svane buducпost. 

То је Milovaп E>ilas za оне koji glasпo misle. 
Danas, З. jtm 1998. 
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i\1ilovan Dilas ili jedinstven slucaj и nasoj istoгiji 

DISIDENT KOGA ТЕК TREBA 
UPOZNATI 

Bilo Ьi sasvim priгodнo da medunarodпa puЬ!icistika pocne 
da guЬi interes za slicnost i delo Milovana :Dilasa, najznacajnijeg 
politickog disidenta izmedtl 1954. i 1990. godiпe u nasoj zernlji, а 
da u isti mah kod kuce роС!ш ozЬiljпa istrazivanja njegove licпosti 
i dela. Medutim, Zapad i dalje objavljнje :Dilasa. Ove godiпe izisla 
је njegova поvа kпjiga na engleskom s podnaslovom "Istorija 
samoгazaranja komuпizma". 

U nasoj sгediпi, postepeno ali uрошо, pocinje н роtрнпоm 
miгн ispitivanje :Dilasovog dela. Prvi је росео Vasilije Kalezic, pre 
deset godiпa, knjigom ":Dilas miljeпik i otpadпik komuпizma". Sle
dece, 1989, pojavile se jos tri knjige, iz pera Momcila :Dorgovica, 
Draga Stankovica i Gогапа Lazovica. 

Uloga Momcila Cemovica u ovom poslн је posebno znaca
jпa. Као clan Uredivackog odbora, Cemovic је 1995. izdao Zbor
nik Milovana :Dilasa. U tom ZЬогпikн pise dvadeset pet autora 
medн kojima i lord Oven. Godiпu dапа docнije, Cemovic је н 
podgorickoj Pobjedi objavio feljton ":Dilasovi odgovori". Zahvalju
juci нsреlш ovog feUtona, pisac је sada objavio i kнjigu pod istim 
naslovom. 

Prva Cerпoviceva kпjiga, svedoci о "Tajnirп sudenjima Milo
vanu :Dilasu". Iako је u trenutkн iskljнcivanja iz Сепtга!поg komi
teta Saveza komнпista Jugoslavije jarшara 1954. Ьilo velikog pнЬ!i
citeta, cak delimicrю i preko radija, ostala sнdепја sн Ьila tајпа. А 
trebalo је, ро zdravoj logici, da bude оЬпшtо: da partijsko sudeпje 
Ьнdе tајпа, а da sнdenje pred takozvanirn sudovima bнdu јаvпа. 
Medutim, nas polнsvet, cak i опi skolovaпi "presudili" SL\ :Dilasu i 
bez ijednog pravog podatka sa samih sнdenja. 

Milovaпu :Dilasн је sнdепо cetiri puta, ako se пе нzme Ll 

obziг (peto) sudenje za pгekrsaj zbog нсеsса Ll izdavaпjн casopisa 
па gestetпertl "Casovпik". Posle prvog sнdепја 195 5. :Dilas је doЬio 
18 meseci, posle drugog 1956. tri godiпe, posle treceg sudeпja 
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1957. sedam godiпa, а na cetvrtom 1962. osнdenje na 13 i ро godi
пa strogog zatvora. Ко zeli, пюzе sve ovo da sabere, нzimajuci u 
obzir da su vlasti Ьile toliko darezljive da su cesto uracunavale i 
vreme provedeno u zatvorima pre presude. 

Ako u prvoj knjizi rпorarno da se zadovoljavamo dugim i 
dosadnim partijskim litanijarna napada i kleveta protiv :Dilasa - u 
kojima је, ро duzini i dosadi пajvelicanstveniji Ьiо Kardelj - druga 
kпjiga daje odgovore na mпoga pitanja koje postavlja nasa nеu
рнсепа sгediпa. Ali to nisu :Dilasovi odgovori iz onog vremeпa kad 
ШLI је ukiпuta izo\acija 1989, Vec SU to пjegovi odgovoгi iz pretho
dnill vгеmепа, iz raznih njegovih knjiga. То sн proЬ!emi "levih 
skretanja"; posebno partizaпskog nasilja u Сrпој Goгi; Goli Otok i 
iпfom1Ьirovci; pгegovoгi partizaпa s Nemcima 1943; razgraпiceпje 
izmedн repuЬ!ika; proЬ!em cпюgorske пасiје. I tu su argumeпti 
kojima daпas mozemo slobodпo da sнdimo. Dakle, ove dve kпjige 
sн sve drugo do опо legeпdamo Rece mijedan coek ... 

Srpska politicka sгediпa mozda пiје пajпeobavesteпija о 

cinjenicama iz proslosti, i u sadasnjosti, ali ова је, vап svake sum
пje, Ьаг za pisca ovih redova, najпarcisoidпija. Nigde prosecaп 
covek пiје toliko нbeden da posedнje istiпu kao kod паs. I kad је rec 
о :Dilasн, coveku koga zvaпicпa propagaпda pretodпog rezima goni 
oko tri deceпUe, treьa reci da је ta udbaska propagaпda, tako kata
strofalno пeuspesпa oko masovпil1 пacionalistickЉ divljaпja, Ьila 
izuzetno uspesпa da se amalgamira s prizenшim aпtikomuпistickirп 
osvetoljuЬivim tгeпdom н nasem politickom podzemlju koje је, 
verovatпo, пajгasprostraпjeпiji deo пaseg savгemeпog drustva. 

Ali, sada sve veci deo istiпe izlazi па videlo о licпosti Milo
vaпa :Dilasa koga Cemovic, s pravorn, obelezava пе samo kao naj
krupпijeg jнgosloveпskog disideпta, пеgо i kao "пajdнzeg uпн
trasпjeg ernigraпta".:Dilas је izolovaп od takoreci celog drustva 
пеkе dve godiпe pre zatvora, а potorn od kraja 1966. ра sve do 
1989. godine, dakle oko dve i ро deceпije. Za to vreme паsе se 
dгнstvo zabavljalo н potгosackorп роdпеЬ!јн sarпoupгavljaпja. 

Nezavisпo od svih ovil1 r·azrпisUaпja, odrпah se postavlja 
pitaпje kakav utisak covek пosi i kada samo pride pregrsti argнrпe
пata н korist :Dilasa? Мој је licni utisak, posle procitavaпja Cemo-
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vicevЉ knjiga (prvi), da оп пiје covek "partije", da Dilas пiје kole
ktivista ро prirodi, da sebe vidi izпad drugЉ i ро sposobпostima i 
ро uveгeпjima. Njegova kпjizevna i, u пeku n1ku, filozofska priro
da probija svaki obrucc Nemiпovпo је da se morao sukoЬiti sa 
"revolucijm koja tece". То не zпaci da је Dilas revoluciju negirao, 
on u пјој Ьivstvuje sa svorn svojorn izuzetпorn radikalizacijom i 
ideja i postupaпja. Ali пjegove misli izlozene па Тгесеm vaпre
dпom pleпumu jaпuara 1954. јаsпо kazuju daje smatrao daje revo
lucija zavrseпa. I tu је пајzпасајпiје da se porюvo procitaju sve 
Dilasove ideje iz "Borbe" decembra 1953. i јаrшага 1954. 

Drugi utisak је da је "stvami i trajпi cilj" za паsе drustvo 
1954. godiпe, dakle daleko pre 1998. - "stalпa borba za demokrati
ju", а da је - treca misao - "Savez komuпista, ovakav kakav је 
daпas, glavпa smetпja za razvitak demokratije u Jugoslaviji". Mi 
daпas mozemo da postavimo pitaпje: da su kojirn cudom Broz i 
Raпkovic - Kar·delj је Ьiо daleko pitomiji - pristali па demokгatiza
ciju, da 1i Ьi se oЬistiпilo опо sto је Broz izjavio па samom tom рlе
пнmн: "Kad Ьismo mi to dozvolili, za godiпu dапа пе Ьi Ьilo паsе 
socijalisticke stvanюsti"? Medutim, н ovim Brozovim recima 
mozda ima пesto tаспо ako se pode od "socijalisticke stvanюsti" 
kako ju је оп video: jedпopartijska diktatшa iпspirisaпa Marksom, 
Eпgelsom, Leпjiпom i Brozorn samim! Da li је rnoglo, medutirn, 
Ьiti i "drugacije" socijalisticke stvaпюsti"? 

I tu је Milovaп Dilas potpuпo јаsап i оdlнсап" Оп пikako н 
demokratizaciji пе vidi odbacivaпje revolucije i socijaпih promeпa, 
ali: "Ovoj zemlj i Ьilo је dosta revolucije i пasilja! Ovoj zemlji jedi
пo treba vise slobode". Na prvom tajnm sudenjн jaпuara 1955. 
Dilas izricito izjavljuje - "to је jediпi рнt kada se pred sudom bra
пio: "Ocevidпo је da stojirn па staпovistu datog ekoпornskog 
(drнstveпog) i dгZavпog sistema, i da trazim mепјапје ti okviru пjih, 
polazeci od пjih kao od date osпove"" Dakle, Dilas је Ьiо prvi koji 
је postavio osпove politici demokratske evolнcije. Овај deo emi
gracije, kojije posle dvadesetak godiпa, izisao s programom demo
kratske evolucije (Savez "Oslobodeпje" па jednoj od svojih konfe
rencija 1976) nije znao za ovo prvo Dilasovo kazivanje. 

Milovan Dilas је Ьiо slozena i bogata licnost, mislima i 
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radoш, pozrtvovanjeш i primenoш, izdrzljivoscн i neosvetoljнЬi
voscн. Na prvoш sudenjн izgovorio је i sledece reci koje, шnogo 
toga kazнju: "Pred sнdош i zakonoш ја nemam krivice" .. Ali imaш 
za sta da odgovaraш - to је za izgradnjн datog sistema, i to pred 
narodom i svojom savescu, cak i bez obzira па to sto sarn prozreo 
kud taj sistem vodi i sta zпaci, i javno ustao pгotiv njega jos dok 
sаш Ьiо па vrhuпcu vlasti". 

Jedinstven slucaj н nasoj istoriji! 

Danas, 16. decembar 1998. 
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DILAS - VIZIONAR POSTKOMUNISTICKOG 
НАОSА I РОМАМЕ 

Drama raspuca i raspeca 

Pet godina od smrti od knjizevпika i revolucioпara, vizionara 
i hегоја moralnog оtрога, pet godina od smrti Milovana Dilasa! 

Politicar nije Ьiо ni pre 1941, ni posle 1945. Svaki od ovih 
sistema, na svoj nacin, ne samo da је onemogucavao politiku, slo
bodrш komunikaciju izmedu drzave i drustva, u kojoj је politicaг 
posгednik, nego је нdaljavao i dшstvo i drzavн od pravnog sisterna, 
gradaпskog poretka i privredne inicijative. Кraljevska Jugoslavija 
dovodila vas је 1ako н iskнsenje da digпete гнkн na пјн; poslednjЉ 
desetak godiпa tгajanja politika је pokusavala da se probije, ali kгa
ljevski sistem ostao је bezпadezaп, н politici sн preostali oni koji sн 
posle drzavпog нdara preostali па koпtrolisanoj sceпi ... 

U komunizmн пiје Ьilo politike пеgо sапю "izgгadпje"- isti
пa ne mostova - пеgо izgradпje celog drнstva н "revo1iciji koja 
tece". Odrюsпo, Ьilo је н tom vremeпн гevolнcioпame policijske 
represije, jednopartijпosti, јеdпонmпоg posrtaпja н deliгijнmн koji 
jos traje. Mi smo i tada pobedivali celi svet, ali sa нspehom, jer је 
bilo slave, savezпika i para na pгetek ..... 

Dilas se росео povlaciti iz korпнпisticke revolнcije vec 1950. 
casopisorп Nova misao. U Zagrebн, па koпgresн Komнnisticke par
tije 1952. godiпe, krеш.ю је jedпim пovim pнtem. "Stop revolнci
ji", pocпimo јеdпо novo doba! Ne sarпo гezim, н cijem је 

izgradivaпjн нcestvovao, пеgо i пajbolji deo javпog mпјепја је pri
hvatio da Ьнdе podaпik do dапа daпasпjeg .... Svakoj iпicijativi pro
sveceпih i роsvесепЉ dobar deo пaseg drнstva odgovorio је пega
tivrю, i Dilasн, i Golorп otokн, i stнdeпtiшa 1968, i liberalima iz 
1972, i ОdЬогн za оdЬrапн s!obode reCi iz 1984. Zato to паsе 
drнstvo р!аса jos i daпas. 

Dilas је gledao ispred sebe dok је nase јаvпо mпјепје islo н 
strarш, gledalo preko гаmепа ili cak i tшazad. Nas aпtiistorijski рнt 
је vrlo dнg i zato, za паsе rrшke i пesrece, пiko пета пi jednu sнzн. 
Koпtrarevolнcija iz 1945. Ьila је јаdпа, i te godiпe, i Ьilo је sve 
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jadпija, siromasпija i пеmоспUа kasпije. О па је rnisaono Ьila оkа
mепјепа u balkaпskoj malogradaпstiпi. Ali, Dilas пiје popustao, ро 
сепu zrtve svoje i zrtve svoje porodice. Onje Ьiо sam 1953. i 1954, 
sam sa svojom revolнcijom. Оп је Ьiо i tad revolucioпar sa novom 
misli i sa пovom zrtvorп. Neko је rekao u poratпim godiпama da је 
Dilas Ьiо uvek jeretik, i kada је goпio komuпistickejeretike- goпio 
је samog sebe. Origiпalпa misao za ispitivaпje i razvijaпje. 

Опо za cime daпas vapije gradaпsko drustvo i pravna drzava 
- dakle, пе crkvenjacko - moпarl1isticko - cetпicka nadgradпja
sve је to Dilas obznaпio podsvesпo 1948, potorn vec svesпo 1950, 
i пajzad јаsпо i neposredno 1952. i 1953. godiпe. Ali tadasпje gene
racije su Ьile zastraseпe ili zadocпele, пepokretпe, delirпicno u 
пovom delirijшnu brzog poviseпja staпdarda zivota i slave паsе u 
svetu. Neki па marginama su se tilю vracali н XII i XIII vek. I 
daпas se vracaju. Zato gacamo u blatu. 

Kпjizevпo delo Milovaпa Dilasa vec se prizпaje. S пjegovom 
politickorп misli treba jos da cekamo, sve dok se politicki akшnu
latori, i iпdividualпi i kolektivпi, пе парнпе novom eпeгgijom. 
Meduпarodпi politicki svet је нvek priznavao Dilasa, ali nasa sre
diпa је zaostajala ili zadocпjavala. 

Drama Milovaпa Dilasa је drarna Srba, Cme Gore i SrЬije, 
mozda i Jнgoslavije, опе prethodпe iz 1990. godiпe.Drarпa pom
raceпja, dгama podela, dгama gradanskog rata, drama represije i 
totalitaгizшa, а daпas - drama raspuca i drama raspeca srpskog 
drнstva, пaseg srpskog coveka koji se tгевutпо izguЬio u neznanjн, 
u mгaku, па besputici .... 

Dilas је slutio postkomнпisticki haos, i pomamu - kako је 
jednom sam геkао. On је sledio оrш misao koju је Latinka Perovic 
posle пjegove smrti uklesala u misao onih koji misle da је komнпi
zarn "invalidiziгao pojediпca, uCiпio zavisпim od drzave, ukiпuo 
mogнcnost altemative, uпistio drustvo". Ко је to zapazio u ovoj 
zapгlozeпoj i obnevideloj sгediпi? 

U svom еsејн "Siutпje postkomuпistickog haosa", Dilas pise 
ргеd smrt о "svojirn dнgogodisr~im, cesto mнcпim i dvoнrnnim 
гazrпislja~ima", о svom "doslednorп, u znatnoj meri takode нtopij
skorп, deпюkгatizmн". Оп је gotovo jedini о паsој zemlji јаsво 
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пapisao da паsе ratovanje posle 1990. godine "nije gгadanski rat u 
svojoj naciji, nego obracнпavanje nasill Uнgoslovenskil1) naciona
lizama .... " 

О пacionalizmu pod kornunizmom Dilas је napisao н istom 
tom eseju:"Komunizam nije uspeo da izmeni, а kamoli da ukine 
nacije: one, kao ј 1jнdsko bice, ukoljko se ј mogu meпjati- meпja
ju samo sebe same i u dugotrajпoj evolucijj. U revolucijama 
potuceni, пacjonalizrnj lako bukrш elementaпюm sjlinom ukoljko 
se u drustvu njsu razvj\i odredenj odпosj, demokratske jпstjtucjje, 
slobodпa ekonornjja, sгednja klasa. Kornunjzarn је ostavjo u tome 
jza sebe pustos", ali ј "Zapad је bio zatecen nagljm slomom kornu
nizrna", "Zapad se ponasao suvereno ј nehajno, kao daje rec о dru
goj plaпeti". 

Sve ove misli objavljene su jz Dilasovog pera 1995. i pre 
stampanja, роsеЬпо dve godiпe docnije, пisu jmale njkakva utjcaja 
nj na eljtu пi na takozvaпe narodne rnase. Sad se postavlja samo 
pitanje: kad се doci (пе da li се doci) vreme kad се se nasi ljudi 
posvetjti analjzi, jstгazivanjн i svodenju racuпa пе samo za 
knjjzevno delo Milovaпa f)j\asa, пjegovo politicko delaпje izmedu 
1941. i 1950. godiпe, 1950. kadaje оsпоvапа Nm>a misao, potorn 
гazvoj njegove po\jtjcke misli posle 1953. godiпe sve do srnrti 
1995, nego, najzad da se ispjta i svede njegovo mernoarsko delo па 
0110 sto pгedstavlja za пasu пеdаvпн jstoriju. 

Mi belezimo samo опо sto stoji jli sto treba da stoji pred 
nаша u sledecjm godjпama. Nama пеmа spasa dok god vrlo produ
Ьljeпo ne zavjrjmo u паsе tekovjne ј нspehe н proslosti, i jos vise u 
паsе greske ј poraze н poslednjill deset godina. Ne samo kao vlast, 
vec kao drustvo, kao ce\jna. Milovaп Dilas н tome poslн bice vise 
od korjsti неgо mпoge ustaпove ј јаvпе licпosti naseg vremeпa. 

Danas, 5.jun 2000. 
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j\;filovan fJilas - nasa с!гата 

VANREDNI SLUCAJ 

Posle svega sto su prezivele Istocпa i Zapadпa Evropa u toku 
jedпog veka, lako је govorjti о patologiji i нaroda nesto starjjih 
пеgо sto је наs i пesto civilizovanijih nego sto smo mj. Patologjja 
podrazнmeva skнp manjfestacija i zпakove bolestj koja povlacj 
nюrbidпe posledice, sto па kraju proizvodi odredeлu vrstu moralнe, 
cak i meпtalлe poremeceпosti i лeuravлotezenostj. Naravлo, pret
postavka је da prjmera poljtjcke patologjje ima па svjm stranama. 
То, pak, ле porjce pravo da govorjrno i pjsemo о jednom slucaju, о 
jedлom prjmerн koji cak ј ле mora da ima лeposrednih i pogubлih 
posledica, ali н svakom slнсајн prjkazuje bar delirnicнo staлje 

пaseg zпanja i паsе svesti, лаsЉ ernocija i паsЉ dezorijeлtacija. 
Rec је о "slнсајн Milovaпa Dilasa" (1911-1995), о covekн 

kлjizevniku, covekн revolнcioпaru, covekн гoЬijasu i coveku disi
deнtu. Kad sarn pre tri godiлe ено da се doci do tuzbe protiv нgle
dпog magaziлa koji је objavio ,Jedrю misljeнje" о лasem juпaku, 
Ьiо sam protiv te tнzbe iz razloga koji пavodim vec vise od јеdпе 
dесенјје. Slнcaj Milovaпa Dilasa пе moze se resavati i resiti пi pre
ko sнdova лi preko polemike. Sadrzajnost licnosti, пшogostr11kost 
delatпosti, vrhuпski rezultati rada pod пajtezim, dramaticnim нslo
vima, preobracaпje revolнcioпaгa н humaлistu i раtнја, samo
kaznjavaпje, sve to zal1teva dovoljno роzпаvапје сiнјепiса, mnogo 
studiozпosti kојн ле poseduju наsа populisticka pjskarala, лаsе 
rrшostvo нadobнdлih skriЬomaпa. 

S dгнgе stгане, njjednog casa ne prihvatamo odbгanu magazj
na da је objavio samo ,Jedno misljenje", pгotivпo sнbjektu, kao sto 
је objav\jjvao i druga mjsljenja suprotпa prvorn ne zato sto пе pril1va
tamo djjalog, debatн, sukob misljeпje пеgо zato sto vodimo racuпa о 
ciljevima koliko i о rnetodarna. Ne mogu se u dijalozima, debatama 
ј sukoЬima misljeпja нpotreЬljavati nedozvoljeпa sredstva. Kako 
rnozemo da raspravljarno ako јеdап covek prнza argumeпte, а drugi 
psuje i kleveta? Misljeпja- da, ali psovke i klevete - пе. 

Milovaп Dilas пiје "оЬiсап covek", П!Је sarrю јеdап od 
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knjizevпika pre Drugog svetskog rata. Sa sedaшпaest godiпa obja
vio је pricu н omladiпskoш casopiscн "Vепас". Posvetio је svom 
sko\skoш drнgu Мi\апн Bandovicн ( 1911-1993), рге rata prvaku 
Zeшljoradпicke straпke, za vreme rata jedпom od intelektнalnih 
voda "пасiопаlпоg (cetпickog) pokгeta" Сrне Gоге. Bio је Bando
vic zаrоЫјеп 1944. godiпe od straпe partizaпa, pozvao se na drнga 
Milovaпa, drнg Dilas је otisao u partizaпski zatvor i spasao шн 
zivot. Bandovic је skoпcao zivot kao emigraпt ll Spaпiji i pred smrt 
росео da se prijateljski dopisнje s Milovaпorn, tada јеdпiш od пaj
zпacajпijih disidenata koпшпisticke Evrope, н redн sa Saharovorn i 
Solzeпjiciпoш. Ne vredi li ova ziva prica za jedпu posebrш sagн? 

Sашо u beogradskoj Politici pre 1941. godiпe knjizevпik 
Milovaп Dilas objavljнje cetrdeset prica. Росео је da pise 1931. 
godiпe, skoro redovпo, bilo шu је dvadeset godiпa. Јеdпн rnн је 
pricu "Politika" i пagгadila. Objav1jivao је rn\adaпi pisac, posle 
Venca i Politike, takode i u Zapisima, j\;fisli, Juinom p1·egledu, 
Kлjiievnom severu (Sнbotica), Volji, Smeni, Zivotu i 1·adu, Мladoj 
s,·biji, Мladosti (Zagreb ), Liniji, Zetskom glasniku, Knjiiemom 
kn1gu, Razvrsju, P,·egledu (Sarajevo ), Almanalш pocigm·ickil1 Sl'e
dnjoskolca, Slobocinoj misli, Knjize'mom savJ·emeniku, Nasoj stvш
nosti, Nasem ii<,otu (Novi Sad), Kultш·i (Zagreb ), Zeni danas, i\lfla
doj kultuгi, Umetnosti i k1·itici. Kad sve ovo zпа, covek zastaпe i 
нpita se: kako је шоgао јеdап нgledпi шagaziп da da gostoprimstvo 
јнпасiпi pod рsенdопiшош da ova obelezi Dilasa - koji је н 
mеduvгешепн od svoje dvadeset dгнgе do svoje dvadeset pete 
godiпe lezao tгi godiпe robUe н kraljevskom zatvoru - obelezi kao 
lюшicida\пog maпijaka? 

Aprila 1941. godiпe пastaje draшa, пе samo Di\asova пеgо i 
draшa njegove porodice, dгama Citavog jedпog пaroda, drama mla
de drzave od jedva dvadeset i tri godiпe. Najpre, drama porodice: 
Milovaп је u partizaпskom Vrhovпom stabн tl Beogradн, роtош 
poslat jula 1941. н Сrпн Gоп1 da гukovodi partizaпskim ustaпkoш 
pгotiv italijaпske okupacije. Od tog vremeпa u tokн tri i ро godiпe 
giпu otac Nikola, dva brata i јеdпа sestгa. Krvi па sve straпe, do 
koleпa, н porodici, н рlешепн, н паrоdн, н celom jнgosloveпskom 
prostorн, a\i пajvise krvi н Спюј Gori, пе toliko zbog ita\Uaпskog 
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i, docпije, пешасkоg оkнраtога, koliko н medusobпiш troao-
d

. ь 

1sпjim partizaпsko-cetпickiш оЬгаснпimа, н gradaпskoш ratu 
kakav пismo imali u istoгiji i kakav пiје imao пUеdап пarod н oku
piraпoj Evropi. 

О levim i drugim "skretanjima" 

U Сrпој Gori Milovaп Dilas пiје ostao пi рuпа cetiri rneseca. 
Jos пerna "levih skгetaпja"- ubijaпja sopstveпih partijskih clarюva. 
Jos пеmа "Pasjeg groЫja" od јапнаrа 1942. Jos пerna јаvпо obja
vljivaпЉ spiskova sa zavrsпicom: "Nastavlja se". Ne vrede шпоgо
Ьrојпе pojediпosti, istorijske сiпјепiсе - za mпoge ljude za sve је 
kriv Milovaп Dilas, za sve је оп odgovoraп, on је licпo роЬiо 
mпostvo ljudi ... "Rece шi јеdап coek", da mi је "pricao pгvi muz 
пjegove svastike iz pгvog braka da је пjegov drug video kako је 
Dilas pred Brozoш i Raпkovicem izveo 'coeka' iz stroja i stre
ljao ... " То pricaju Ьivsi komuпisti, bivsi partizaпi koj i stt sve gle
dali i ostajali koшuпisti i partizaпi, pгizпavali da је partizaпski 
pokret Ьiо banda saпgviпicпih uЬica, i ucestvovali u пjemu. I ovi i 
ovakvi doпose sнd danas о Milovaпu Dilasu, posle пekih sezdeset 
godiпa?! 

Dilas dolazi н SгЬiju pгvih dапа novembгa 1941, kada paгti
zaпska Uzicka repuЫika dozivljava kolaps. Povlace se partizani u 
Saпdzak, роtош odlaze u Bosпu. Dakle, Dilas vise пiје u Cmoj 
Goгi, ali оп је opet za mвoge паsе kгvozedпe iaпoraпte kriv i odao-

~ ь ь 

vогап za sve sto se н zakгvavljeпoj Crnoj Gori i pre i posle поvеm-
Ьга 1941. godiпe dogodilo. Оп kao da пareduje iz Воsпе, iz Vrlю
vnog staba, koga treba нЬiti, u kojem selu i u kojem srezu, i н sva
koj jediпici, sапю оп, ве Sava Kovacevic, пi Bla:Zo Jovaпovic, пi 
Mosa Pijade, ni Ivaп Milutiпovic i stotiпe i l1iljade drugih partizaп
skih komaпdaпata i koшesara, гazпih vrsta гukovodilaca. Ne, parti
zaпskiш pokгetom komaпdovao је i politicki ga usшeгavao samo 
јеdап covek. Ne Вгоz, ве Rankovic, ne Kardelj, sашо Milovaп 
Dilas. Оп је koшaпdovao sviш jedinicaшa u isto vreшe, оп је pred
sedavao sviш ргеkiш i drugiш partizanskiш sudovima, оп је koшe
sarovao sviш ЬоrЬепiш сеtаша, bataljoпiшa, brigadaшa, divizija-
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ma, aпnijama. Sапю jedan covek! Svi sн osta1i Ьi1i njegovi 
poslнsnici: i Broz i Rankovi6 i Sava Kovacevi6 i Кагdе1ј, i Ivan 
Mi1нtirюvi6, i Blazo Jovanovi6, i Pijade, i Penezi6. Osta1i, na 11i1ja
de, Ьi1i sн nevini __ .? 

Za izvesвe krнzoke пaseg javпog nшjenja, nekada komнni
stickog i "rnodeгnog", i!j sada novopeceпog aпtikomнnjstjckog, 
пacioпa1istjckog ј moпaгhistjckog, pravoslavno· osveto1jнbivog, 
сјпјепiсе ne postoje, knjige пе postoje, dokнmenta ne postoje, ргi
zпапја se пе priznajн, pozitivпa svedocaпstva se ne vide, ne cjta se 
нista, samo se се1а fi1ozofija, i1i optнzbe i k1evete, svode на опоm 
jadпom "rece mi jedan coek". Milovanov siп Aleksa гесе пеdаvно 
beogradskoj Politici: "Otac је takode н svojim memoarima Ьiо _ 
sшov prema seЬi". Ali ko od нasih genija1aca cita Mi1ovanove 
memoaгe? U jednoj dntgoj prilici, tl rюvosadskom Dnevniku poнa
vUa A1eksa slicнн misao: "Znam da moj otac нiје Ьiо svetac". А ko 
је bio svetac tl gгadaнskom rattl, а Ьiо је пekakav komaпdaпt i1i 
komesar- пеkа se javi! Оа пisн cetпicki komaнdaнti Ьili sveci? Р ор 
Dнji6, Dшisic, Keseгovic, Ка1аЬi6, Radovic Koпdor, Rakovic, gar
dijski oficiг н smederevskom kгајн Lazovi6? 

Revolнcioнaгna vlast pos\e Drнgog svetskog rata pocela је 
da objavljнje 1949. Zboгnik dokttmeнata i podataka о Naгodпoo
s\obodilackom ratн, а zavrsila objav1jivaпje 1968, kada је Milovan 
Di\as Ьiо otpнsteп pos\e devet godiпa robUe. Та vlast objavila је 
neki\1 150 kпjiga, svakн sa povise stotiпa straпa. Da 1i sнпasi 1jнdi, 
i шedпici, i pisci pisarna, pog\edali taj Zboгnik, ili Ьаг jedпu od 150 
kлjiga? Da pogledaju samo, пе da vегuјн svakoj belesci, da vide sta 
mogн da паdн о "otpadпikн гevolнcije i socijalizrna". Da паdн, 
recimo, da је Di\as (poslat tl Спш Gогн krajem marta 1942, dakle 
пiје Ьiо tamo пekih pet meseci), pisao jedan izvestaj zajedпo sa 
Mitrorn Bakicern, а drнgo pismo pisao sarn. Pisao је da su partizaп
ski, оdпоsпо, kornнnisticki "po1iticki pogгesпi stavovi" ро "svim 
osпovпim pitaпjima ... krivi ... zasto је cetпicki pokret н Сгnој Gori 
doЬio to1iko maha i da sн se н takvoj sitнacij i partizaпske jediпice 
pred pгvim jacirn пeprijate1jskirn нdarom росе1е raspadati i mпoge 
cak росе1е pгe1aziti па straпн cetпika н Hercegoviпi" _ Potom Di1as 
i sarn pjse iz Сгnе Gore Vr1юvпorn stabн tog istog dапа, 27. marta, 
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da masovпe srnrtпe presнde "нпоsе stral1 i trepet пе sarno u starю
vпistvo, неgо i u samн partUu" ... Da нјје to пeki drнgi Mi1ovaп 
Di1as kome zabгaнjuju da umгe н svom krevetlt јЈј sн паsј 
ostrasceнi skriЬomaпi cita1i пesto, ako пе svih 150 kнjiga Zboгnika, 
cita1i, Ьаг ро registru, samo materija1e koji govore о "нajvecem 
z1осiпсн" наsе istorije? Ako im је to Ьilo zazoгno ј previse da savla
daju, zar пisu pogledali kпjigu Momcila Doгgovica "Dilas" iz 1989. 
godiпe, kad је pocelo nesto slobodпije da se pjse, gde Milovaп 
objasпjava sta sн zнaCili leva ј drнga "skгetaпja"? Dosla је direkti
va posle prvil1 pobeda sovjetske апнјје "о drнgoj fazi revolнcije": 
"Kad posaljete takvн direktivн koja se poklapa sa ннutгasnjim pre
viraпjima doЬijete ta preteгivaнja". I dodaje sam Dilas: "U tom 
periodн пisam Ьiо u Сгnој Goгi, Ьilo је to krajem 1941, i prvih 
meseci 1942. Bio sam u Uzicн i н Novoj Varosi" ... "U Hercegovi
пi Sl\ ta skгetaпja doЬijala jos zesce forme неgо ll Сгnој Goгi." Da 
li sн ove reci bile demaпtovaпe Ьilo od istoгicara Ьilo od sarпjll 
нcesпika н NОВ-н? 

Politicke optuZЬe iz neznanja 

Pгofesor dr Braпislav Kovacevj6 u svojoj kпjjzi "Dj\as, 
Него ј - АпtЉегој" (Titograd, 1991 ), пavodeci rad Boza Ljшнovica 
"Partijska zastraпjivaпja u Сгnој Gori н godiпi 1941. do prve po1o
vice 1942", razgovara sa f)j!asom о \evjm skгetaнjjrna, о гepresijj 
наd samjm komuнistima i, роsеЬно, о гepresjjama nad protivпici
rпa, cetпicima. Vidi se јеdна нedoнmica: da li је Broz iпicijator 
levi!1 skretaнja? "А1ј stгeUaj svakoga, makar Ьiо с!ан Pokrajjнskog 
пtkovodstva, ako jspolji kolebaпje ili нedjscipliнн." Те komaпdaн
tove гесi Ьile sн uрнсене пeposredпo Di\asu јн\а 1941, koj i odlazi 
u Сгnн Gorн. f)jJas smatгa da ovo ttpнtstvo ве treba videti kao iнi
cjjativu za leva skretaнja пеgо ЬогЬн za djscipliнн u Partiji i NОВ
н. Medutim, postavi1o se jos јеdпо pitaпje u toj raspravi: ako је 
Dilas ноvеmЬга 1941. роvнсен iz Сгnе Gоге zboa ВЈ. eaovih \evih 

t;) ь ,, 
skretaпja", zasto ga Vгhovni stab sa\je krajem marta 1942. u Сгnн 
Gогн da srniri "leva skretaнja"? Dilas пiје нikada sporio da је Ьiо 
ideolog "djscjp\jнe" н Partjjj i NOB-u, dakle нiје Ьiо "partjjski 
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egzekнtoг" nego "ideo1og discipline". U svakom s1нсајн, istorijska 
је cinjenica da Di1as пiје bio н Сrпој Gori za vreme pojave "Pasjeg 
gгоЫја". I to jedпom treba prЉvatiti. 

Dve sн орtлZ:Ье ko1iko пezna1acke to1iko i bнda1aste. Nајрге 
о takozvaпim administгativпim, repнЫickim gгanicama izmedн 

pojedinil1 oЫasti нstanov1jenil1 do1askorn partizana-komвпista na 
v1ast 1944/45. godine, о gгaпicama koje је toboze iscrtao sam 
Di1as. I, drнga, da је Di1as "izmis1io" cгпogorskн пасiјн. 

Izнzev kosovskih graпica iz 1945/46 sve sн нпнtrаsпје jнgo
s1oveпske oЫasti postoja1e п е samo pre 1945. пеgо i pre 1918. 
godiпe. Sve sн опе Ьile i1i etnicke (S1oveпija) ili istorijske (Bosna, 
Hrvatska, SrЬija, Makedoпija). Na primer, graпica Hrvatske i 
Воsпе је od kraja XVII veka pos1e dogovora izmedн Tнrskog car
stva i Aнstrije. Uzgred rесепо, kad је kra1j Aleksaпdar "crtao" gга
пiсе svojih Ьапоviпа 1929, оп је нtvrdio graпicв izmedн Vrbaske 
Ьапоviпе (bosaпska Кrајiпа па zapadн) i Savske Ьапоviпе tarno 
gde su опе пasta1e kгajem XVII veka, tаспо оне koje sн Ьi1е i 1946. 
godiпe. То sн Ьi1е istorijske graпice koje, паrаvпо, пisн odrediva1i 
пarodi te dve oЫasti пiti пjilюvi izabraпi predstavпici, ali sв опе 
trajale i sve sн i\1 pre 1944/45. pгihvatali п е kao kопаспе "dгzavпe", 
a1i kao istoгijske gгапiсе izmedu dve jнgos1oveпske oЫasti. Di1as је 
нcestvovao, medвtim, н нtvrdivaпjн kопаспе graпice н Srernн, 

samo н Srernн, i to в okvirн јеdпе komisije kојн је оп predvodio. 
Bila је rec sarпo о selima i varosicama, i pridrzavalo se пасе1а 
etпickih veciпa н tim oЫastima. 

Drнga izmis1jotiпa је da је Di\as "stvorio" cmogorskн пасi
јн. Bez obzira па to sta mislirno о пасiопаlпој sadгziпi Cme Gоге i 
о пјепоm drzavпopravпom statнsн, i bez obziгa па to ko1iko sв se 
Di1asovi akceпti о cmogorstvн н rnedнvrerпeпн raz1ikovali, treba 
samo pogledati с\апаk iz doba Di\asove v1asti, dakle 1. maja 1945, 
оЬјаv1јеп н ргvој Di1asovoj kпjizi pos\e rata pod пas1ovom "Claп
ci" ("Кнltша", 1947). I to је bitпo: 

"Cпюgorci, пеsнrппјivо, pripadajн sгpskoj graпi jнzпoslo

veпskil1 plemeпa". - "Ро plemeпskoj tradiciji (tj. рогiјеk1н) Cmo
gorci se оsјесајн, а i јеsн SгЬi (srpski р1еmепа н Sredпjem vijekн, 
srpska raja, sгpski пarod pod Tшcima), a1i Stl опi пасiопаlпоm 
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pog1edн daпas i пesto роsеЬпо, svoje, cпюgorsko ... " 
Di1asova porodica пiје Ьila bjelaska, a1i пе treba zaboraviti 

da sн cгпogorski zeleпasi zahteva1i, s јеdпе stгапе, роsеЬпн federal
пн jediпicн za Сmн Gorн н okгivн prve JнgoslavUe, pre 1941, iako 
su Ьili, s drнge straпe, kako bi se daпas r-eklo "sгpski пacioпalisti". 
Опi пisн пegirali da sн pripadali, kako Ьi Di\as rekao, "srpskom 
рl~rпепн". Cmogorski zeleпasi sн, u pogledti пасiопаlпе pr-ipadпo
sti Cmogoraca, uvek polazili od stava da sн Cmogor-ci - Srbi. 
Dakle, пicega zajedпickog s danasпjim cnюgoгskim "iпdepeпdisti
ma" i пjilюvim stavovima о dгzavпostima. Crnogorsku drzavпost 
пiko пiје mogao da porice пi pre 1918, пi posle 1945. godiпe. A1i 
опо sto пе zпајн Cmogorski igпoraпti, "iпdepeпdisti", to је da је 
јеdпо ~rzavпost а drugo је drzava. Cmogorska drzava је postojala 
preko Jedпog veka н пovom dоЬн, а drzavпost postoji od 1945, cak 
i za vreme Milosevica. 
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Zrtva revoluciji lшmanizma 

Da Ьismo bolje obojili ignoranciju nasih infantilnih dousnika i 
potkazivaca, dodajemo belesku iz knjige Momcila E>orgovica: razgo
vara Milovan sa svojim ocem Nikolom koji mu kaie- to sam Milo
vaп prepricava: "Ako Cmogorci nijesu SrЬi, onda Srba i nema ... ". 

Da li nase nezпalice veruju da Ьi Milovan E>ilas - u doba 
najzesce protitoisticke euforije na Zapadu- doЬio Nagradu slobo
de u Sjedinjenim Drzavama, nagradu koju su prethodno primili 
pored Vinstona Cercila, Karl Poper i Andrej Saharov, da su ti lju
di koji su delili nagradu verovali da је Milovan E>ilas samo jedan 
komunisticki represivac? Da li Ьi se pojavio Zbomik radova о 
Milovanu E>ilasu 1996. godine u kome saraduju idejno-politicki 
najraznovгsniji saradпici, пjih 25, od Lorda Ovena do Slavoljuba 
E>ukica i Vlade Strugara, od Kolisevskog preko Tepavca do Draga
пa Maгkovica? Da li је пеkо od пasih piskarala pogledao i jedпu 
od ovih kпjiga? 

Na krajн dva pitaпja za sve nas, za sve koji uvidaju znacaj 
licпosti i rada Milovaпa E>ilasa, i za опе koji пegirajн пјеgоvн vre·· 
dпost - da li је Milovaп koпtroveгzna licnost, i drugo, zasto se to 
samo пјеmн sudi i presuduje, а ne svim onirn republickirn ministri
ma unutrasnjill poslova posle Drugog svetskog rata, svim sefovi
ma Odbora za zastitu naroda (OZN-e), н svim repнЬlikama i svim 
okгнzima? Zasto se jos нvek пosi venac na gгоЬ Slobodana Pene
zica i u isto vreme predlazu se imena saradnika okupatora u 
Nedicevoj adrninistraciji za imena novih ulica ро Beogradu, ро 
glavnom gradu? 

Ne, Milovaп E>ilas nije kontroverzпa licnost koje је skakala 
sa pozicije na poziciju, od esktremiste do oporhшiste. On nije 
нoЬicajeni prototip koji u mladosti vijori zastavom revolнcije, а 
pred starost odlazi u fнnkcionre koji spremaju svoje penzije. On 
nUe Ьiо onakav clan Saveza komuпista, i jedan od njegovih voda 
koji Ьi, posto promeni misljenje i раdпе s vlasti, postao prizemni, 
пeuroticni, ostareli antikomнnist koji svakog petka na televiziji drzi 
tirade protiv komunistickih "ostataka" н javnom mnjenju ili u vla
dajucem kadru! Tacno је samo t.o da se н njemu, Milovanu E>ilasu, 
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javljaju surrшje i lomovi od prvog dana kadje sreo, kao pгedstavnik 
jugoslovenskog vladajuceg PolitЬiгoa, nikog drugog пеgо "sunce 
koje se rada svakog jutra" - Josifa Visarionovica Staljina. Revolu
cija н Milovanu ne нmire, umire predstava о jednoj revoluciji -
revoluciji staljinizma. On podsvesno pripada lenjinistickoj revolu
ciji, otvorenoj i napadnoj, iskreno represivnoj. E>ilas nema niceg od 
staljinistickog vizantizma koji krasi i Broza i Kardelja, i Rankovica, 
njemu ne odgovara monstruoznost lazi staUinistickog ustava od 
1936. u kojem se drzava obavezuje da се pomagati sve moguce 
rnanifestacije i derrюnstracije u zemlji. E>ilas nije kontroverzna, ali 
је mozda konvertitska licnost, u pozitivnom znacenju, jedina koп
vertitska licnost rnedн vodecim partizanima i vodecim kornuпisti
ma. Konvertit је, jer veruje, iako u njegovom drustvu religioznost, 
opsta, ne stoji visoko, не сенi se, ne pozdravlja se apaluzima. Nasoj 
sredini, bar danas, daleko је blizi golub pгevrtac koji promeni ceti
ri stranke u cetiri godine, i ро oЬicaju potkazuje prethodnu straнku 
u kojoj је svojevoljнo Ьiо. Kod E>ilasa, nezavisno od ove kvalifika
cije, postoji uvek, i pre i posle rata, i pre i posle vlasti, snazнa 
humanisticka motivacija. 

Da, Milovaн E>ilas је vemik revolucije kome se privida, tako
reci od prvih dana pedesetih godina, da se revolucija nalazi na dru
goj stгani, daje komunisticka revolucionama vlast Ьila posle 1945. 
kao pomama, da coveku u drustvu moгamo prici па druai naciп 

ь ' 
zrtvom mu prici, kajaпjem koje se не svodi па klecaпje pred faг-
sicпim prosvestenicima ili davaпjern pismeпill izjava pred komaн
dantima regruta! Ne, Milovan E>ilas priпosi svoju zrtvu revoluciji 
hurnanizma. Presuduje seЬi, pre неgо sto su mu Bгozovi, Peпezici, 
Raнkovici, Kardelji odredili devet godiпa, vise meseci u sarnici i 
zabranu pojave u javпosti neke cetiri deceпije. Ne zeli E>ilas da se 
iskupi aнtiгevolнcijom za svoje grehe koje ве krije, nijedпe, ali zeli 
da kaze istiнu о zivotima гevolucioнara pre 1941, о revolucioнari
ma posle 1941, о раdн revolucioпamih bogova posle 1945 .i 1948. 
godiпe. Objasпjavajнci dramu bratstva Tadica za veme NOB-a, u 
kojoj optuzuju E>ilasa, E>ilas се sagovomiku, sada vec pokojnom 
Morncilu Cemovicн, reci: "Obracun sa Tadicem sam slutio i kao 
vlastitu sudЬinн ... " (Pobjeda, 24. decembra 1989). 
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Ра ako је tako ili slicno, zasto- dгвgо pitanje- sarno Milova
na Dilasa pretrazвjн, sarno njega sвde i ргеsвdнјн, оЬјаvlјвјн kle
vetnicka pisrna kao "rnisljeпja", zasto svezпajвci шedпici (koji 
nista nisll procitali posto Sll "ро prirodi" geпijalci) to starnpajн? Ali 
pre nego sto bisrno rna sta odgovorili na pitanje koje traZi odgovor 
l1 пasern prvorn pisanjн, valja reci вesto о izнzetпo patoloskorn Ll 

nasoj srediпi, kornвпistickoj i antikornвпistickoj: napadi na Milo
vana Dilasa, klevete i deziпformacije, dolaze tek kada је on рао s 
vlasti. 1 dalje, prosecan covek nase sredine пе moze da "moralno" 
prihvati da neko takoreci dobrovoUno ode s vlasti na rоЬiјн! Ima li 
slicnog slвcaja н nasoj istoriji, а mozda н istoriji drвgih naroda? 
Trocki је napвstio Rнsijн, Solzenjicin ga је sledio. Dilas nije izisao 
iz zernlje nego se vratio н roЬijasnicн н kojoj је н doba monar11ije 
proveo tri godine. Zаг паша Dilas nije "stran covek", tнdinac za 
nase naravi, "stranac" - kako Ьi ga krstio jedan novinar - Crnogorac 
koji napнsta vlast da Ьi otisao na rоЬiјв?! Моgв li to da shvate 
novopeceni pravoslavci koji sнvise zive ovozemaljski zivot da Ьi 
kao mislili па svoj zagrobni zivot? 

Licna karta и opstoj drami 

Ovo је izвzetвo zanimljivao pitaпje: zasto је samo Dilas pod 
kisorn napada н poslednjih desetak godina? Ја Ьih rekao da tl1 ima 
mпogo razloga koji se ticн паsЉ naravi, а ticв se i opste psihologi
je posle pada kornвпizrna i posle pada Milosevicevog rezima. Опо 
sto sam vec naveo н pretllodпim redovima, jeste da Broz i dшgi 
koji Ьivајв vrlo pazljivi kad govore о represiji, вisu јој davali neki 
specijalвi polozaj. Naprotiv, Aleksaвdar Raвkovic је па jednom 
partijskorn koвgresв, odrzao citavo predavaпje protiv вezakoвitih 
postupaka. Dilas је Ьiо sasvim drвkciji revolвcioпarni tip koji је 
prizпavao daje гepresija u revolвciji пemiпovna, daje Ьilo represi
je i da се Ьiti represije, i ta iskreпost ostala је н podsvesti rnnogih. 
Cela Partija је vodila represivвн politikн posle 1945. i prema golo
otocaпima posle 1948. godiвe. I Broz i Raпkovic su Ьili staljiпisti, 
Dilas leпjiпist! 

Јеdап dгнgi fевошев koji је pogadao паsн sгediпu jeste 
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сiпјепiса da је Milovaп Dilas, i рогеd toga sto gaje Partija odbaci
la, i pored roЬije, ostao ziv i 11spesaп i вgledaп, i objavio пiz kпј i
ga. То пasi ljнdi bar 11 ovakvim teskim vremeпirna tesko rпоан da 

о 

sl1vate. Dilasov slвcaj је Ьiо нzпemiravajвci н periodн posle 60-Љ 
godiпa. Za пaseg prosecпog coveka, koji је опdа ziveo 11 јеdпој 
popвlistickoj ideologiji izgradпje, rnodernizacije i staпdarda, н pri
sвstvн takvog пapredovaпja, postoji јеdап dшgi covek koji se bori 
za пеkе ideale i ide па robijн! То smeta ргоsеспоm dн!ш nase rпalo
gradaпske filozofije, filozofije palanke! 

Kad је rec о aпtikomнnistima, mora se voditi racнna da sti 
опi prihvatili mпoga kornнпisticka gledaпja i jedno od til1 је gleda
пje па golootocane. Golootocaпi н sirokoj javпosti пе prolaze tako 
lako. Aпtikomнnisticka, preostala, gomila ро Beogradн, i pгveп
stveno ро zapadпoj SrЬiji, gledala је нglavrюm па golootocaпe i 
Milovaпa Dilasa kao па izdajпike. Тн se pokazнje овај amalgam 
koji је osoЬito Milosevic iskoristio: srastaпje dve kolektivisticke 
psihologije, јеdпе patrUarl1alпe aпtikomнпsiticke i јеdпе konшпi
sticke, totalitaristicke psilюlogije. 

Mozda pr·eterвjerno, ali cini mi se da daпas ima н паsој sre
diпi stereotipa i ргеdгаsнdа vise пеgо ikada, а povrh toga jos tri 
вzаsпа пedostatka: пеzпапје, leпjost da se нроzпајн пеkе сiпјенiсе 
i пeskloпost da se sagleda celiпa proЬ!erna, ili celiпa biogгafije 
jedпog coveka. Nasi "medнljвdski odпosi" пisв bili samo proЫem 
za revolнcionarnн vlast 1945. i vlast rezima posle sezdesetih godi
пa; пasi rnedнljнdski odпosi izgleda da sн proЫemi i "пacionalпi" i 
"geneticki". 

Licnost i rad Milovana Dilasa је mozda вajbolji, i н isti mall, 
пajtezi priшer za ovo razmisljanje. Zato ovde, н nastavkн пapisa, 
dajemo ponovo "licnн kartн" Milovaпa Dilasa, kartн koja Ьi narn 
ропюglа da sagledamo celinн i da posle razшisljaшo, ne da odшall 
odlвcno presнdнjemo sa sigвrniш sudovima. 

Milovaп је rano росео knjizevnu karijeru i razvijao је do 
Drugog svetskog rata. Prvu pesrnu u prozi "Jutгo па Biogradskorn 
jezeru" objavio је kad mu је Ьilo sedamnaest godiпa (dakle 1929), 
posle toga је objavio do 1941. skoro devedeset jediпica (tad rnu је 
Ьilo svega tгideset godiпa) нglavnorn pripovedaka, ali i kпjizevлill 
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kritika, prikaza, polernika u krugu "leve kпjizevпosti". Tu svoju 
delatпost је пastavio tek па drugoj roЬiji raпil1 sezdesetЉ godiпa i 
tako је bez pгekida, sa izнzetпom eпergijoш, pisao da је па kraju iz 
toga паСiпјеnа ЬiЫiogгafija od dvadeset i pet kпjiga, sto kпjizevnih 
radova, sto rnemoaгske literatшe, sto politickih raspгava. Dakle, pre 
Drugog svetskog гаtа пekih cetrdesetak jedinica, za vreme od пekill 
osarn godiпa, i posle toga пekill 25 knjiga od 1957. do 1994. dakle 
za vгeme od пеkЉ 3 7 godiпa. Da li је tako bogata radiпost u pisa
пoj reci pozпata u паsој istoriji? 

Porodicna karta Milovana E>ilasa takode је zпасајпа za 
posmatгaпje i osmatraпje dela i lika Milovaпa E>ilasa. Оса Nikolu 
uЬili su 1943. a!Ьanski пacionalisti za vreme пemacke okupacije 
Kosova 1943. posto su ga Nediceve vlasti proterale iz SrЬije na 
Kosovo. Milovanova sestra Dobra poginula је u borЬi s cetnicima 
u SrЬiji 1942. Brata Milovaпovog, Aleksu, нЬili su cetnici 1941. u 
Cmoj Gori. Drugog brata Milovarюvog, Milivoja, uЬili su Nemci 
па Banjici 1942. Izuzev slнcajeva stгadanja srpskih porodica н 
Nezavisnoj Dгzavi Hrvatskoj i н Crnoj Gori ll medнsobпim borba
ma, tesko da ima ovakve porodicne pogiЬije н SrЬiji za vreme Drн
gog svetskog rata. 

E>ilas је dva рнtа robijao, od 1933. do 1936. н kraUevskoj 
roЬijasпici н Srernskoj Mitrovici, а potorn ро kornнnistickim roЬi
jasnicama pнnih devet godiпa, od 1956. do kraja 1966, s jednirn 
pгekidorn 1961-1962. godiпe. Kako је sam rekao, Milovaп је 
"sagoгeo mladost i polovinн zrelih godiпa" u Koпшпistickoj parti
ji i Savezн komuпista docпije, ali ga гоЬiја пiје пaCinila osvetolju
Ьivog пi tl гесi, пi н delu. О roЬiji је objavio dosta redaka utisaka i 
razmisljaпja, роsеЬпо sa duge komunisticke гоЬiје od devet godiпa, 
ра cak i jedпu celu kпjigu "Tamnica i ideja". U паsој istoгiji пеша 
nijedпog dгustveпog radnika te i takve Ьiografije н toku dva posle
dпja veka. Godine 1962. korшшisticki sнd ga је osudio па 13 godi
пa roЬije samo zbogjedne kпjige "Susreti sa Staljinom", i ta kпjiga 
је objavljeпa u inostraпstvu. 

Svoj dнhovпi i drнstveпi zivot Milovaп E>ilas је росео н 
kпjizevпosti sa sedamпaest godiпa, ali је н геvоlнсiопаmн orgaпi
zacijн i akcijн нlazio sa svojih dvadeset godiпa, н pozпatim dernoп-
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stгacijarna н Stнdeпtskom dornн, kod Vнkovog spomeпika 1931. za 
bolje нslove н Dопш, ali н stvari pгotiv diktatшe kгalja Aleksaпdгa. 
Sledece godiпe, sa dvadeset godiпa, Milovaп E>ilas postaje sekretar 
нпiverzitetskog komiteta Korпнпisticke partije. Posle roЬije 1936, 
uz Aleksaпdra Raпkovica, Ьiva glavпi covek Partije н SrЬij i, i posle 
sarпo јеdпе godiпe нlazi па predlog Josipa Broza н PolitЬiro Parti
je, sto је potvrdeпo па ilegalnoj kопfегепсiј i КР Ј 1940. godiпe. 
Јеdап је od glavпih, ako ne i glavпi govorпik па rпasovпirn dernoп
stracijarna 27. rпщtа 1941. protiv vlade Cvetkovic-Macek, оdпоsпо 
protiv potpisivaпja Тrојпоg pakta s пacistickorп Nemackorп. 

Novi putevi za socija/izam 

Rat iz aprila 1941. vec јнlа meseca te godiпe postaje za 
Koпшпistickн partijн Jнgoslavije- гevolнcija. E>ilas је poslat 4. јнlа 
н Спш Goru da kao covek PolitЬiroa, prvi covek crпogorski!J 
korпнпista, orgaпizнje borbu protiv okнpatora нporedo s геvоlнсi
још, plaпom za оЬаrапје starog drListveпog poretka i stvaraпje 
пovog korпнпistickog poгetka. U Сшој Gori E>ilas ostaje samo tri 
meseca, odlazi н SrЬiju 2. поУеrnЬга 1941, potom u Saпdzak i пaj
zad н Воsпн. Pohodio је Сrпн Gогн krajem mюia 1942. - posle 
"lеУЉ skretaпja", represije паd samirn komнпistima, samovoljпim 
i пediscipliпovaпim. I potorn, tн ostaje do maja iste godiпe. Dakle, 
za vrerne partizaпskog гаtа od јнlа 1941. do oslobodeпja izyesпih 
teritoгija i н Спюј Gori oktobra 1944, dakle u toku tri godiпe i tri 
meseca, E>ilas је proveo н Спюј Gori пekih pet rпeseci, а орtнzнјн 
ga па svirп straпarпa malteпe da је гukovodio repгesijorп н toku 
cetrdeset rпeseci ... 

Glavпi rad MiloYaпa E>ilasa u toku partizaпske ЬогЬе је Ьiо 
uredivaпje "ВогЬе" i rad па dvema skнpstiпarпa Aпtifasistickog 
veca. Da li је pisao izYaп okviгa partijskog glasila, пе zпашо, ali је 
pretpostavka da пiје. Verovatпo је skнpljao нtiske i cuvao Љ da il1 
objavi jedrюg dапа, sto se i dogodilo s kпjigom "Revolucioпarпi 
rat''. То је dramska hroпika borbe partizaпa protiv Nemaca, Italija
пa, нstasa, cetпika, i пajzad sнsгet i pгegovoгi s pгedstavпicirna 
пemacke vојпе sile н ргоlесе 1943. godiпe. E>ilas је ргУi Jнgoslo-
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ven koji је tu stшy objavio 1977. na eпgleskoш, istina cetiгi godi
пe posle aшerickog diploшate i profesoгa Valtera Robertsa, ali sн 
gradaпi Jugoslavije шogli da н svojoj zeшlji saznaju za ovu istorij
sku tajnu pokнsaja tгenutпe saradnje sa oktlpatoriшa tek 1985. 
godine (Miso Lekovic, "Martovski pгegovori 1943"). Da budeшo 
jos jasniji i preciznjjj, Vladiшjr Dedijer је u treceш izdanju svog 
"Dnevnika" 1972. sапю рошеnно da је f)j!as ucestvovao н prego
voriшa s Nешсјша н Zagrebu. 

S dolaskoш na vlast Komнnjstjcke partije Jнgoslavije ј Naro
dnooslobodj!ackog pokreta, Dilas је шоrао kao с!ап PolitЬiroa КРЈ 
igratj prvorazгednu нlоgн. Меdнtјш, on se za sve vreшe ucesca u 
vlastj 194511954, nepнnjh devet godjna, пеша пј jedan "egzekнtor
ski" polozaj, пјје пi tl нnнtгаsnјјш poslovjma пitj н sроlјпјш poslo
viшa. Njega н stvari fнnkcije kao пadleznost vrseпja пajneposre
dпije vlasti пе zапiшајн. То пiје covek vlasti i to se vidj 1954. godi
ne kada vlast парнstа s vгha пјепе vertjkale. Меdнtјш, to ne zпасј 
da Dilasov нticaj posle 1945. godine nije Ьiо izuzetan. Као prvj 
covek Agitpropa, sгedjsta partijske i drzavne propagande, Dilas је 
dejstvovao пе sашо u vladi пеgо jos vise tl javnostj. Njega gradaпj 
vide i сuјн maltene vise пеgо ikoga drнgog iz vlasti. Dilas pjse tako 
recj svakog dana, daje lekcije, "оsнdнје i presнdнje". 

Svj beogradski шalogradaпj od Vracara ра do Dorcola opla
kнju шaltene nekog trgovca koji је Ьiо osнden na rоЬiјн zbog nedo
zvoljene trgoviпe н poratnim godiпaшa, ali јеdап clanak Milovaпa 
Dilasa је tош trgovcн povisio kazпu, аЈј ga пiје "uЬio" - kako se 
ргiса ро onoj "rece шi јеdап coek". 

Dilas је iпасе vrsio izvesne ftшkcije posle marta 1945: mjni
star za Спш Gorн, najzad шinistaг bez portfelja, potpredsednjk 
Savezпe vlade i predsednjk Savezne skнpstiпe. I tu је kraj prjce о 
vlasti. 

U tош vremeпн od devet godina vlasti, f)jJasova нloga 

шozda је пajznacajnija н borbi protiv InforшЬiroa. Nije niko н 
PolitЬiroн tako јаsап ј zestok kao Milovaп Dilas u odbraпj Jнgosla
vije i КРЈ od параdа SSSR-a. Cesto sam se pitao posle pedesetih 
godina da li Ьi doslo do takvog otpora н Komuпistjckoj partiji Jнgo
slavije da nije Ьilo Dilasa. I Вгоz i Kardelj, bez obzira na svoj licni 

КО ЈЕ MILOV AN DILAS 111 

i politicki otpor, bili sн ipak "stнdeпti" Komiпteшe. Kod Rankovica 
је srpsko-rнsko-slovenski kompleks bio vап svake suшnje snazпo 
prisнtaп, iako пјје jmao опu carsjjsku kseпofobUu - vise seljackн 
"dгzavotvoшн" otpoшost. Ali Dilas, verovatпo пajveci obozavalac 
RнsUe kao Rнsije, i Staljiпa kao Staljiпa, vec н prvjш sнsretima sa 
sovjetskom stvarnoscн vjdi vise od drugih i ргizпаје vise od dгнgih. 
I reaguje sпazпije i нbedUivije пеgо dшgi. Vrlo је verovatпo da је 
u toj aпtiinfoппЬiгovskoj akciji Mosa Pjjade Ьiо, bar ро reci izgo
vorenoj ј парisапој, sasvim blizak Milovaпн. Ali pored Moskve, 
Dilas pнtuje i u druge prestonice, pregovara posle 1948. u Parizu, 
Njujorku, Loпdoпu, i u Rапgшш. Ako mu је odгedпica u јаvпој 
delatпosti- propagaпda, kнltura, skolstvo, u stvaшosti оп dejstvuje 
н vrlo znacajпim operacijama i н шeduпarodnoj politici, odrюsпo u 
jнgosloveпskoj spoljпoj politici. 

Iako mozda пajradikalпiji, u svakom slucajujedaп od radikal
nih voda jнgoslovenskЉ komнпista, Dilas se razlikнje od skoro svЉ 
prvaka Komнпisticke partije Jнgoslavije zato sto on "prvi jde zпаtпо 
dalje i traii пesto dнblje" (Vasj!Ue Kalezic). Za njega socijalizam + 
komuпizam пјје zatvoreпa kпjiga kao sto је Ьila zatvorena s Mar
ksom i maгksizmoш. f)j!as пјје ideolog, kako шisli Kalezic; on је 
politicki misJj[ac, debater i istrazivac, stvaralac iпtelektнalпe atmo
sfere koja је Ьila нvek strana rшsim nekomunistima, jos vise пеgо 
komuпistiшa. Оп је prvi medн komнпistickim vodama, vec 1950, 
istнpio па Pravпom fakultetu па пacin koji se пiје ocekivao. Govo
reci о ргоЬlеmн skolstva "u borЬi za socijalizam", cetiri godiпe рге 
famozпe serije н "ВогЬi" krajem 1953, Dilas se izjasпjava "za slo
bodnн izmjeпн misUenja ј iskнstava, ... , а пе паmеtапје partijske 
[jnjje ј pravjJпih partjjskih stavova". Traiecj iпicijativн studeпata i 
profesora, Dilas predlaze da se to ciпi i s profesorima "koji nijesн 
imali veze s maгksizmom, ali sн stajali па stanovisн slobodпe borbe 
misljenja" ('ЂоrЬа", 5. јапнаrа 1950). U "Savremeпim temama", 
koje sн Ьile l1гorюloskj posle gorepomeпнtog govora па Pravпom 
fakнltetu, оп је prvi i jediпj usao i н јаvпн raspravн s dvojicom rnla
dil1 pravoverпih sloveпackih kornнпista, godiпe 1952, о temi "Кla
sa ili kasta". Dilas porice da ima besklasпog drнstva i socijalizma н 
SSSR, пjilюv sistem i vladaviпн пaziva drzavпo-kapitalistickim i 
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kastinskirn. Dva Slovenca, knjiski reziшski ljudi i ideoloski teore
ticari, odbacuju Dilasovo glediste. Niko пiје pгirnecivao ove поvе 
Dilasove шetode. Mozda је i sаш Dilas vise пеgо slutio, sazпavao 
kuda ide. Trazeci "поvе pнteve za socijalizaш". 

Roblja kao sudblna 

Slede jos dva perioda, роsеЬпа u zivotн i radн Milovaпa Dila
sa. Prvi је od 1956. do kraja 1966. То је robija, vise sudeпja, sarno 
јеdпо javrю, јапнаrа 1956, gde se Dilas zestoko braпio, Ьгапiо sebe 
i svoje ideje. Posle tog, ostala sudeпja Ьila sн tајпа, vап javпosti, а 
Dilas vise пiје hteo da se braпi. Ali, za sve to vreшe, па юЬiјi, Dilas 
гadi: pise. Мпоgе kпjige, od porneпutih dvadeset pet, парisапе su па 
юЬф. I ovi podaci pokazujн daje rec о izuzetrюj licrюsti koje пеша 
пi Сгпа Gora ni SгЬiја, а пеша је пi u сеlош jugoslovenskoш 
drнstvu. Kako паsе dгнstvo, sastavljeпo od tolikih desetiпa hiljada 
geпijalaca, пiје шoglo sve to da priшeti u toku posledпjЉ deceпija 
пaseg jadпog vrешепа- пi Bog пе Ьi zпао to da objasпi. 

Сiпјепiса da је Milovaп шпоgо pisao i ll dпеvпој staшpi 
izшedu 1945. i 1953. i cinjeпicadaje пadziveo пе sашо JosipaBro
za пеgо i Edvaгda Kaгdelja i Aleksaпdгa Raпkovica, а Ьiо је i пesto 
шladi od ove dvojice- izazivale su i zavist i lјнtлјн. Опај heroj sto 
је u јеdпош шagaziпu pre пekoliko godiпa нapisao pod pseudoпi
шoш da је Dilasa trebalo sнditi pre пеgо sto је urnro 1995, odпo
srю da пUе sшео zavrsiti zivot u krevetн, u svoш staпu, u kоше su 
ziveli пjegov sin, sпaha i нпuk, kazivao је пesto zlocudпo, шоrЬi
dпо - da ројасашо, aпtiljнdsko, zluгado, ljuborпorпo, izliv шrzпје 
jedrюg шalog i rdoш obogacerюg пaseg gгаdапiпа. Milovaп Dilas 
је u stvari pobedio zlo, а rппogi пisu пi posle toliko godiпa. Milo
vaп је pobedio zlo trpUeпjeш, ispastanjeш, radoш, ucenjem i 
гazшisljaпjiшa, procitavanjiшa i debataшa u шeri kојн su rпu pгili
ke i vlasti i ljudi oko njega dozvoljavali. 

Ali licna karta u паsој drarni rnedнsobнog uЬijanja, glajhSalto
vanja, шаsоvнЉ patnji н gladi i bolesti, пшсепја i шuCiteljstva, пе 
шоzе se zaшisliti bez пiza pisaca koji su нlozili veliki tnrd da ispita
jн licnost i delo Milovaпa Dilasa. Misliш tн prvenstverю па izнzetпu 

КО ЈЕ MILOV AN DILAS 113 

analiticku i debaterskн kпjigu dг Vasilija Kalezica "Dilas, sнprotпo
sti pisca i ideologa" (tгi izdaпja, posledпje 1990). 

Zavrsavaшo dva veka svoje istorije u gнЬiсiша kakve пisпю ni 
sanjali, пiko od паs. Sve sto sшо gajili kao istoгUski ideal, sa velici
пom teritoгija i Ьгојпоsсu пагоdа, zavrsilo se u porazн. Sve sшо, па 
krajн, dva veka izguЬili. Nije паm Vatikan пaredio da Ьнdепю jediпi 
пагоd u Evropi koji је za vreшe okupacije orgaпizovao tako uspesaп 

Milovan Dilas na srpskom jeziku: knjige 

1947, Clanci, Kultum 
1952, Legenda о Njegosu, Kultura 
1957, Nova klasa (i 1990) 
1970, Nesavrseпo drustvo, Nasa 

гес, Lопdоп 

1980, Druzeпje s Titoш, Naгow 
Middlesex 

1983, Vlast, Nasa гес, Lопdоп 
1984, Тапшiса i ideja, Kolasiпska 

liga za ljudska ргаvа 
1986, Susreti sa Staljiпom, Nasa гес 
1988, Njegos- pjesпik, vladar, vla

dika, Zodпe 
1989, Crna Gога (romaп ), 

Knjiievne novine 
1989, Tamпica i ideje, Kiz "Тrag" 
1989, Gubavac i druge price, Nшo

dna knjiga 
1989, Razgovori sa Staljirюш, 

Knjiievne nm'ine 
1990, Nesavrseпo dгustvo i dalje 

od "Nove klase", Nшodna 
knjiga 

1990, Revolucioпarni rat, 
К11} iievne novine 

1990, Druzenje s Titom, Zaslon 
1990, Ljubav i druge price, Univeг

zitetska гiјес 
1990, Nova klasa, Nшodna knjiga 
1990, Lov na ljude (pгipovetke) 

Veselin Maslesa 
1991, Vlast i роЬuпа, K11}iievne 

nm1ine 
1994, IzguЬ!jene bitke (roman), 

Pгosveta 

1994, Sluga boziji i druge 
pripovetke, S1pska 
klifiievna zadntga 

1994, Pad nove klase: Povest о 
samorazaranju komunizma, 
Sluiheni list ( 1997, Svetovi 
i mostovi) 

1994, Rane pгipovetke, Nova 143 
Vecina navedenih knjiga obja

vljena је пајрге na stranim jezicima, 
na engleskoш, nemackom, francu
skom i drugimjezicima. Prva knjiga 
na straпim jezicirna objavljena је 
1957, Пzе Nен' Class, poslednja Wel
ten und Bnicken, 1987. godine. 
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gradaпski r·at izшedн cetпika i pюtizaпa, а tek нstasko шаsоvпо kla
~je istog tog пaroda! Dn1gi svetski rat pп.tzio паш је posle partizanske 
i korшшisticke pobede izuzetпe шogнcrюsti, i нgled i поvас, i шoder
пizaciju i iпdustrUalizacijн, let н svet. Sve sшо шi to izgнЬili. Jediпo 
sto snю dobili, to sн vise desetiпa 11iljada poЬijeпih SrЪa, Bosпjaka i 
Нrvata, роtош stotine hiljada izbeglica па tlu SrЬije i vise desetina 
lliljada ро svetн, н dijaspori. Osiгoшaseni, sataпizovani, izolovaпi, 
рошнсепЉ glava ali s neшerljiviш sашооЬшапаша о паsеш dosto
janstvн "пasern пebeskorn poreklн", о nasirn zadaciшa da zajedno sa 
Кirюш i Rнsijoш ргоrnепiшо i шеdiшо svet! Medнtiш, proшene od 
5. oktobгa 2000. godiпe, рге godiпu i ро dana, kao da nisн нnapredile 
drustventt svest. Mogнcпosti паш se н najteziш нsloviшa ipak роја
v!јнјн, ali шi i dalje odlaZ:eшo, pravinю se vaZ:nirna, drZ:avotvomi srno 
- posto sшо izgнЬili veliku drZ:avн. Legalisti srno postali н drustvн 
koje ne zпа za zakoп i gde sн zakoni i нstavi ispretшani kao u neza
шislivoj pнstosi. l gde је роtршю пejasna razlika izшedн ргаvа i pгa
vde. А pravda se zaшis\ja kao zadovoljenje licпih пeograniceпЉ 
ашЬiсiја а ne kao postovanje нtvгdeпil1 pravila, шеdЬi i zakoпa. 

Masina represije 

Ко је Milovan Dilas posle svЉ pojediпosti, dаtшла, navoda, 
godiпa, knjiga, sudeпja? "То је covecina", rekao је jedan шој drнg 
н eшigraciji kada sн izvesni pгijatelji poceli da laшeпtiгajtl паd 
sнdЬiпош Milovaпa Dilasa. Milovaп Dilas је kпjizevnik od rапе 
ш\adosti, politicki Ьогас za гesavanje socijalпog pitaпja, vojпik 
revolнcije, covek поvе vlasti рrеша kojoj пi licпo пi ideoloski пiје 
iшао slabosti. Сiш је росео da sagledava пајрrе Sovjetski Savez i 
пjegov staljiпisticki socijalizaш, сiш је osшatrao socijalisticke 
"geпeticke" slabosti, u potrazi za pravdoш i slobodaшa, kreпuo је 
Dilas sa svojiш idealoш, za svoj ideal. Na tош рнtн ispreCila шн se 
sпаzпа pobednicka revolнcioпama шаsiпа repгesije. Ali i tн је 
Dilas Ьiо coveciпa. l to н vrешепн шasovпog aпtiЬeгojstva! 

Verovatпo najbogatiji poznavalac lika i dela Milovaпa Dilasa, 
Vasilije Kalezic, stalno se vгаса Dilasoviш рrошеnаша шisljenja, па 
пedosledпostiшa, па fenoшenн "rнsепја poгetka" koji је sаш Dilas 
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"gгadio". NUe шi.!ako da kazeш da se ni u jednoш casu s tiш Kale
ziceviш stavoш ne slaZ:eш. Milovan se nije borio izшedu knjizevni
ka i ideologa. Kod njega је knjizevno, uшetnicko u lepoj kпjizevno
sti, islo zajedпo s пjegoviш revolнcioпamiш radikaliznюш, bilo 
isprepleteno, i taj se radikalizaш javlja cas u knjizevnoш cas u poli
tickoш oЬ!iku. Тн је рюЬ!еш. Zato је Dilas пе koпtroveгzaп nego 
"neuhvatljiv". Za coveka пjegovog kova vlast пista nije predstavlja
la.ldejaje bila sнstina, stalпo trazenje celishodnijЉ ideja kodjedrюg 
slobodnog coveka, slobodпog totalno, slobodпog "bez paгdona". 

Da lije Milovan politicar? llije Broz pravi politicar? Najed
noш шеstн sаш Milovaп kaZ:e da је on u politici iпtelektнalac. U 
pravoj politici шоrа da bude iпtelektualaca, politika пе шоzе bez 
шorala i ne шоzе da bude bez iпtelektualaca, iako пiје sашо intele
ktualna radпja. Ne шоrа da bude ideologija, шоzе da bude sашо 
ideoloski pravac ili јаsап prograш. Tu је i razlika izшedu шarksi
sticko-leпjiпistickog totalitaгizшa sjedпe, i шпоgЉ ргаvаса deшo
kratije, s druge straпe. Takvoш covekн, kao sto је bio Milovaп 
Dilas- sto геkао Dedijeг "шаlо је ljudi takvog kaliЬra" kakav је bio 
Milovaп Dilas, takvih u паsеш dгustvu Ьilo је uvek, i u XIX i u ХХ 
veku, ali niko kao Milovaп Dilas пiје platio svoje ideje, svoj iпte
lektualizaш, svoju kпј izevпн radпju. 

Da dodaш, Broz пiје Ьiо politicar, covek koji se bori па izbor
пoш trzistн s dntgiш strankaшa i drнgiш idejaшa. Ко се dobiti bitku? 
Оп је bio sашо odlican operator i шaпipнlator koji ostaje па vlasti s 
шпоgiш пedoslednostiшa - па ргiшег, izшedu Staljiпa i Balkaпskog 
pakta, ali politika пiје sашо ostajaпje na vlasti. Јаvпо шпјепје nеша 
opipljivн fizickн i persoпalnu vlast, а шоzе Ьiti јасе od svЉ poli
ticaгa, пjihovih шasovпih straпaka i пjilюvih izbomiћ rezнltata. 

Naravпo, шоzе se pesiшisticki zakljнciti ovde da Dilas, na zalost, 
пiје ni izЬ!iza iшао tu ideoloskн vlast, ili нticaj, izuzev prvЉ пedelja 
pre pada jaпuara 1954. godine. Dilas је sve vise postojao istraZ:ivac i 
politicki шislilac о zешlјаша socijalizшa, ali za шeduпarodпo javno 
шnјепје, ne za "Jнgosloveпe" koji sн se нljнljkivali u svoje zlatпo 
doba koшunistickog populizшa: sto bolji standard, sto vise efeшer
пih sloboda, sto шаnје stvamih sloboda, sto шапје pravпih saпkcija 
za gractaпske ргеstнре, sto vise aпtiherojstva. Sta је tош паsеш svetu 
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zпacio пеkо, ko је zbog ideja i zbog prorocaпskЉ predvidaпja sta se 
sprema jнgos1oveпskim srecпim пarodima, roЬijao devet godiпa? 

Covek роЬипе 

Dilas је Ьiо covek ne sашо jstra:Zivaпja, tra:Zeпja, пеgо ј covek 
роЬнпе. Njegova prva kпjiga о Njegosu 1952, vise је napad па romaп
ticarsko prjkazjvaпje kпjjge Jsjdore Sekulic "Njegosн- kпjjga dнboke 

odaпostj" (1952 ), а nije пeposredno нреrепа pгotjv sаше Isjdoгe. U 
stvaгi, Milovaп odgovara па rornanticarski prikaz Dнza Radovica о 
Isidoriпoj kпjizj о Njegosн. Milovanova reakcUa пјје toljko agгesjvпa 
kao odgovor Radovicu koliko је nasj ljнdj posrnatrajн kao сiп coveka 
na vlasti koji zeli da komaпduje н kпjjzevпostj. Tako је to veгovatпo 
sl1vatjla ј Jsjdora SekuJjc! Pravo misljeпje о Njegosн Mjlovaпje obja
vjo па engleskorn 1966. н Sјеdјпјепјш Amerjckjш Dr:Zavarna. Та 
роЬнпа 1952. protjv steгeotjpa, pгotjv predнbedeпja, protjv malo
gгadaпstine, pгotiv nacionalistickЉ zaЫuda, protiv romanticarstva, 
Ьi1а је јеdап deo Ьiса Mi1ovaпovog. Zato i опа podгska istoгicam 
Dшdevн koji је dokazao da п ј је tаспо нvrezeno misljeпje ј medti isto
ricarima da Cma Gога njje nikad Ьila pokoreпa od Turaka. Ako је 
нstajao protiv heгoike beogradskЉ knjizevпika i kriticara, on је нsta
jao i pгotiv heroike Cme Gоге. Kod njega nije Ьilo опоgа cega irna 
kod savremeпЉ srЬijanskil1 aпacjona1ista koji trpajн sve пacionali
sticko па SrЬijн, а zatvarajн oCi pred dгнgim nacionalizrniшa i posle
dпjirn u Cmoj Gori. Ako sн izгazi i istupi Milovaпa Di1asa vrlo cesto 
radikalni, njegova пacelпost је daleko sпa:Zпija od nasih ljнdi koji 
"autohtono" шепјајн misljeпja, шепјајн пајсеsсе pod pritiskorn vla
sti, pod pritiskorn роdпеЬ\ја, ili zbog svojil1licпill arnЬicija. 

Dosta se raspravljalo о stavн i drzanjн Milovaпa Dilasa па 
р1епшnн Centralпog koшiteta SKJ јапнаrа 1954. Svi se slazu da је 
to dгzапје Ьilo slabo drнgog dапа- i sam Dilas to priznaje- ј da је 
Dilas Ьiо sasviш konfuzan i н posledпjeш саsн skoгo pokajпicki. 
Kako da se to dogodi takvom јеdпош шjsliocн i Ьоrсн kakav је Ьiо 
Milovaп? То vrdanje i nesnalazeпje u odbraпi od параdа Partije tre
balo Ьi posrnatrati пе kao "ideolosko" пеgо kao trenнtak kada se tt1 
pojavljнje osetljivi literata koji svojtl раtпјн izгazava пајеdап nebo-
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racki пасiп. A1i za coveka koji је sav svoj zivot i rad i pre roЬije 
1933. i pos1e 1936, posvetio toj Koшнпistickoj partiji, prvi i posle
dпji put reagнje kao sto пikad пiје гапiје reagovao. Tгeпutak sloma 
vise пеgо s1abosti. I to treпutak koji traje пeko1iko casova i пekoli
ko dапа. Mis1imo da se tom treпutku pridaje previse vazпosti. 

Medutim, daleko је sпa:Zпije i trajпije 1icemerje Edvarda Kar
de1ja koji u јеdrюш treпutku, docпije, portretise Milovaпa Dilasa: 
"Njegova пezajazljiva amЬicUa, gradeпa па ilнzijama, пadvlada1a 
Ue) razum". Daпas, pos1e skoro ро1а veka od tih zЬivaпja н kornu
пistickoj Jugos1aviji, ko је imao amЬicija da ostaпe па v1asti? RoЬi
jas u vгешепu od dvaпaest godiпa? Ко је gradio i ziveo od i1uzija? 
Karde1j i drugovi ili Di1as koji pise 1994. u svojoj kпjizi "Pad поvе 
k1ase: povest о samorazaraпju komuпjzшa": 

"U revo1ucjjama su potuceпj пасјопа!јzшј, аЈј опј 1ako bukпu 
elerneпtamoш si1iпoш uko1iko se пisн н drustvu razvi1i odredeпi 
odпosi: deпюkгatske iпstitucjje, slobodпa ekorюmija, sredпja k1asa. 
Кошнпizаш је u tome ostavjo jza sebe pustos iz koje su Ьukпн1е 
jdeo1ogije i pokreti kojimaje пado11vat Ьiо sirovi шaterijal mrzпje i 
ogorceпja, нvгezeпih zlih sесапја i, пadasve, ideo1ogizovaпih vero
vaпja da sн drugi krivi za sve пасiопа1пе i dгuge пеdасе i da se опе 
шоgн otk1oпiti sazdavaпjeш 'Cistih' пасiопа1пih dr:Zava." 

I da li se н ovim Dilasoviш гесiша пazire stav da sн пacioпa
listicke frнstracije, strasti i akcije Ьile izпedreпe u iпtemacioпali
stickorn pokгetu "пaroda i пarodпostj" Jнgoslavije, bez obzira sto 
sн irnale koreпe i Ll гапјјiш vekovjrna. Nacioпalizarn пјsн izшjsJjJj 
sledbeпici Slobodaпa Milosevica ili оп.liспо. Za ројаvн пacioпali
stickih ekstгemпosti, kakve sн pocele vulkaпskj da Ьнјајн posle 
1990. godiпe, takode sн odgovomi jdeologija, sistern i vladajн6j 
ljнdj рге 1987. i pre 1990. godiпe. 

Опо sto је пе sапю zaпiшljivo vec ј vrlo zпасајпо jeste da 
Dilas razlikнje rnetode ј etjkн н vгеrnепјша revolucjje od шetoda ј 
etjke Ll rninюdopsko vreme. Za пјеgа је trebalo da revolнcija presta
пe sa нzјшапјеш vlasti ј sa uspostavom kakvoa takvoa pravпoa 

<:> <:> ь 

pOI"etka. Та etika sa пacelom "cilj opravdava sredstvo" vredi 
"пюzdа" "za пеkе kratkotгajпe нpotrebe", прг. u revolucijj", ka:Ze 
Мј1оvап u svojoj odbraпi janнara 1955. Меdнtјш, ako se ta i takva 
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"revolucionama" etika "нstali i nametne kao пesto vise, pretvarajнci 
se sami tim н пesto nepriгodno i sektansko", onda postaje zаЫнdа 
"koja Ьi mogla ostati kobna za r-azvitak nase zemlje, а pogotovo pra
vde i pravosuda u njoj". Ра опdа nastaje jedno kajanje viseg stepe
na koje nasi ljudi, пi u to vreme, ni daпas, ne razumejн: "Kada izno
sim ovo, hocu da kaiem da sam za fоппirапје takvЉ metoda borbe 
i sam i te kako odgovoraп, пarocito idejпim radom, iako sam vec 
dve-tri zadпje godine video, ра i pricao da sн ове metode пedemo
kratske, necovecije i partijske", " ... jer covek mora pre svega Ьiti 
covek - dшstveno Ьiсе koje se drzi etikih пасеlа", kaie Dilas u toj 
dнgoj odbraпi janнara 195 5, braneci Vladimira Dedijera. "Sveti mi 
se sada sistem koji sam i sam izgradivao", zavrsava Dilas. 

"Prelom" kojije nastao kod Dilasa- tгeci ро redu, prvi s roЬi
jom u 23. godini, drнgi sa izЬijaпjem rata i gradaпskog гаtа 1941 -
bio је "raskid sa Sovjetskim Savezom i Staljirюm". Kod Milovaпa 
"pocelo је- pocelo је neodoljivo, mada sporo sazrevajнce" "iпtele
ktнalпo, ра i emocionalno i pгivatno osamostaljivaпje", "prokнlja
le su pгigusivaпe kriticke ideje - dakako protiv sovjetskog sistema 
i staljiпistickih шetoda, ali sa posrednim ргigнsепiш osvetljava
пjem jнgosloveпskih realпosti, budнci da sн оне н Ьiti Ьile, ako пе 
istovetne, bez stшшје slicпe sovjetskim". 

Dos/e{/an samom sebl 

Odvajajuci se od Sovjeta i Staljiпa, Dilas se za treпнtak vra
tio Marksн, росео ponovo da ga procitava, ра odma\1 dosao na ide
jн da је sovjetski sistem u stvari "drzavni kapitalizam". Sledeci 
korak bio је nalaienje ideje о samoнpravljanjн, ideje "fabrike 
radnicima", vlast radnicke klase. Najzad, рнt ka savrsenom drнstvu, 
ka savrsenom socijalizmн, realizovanom koпшnizmн! 

Postavlja se jedno delikatпo moralno pitaпje. Zasto је Dilas, 
posle izjave privr:Zeпosti Savezu komнnistajanнara 1954. na sedni
ci Centralnog komiteta, krenuo u akcijн takoreci posle nekoliko 
meseci? Rec је о јеdпој Milovanovoj ilнziji. Onje ocevidrю pretpo
stavljao da се ga posle kooperativne izjave od јаnнага 1954, rezim 
ostaviti na mirн i poslati ga na rad na neki od sporedпih koloseka-
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sa pretpostavkom da се cutati. Medutim, reakcija posle samog 
sastaпka СК Saveza komнпista JugoslavUe Ьila је zestoka: izolaci
ja, orgaпizovaпi napadi nasiroko primenjeni, klevete sa <>vЉ straвa. 
On nUe mogao to da pregori. Оп је krenuo, kako kaie Kalezic, н 
osvetu. Slaiemo se za trenutak u toj oceni, da пjegova, Milovano
va akcija, moze da liCi na osvetu, ali to Ьi, ро jedпom sudeпjн, Ьila 
malogradanska reakcija. U stvari, Milovan se vise nije osecao oba
veznim da se drzi svoga obecanja. Privrzenost Partiji - da, ali ako 
Partija ima пeprijateljski stav prerпa onorп ko se kaje i sprerпan је 
na solidamost i saradnju, опdа- ne. Ako Partija to ne moze ili nece, 
опdа i obecanje privr:Zenosti nerпa svoj smisao ni svoju vrednost. 

Ali ni "Anatorпija jednog rпorala" вi "Nova klasa", iako 
izgledaju osvetnicke, nisu to Ll svojoj sustini. Nerпa osvete bez vla
sti, а Milovan је Ьiо razvlasceв jos januara 1954. Та dogadaпja, ta 
dva cina, u stvari su sarпo izneпadni udarci evolucije koju prezivlja
va Dilas. Uшesto postepeвog postнpanja, kako se on izjasnjava- za 
demokratsku evolucijн, protiv restauracije starog porekla- on uda
ra snazno, ali pнЫicisticki, idejrю, ne kao vlast. Tu се svakako Ьiti 
razlike izmedu udaraca koje rпu prireduju Broz, Kardelj i СК SKJ 
januara 1954. Јеdпо је rпetoda а drugo је sadrzina. Iako napusta 
ideje revolucije, Dilas t1 svirп tiш godinaшa, od 1954. ра do 1966, 
i posle toga kada pise pisrпo Brozu rпarta 1967, u stvari postupa 
revolucionamo, ве ва malogradanski i stereotipвi, antikorпunisticki 
naciв. Kalezic uopstava kada veli za slicne sitнacije da је Dilas faп
tasta; onjeste to sапю za one koji su poklonici rezirпa i za ове koji 
ne shvataju istorijski znacaj jugoslovenskog puta u socijalizam, kao 
i svakog drugog puta u marksisticko-lenjinisicki socijalizarп. 

Ne treba zaboraviti da u svojirп prerпisUanjima i razrпisljaпji
ma, uпutrasnjim previranjima, Dilas uvida da su socijalizam i mar
ksizam posebno vezaпi za radвicku klasu, za drustvo kao kolektiv. 
Ali, ako вета slobode za pojedinca ukoliko se ovaj ве pokori 
"dшstvu", to nije sloboda. Dilas zeli i сlапа dгustva, pojedinca, slo
bodrюg i ravвopravrюg sa onima koji su па vlasti. Nema slobodпog 
drustva ako nema slobodnog pojedinca. 

Vasilije Kalezic veli da је Dilas росео sa literaturorп sa svojih 
sedaпшaest godiвa i da u tom radu "nema пiceg pocetnickog". I daUe, 
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Dilas је "urnjetnik velike i izostгene opseгvacije, snamih dozivljaja i 
prokletog saznanja о torne sta је covjek а rnoгa Ьiti covjek ... " Na kra
ju krajeva, Di\as је рге svega "dos\edaп sarnorn seЬi". 1о sto је Ьiо 
kornunist i revolucioпar, partizaп ijedan od nosilaca represije i funkci
oner vlasti, staljinist i titoist, пerna Ьitnog uticaja па njegovu intelektu
alnu s\iku kao celinu. Ne rnozerno rneгiti ljнde prerna ciпirna od dve ili 
deset godina, ako su опi aktivпi skoro sedarndeset godiпa. А Dilas је 
intelektualni delatnik od 1928. do 1995. godine, do svoje srnrti. 

Da li su ova nasa kazivanja neka vгsta paпegirika u s\avu 
Milovana Dilasa? Ne. Nerna sta da se doda Milovarш Dilasu, jer 
пjegovo delo ostaje za istraZ:ivanje i prosш1ivanje. Ovo nase kazi
vanje је prvenstveпo odbrana jednog velikog coveka пaseg vrerne
na - od rnalih ljudi naseg podneЬ\ja koje sve vise lici па nase 
drustverю podzernlje. 

Ста Gora, iako rnala ро prostraпstvu i ро broju stanovпika, 
Ьila је poslednja tri veka skoro гasadпik ljudi za "polюd" na SгЬi
ju; dоЬаг deo nase politicke i posebrю intelektrшlпe elite н SrЬiji 
poгeklorn је iz Сте Gоге. Sашо rnali savrernenici u Стој Gori 
rnogu da se podsrnevaju "beogгadskirn Cпюgorcirna", rnedu koji
шa bi rnogao Ьiti i Milovan Dilas, пајvесе iше Сгпе Gоге u posle
dnjih skoro stotiпak godiпa. Najvece iше ро шislirna pгorockiш, 
пајvесе ро iпtelektнalпoj delatnosti, covek politicke rnisli i covek 
пeшerljive zrtve! I Ьогас koji је platio svoje ideje, svoje istupe i 
borbe sa dvaпaest godina robUe. Nеша takvih- ра шоzе Ьiti zazor
no Ьilo Спюgоrсiша u Сrпој Gori, srЬijaпskirn Cтogorcirna, ра i 
sашој Srbiji, ali пеkе relevaпtпe cinjeпice vrede vise od пe-videпja 
i пe-razrпisljaпja. Posle savrseпog rata, i nacioпalnog i gradaпskog, 
пiko se ni u Стој Goгi пi н SrЬiji, da ne govorirп о drugirп oblasti
шa nekadasnje Jнgoslavije, пiје sнprotstavio vreшenu рошаше i 
antiherojstva - kao Milovan Dilas. 

Sarпa Ста Gora је н toku pretpгoslog veka iшala dva irnena, 
Njegosa kao pesnika, шislioca i rnodeтizatora cгпogorske drzave, 
i Marka Miljanova Popovica, heroja, rnislioca i шoraliste. Milovan 
Dilas u ovorn proslorn ХХ veku predstavUa najvece iше Сте Gore. 

Politika, 26.maj- 4.јtщ 2002. 

Мilovan Dflas и beogradskom tramvaju 
1938. godine 
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Мilivoje Dilas 
(1914-1942) 
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Aleksa Dilas, Мitra Мirovic i Мilovan Dilas 



Aneurin Bevan, Bevanova supruga Jenny Lee i 
Мflovan Dilas па beogradskom aerodromu avgusta 

1953. godine 

Svetlana Alulejeva. Staljin i Мflovan Dilas 
и NJujorku 1968. 
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BESEDA 
МILOVANA DILASA 

pl"ilikom pгijema Nagи1de za slobodu 9. decembl"a 1968. 
и Njujol"ku 

Duge i upome proteste, kao sto sн moji, protiv svog vlastitog 
drustva, ја ne ЬЉ mogao drugojacije da objasnim nego kao izraze 
stvaralackog паgопа svojstveпe svakorn ljнdskom Ьicu. Ovaj nagon 
za rnene је znacio pokusaj resavanja proЫema moje zemlje i nje
nog drustvenog sisterna. Stvaranje u torne drustvu, ili da budem jos 
precizniji, borba za sireпje нslova ljudske egzistencije .. to је Ьila 
sloboda za mene koja ше је podsticala, i podstice те i danas, da 
tгaiirn izlaz iz zatvorerюg kruga u kome nacioпalne i drнstvene 
zajedпice jos zive u Istocnoj Evropi. 

Ali nijedan ideal пUе toliko uzvisen niti је ijedпa ljudska 
moc toliko sпazna da Ьi se mogla odнpreti nasilju bez пеsеЬiспе 
pomoci drugih Uudi. То se potvrdilo i н mom slucaju: пiје samo 
rnoja supruga Stefaпija nepokoleЬ!jivo stajala uz rnene и svim tre
пнcima, nego sam stalno, na svakom koraku, imao pгilike da ose
tim ljubav gгadana rnoje zemlje, Ьiо sam svestan podrske javnog 
mnenja, пarocito u Zapadпoj Evropi i Sjedinjenim Dгzavama. Sto
ga, prizпaje koje mi se ovde danas daje pripada svima onim ljtldi
ma koji su те na ma koji пacin pomagali i branili, svima onima 
koji saosecajн sa rnnom. 

U odbranu moje licпosti i mojih gledista- u borЬi za slobo
dпu misao - neizrecenim simpatijarna u rnojoj zemlji i Istocnoj 
Evropi pridгuzili su se glasni krici sa Zapada. Daпasnje prizпanje 
sarno је jedan trenutak i jedan sirnbol u toj ЬогЬi ... Neka ono Ьнdе, 
gospode i gospodo, pre svega, prizпanje i ohrabrenje l1iljadarna slo
bodnih dнhova Istocпe Evrope koji sada pokнsavaju, svaki па svoj 
naciп, da izraze svoju misao! Neka ono bude prizпanje i ohrabrenje 
rnilionirna boraca Istocne Еvгоре koji dokazuju da је sloboda neн
пistiva, da је ona jedini пacin da se нsklade razliciti sistemi i 
razlicite civilizacije. 
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Od narocite је vainosti da se to daпas podvuce, posto је cela 
Istocna Evropa obuhvacena te:Znjom za slobodom .,. za novim oЫici
ma zivota. Put ka slobodi пiје nikada bio lak, narocito ne u Istocnoj 
Evropi, koja је bila prinudena da prolazi kroz revolucioпame 
drustveпe пorme. U Istocпoj Evropi пе samo da su revolucije naпele 
ogromne zrtve пеgо su jos skuplji bili nedemokratski гezimi koji su 
dolazili posle ovih revolucija. Medutirn, period najtegobпije гevolu
cioпame ргоmепе zavrseп је u tim zemljama. Оне se sada bore za 
unutrasr~и demokгatiju i za izlaz ka drugim drustveпim sisterпima. 

Pokгet ka slobodi danas је u tim zerпljama пemirюvan i vita
laп. Ako пedavпi preporod Celюslovacke predstavlja primer takvih 
tezпji i rпogнcnosti, опdа iпvazija ove zemUe pokazuje sa kakvim 
zaprekama пarodi Istocne Evrope imaju jos i danas da se suocava
ju. I nюја zerпlja, Jugoslavija, iako пiје dostigla potrebni i pozeljni 
stepen slobode, predstavlja јеdап prirner пе samo nacionalne hra
bгosti vec i onih demokгatskih razvoja koje гeakcioпame biгokrat .. 
ske sпage nisu vise u mogиcnosti da zaustave. 

Svecanost ovog sastanka i пjegova izuzetпa vazпost pruza mi 
pogodaп treпнtak da izjavim da ен nastaviti da ideш pнtern kojim 
sam posao pre mnogo, rnnogo godina. То је onaj isti рнt kojim su 
Ьiljade i hiljade buntovnih duhova Istocne Evrope prolazili na 
razlicite пасiпе, i kojim jos i danas prolaze. I, mada nUe do mепе 
da ocenjujem znacaj rnoje borbe ili vгednosti ideja za koje se 
zalazem, rnoja пeprekidana spisateljska delatnost na roЬiji i van пје 
нkazuje na neosporan dokaz da tamnice i нgнsenja slobode apsolн
tno su nesposobni da savladajн misao reseпu da se izrazi. 

Gospode i gospodo, iako sam ја Ьiо н sнkоЬи sa svojim vla
stitim svetorn, пiје to zato sto sam ga mrzeo пеgо zato sto se пisam 
mogao da pomirirn sa njegovim laznim aspektima. U rneпi је uvek 
zivela vizijajedrюg poretka и kome bi ljиdi imali bolje rпogиcnosti 
i tirne moja zernlja sire i bezbednije иslove. Pocast, kоји mi ukazи
jete danas, potvrdнje mogнcnost takve vizije. I najveca radost za 
sve nas okнpljene ovde bila Ьi ako pocast, koju rni daje Dom slo
bode, bude поv podsticaj ka toleraпciji i razumevanju razlicitЉ 
delova sveta, koji, ma koliko опi Ьili razliciti, ne пюgu opstajati 
odvojeпo јеdап od drugog. 

1 
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Bas u ovoj zeшlji i bas ла ovorл шestu treba istaci da пigde 
sloboda пiје potpuпa, da pokret zapadлog drustva ka гazlicitirл 
оЬ!iсiша, i ka boljiш usloviшa za sve ljude, predstavlja ohrabгenje 
i bitan uslov za pobedu slobodпi\1 ljudi u lstocnoj Evropi i za рошi
rепје izшedu lstoka i Zapada. 

U tоше, vasa zeшlja, s obzirorл na пјепu sпаgн i ogroшne 
шogucnosti, igra vапrеdпн нlоgн. Medнtiш, to нkljнcuje izнzetnн 
odgovoпюst vaseш narodu. Svetн, лarocito оrюш u Istocnoj Evro
pi, zal1vacenoш dнhovniш i dr·tJsteпiш previranjeш, nije sашо 
vazno sta vasa zeшlja govori i ciпi, nego i sta jeste. Ne bih zeleo da 
kazeш da vasa zerлlja treba da bude uciteljica ili шodel ... Ni od 
jedne nacije ne traZ:i se da нсi drнge i пепюgнсе је da se dгнgа 
zeшlja razvija prosto podrzavaпjeш. Neгaskidive dulюvne i eko
лoшske veze нspostavljeпe sн danas шеdн пасiјаша пjihovoш vla
stitoш voljorл, а to се reci, пјilюvош odlнkoш kao nezavisnЉ 
drzava. Niko пiје н stvarnosti пezavistaп sеш Ll pravн da Ьнdе пeza
vistaп. То је razlog zbog cega vasa zeшlja, zaviseci od пасiпа koj iш 
resava svoje рrоЬ!еше, шоzе biti ziva sропа шеdн лarodirлa, 
podrska i оhгаЬrепје oпima koji se Ьоге za slobodн i svagde, а 
пагосitо u Istocпoj Evгopi. 

Drнgojacije i пе шоzе biti LJ zeшlji u kojoj se ideje radajн i 
шniru н slobodпoш tаkшiсепјн, i koja је, u пajsudboпosпijirл tre
nнcirлa, opravdavala паdе Еvгоре i covecaпstva. 

Ја sаш vаш sviшa Ыagodaraп па vaseш sаоsесајпош razu
шevaпja i па vaseш pгijateljstvu! 

Nasa rec, Lomlon, januar 1969. 

КО ЈЕ MILOV AN E>ILAS 

"POLITICКE STRUКTURE" 
- IPAK SU AUTORITATIVNE 

(
4lanak Jvfilovana fJilasa о nacionalnom pitanju 

и pш-iskom ,,Le Monde" od 30. decembra 

Ne poleшisuci sa izvesпiш stavovima Milovana Dilasa u 
OVOПl izvaшedпo zaпimJjivom i zпасајпоm cJanku, "Nasa rec" vrsi 
svojн dнzпost ла taj пaCin sto ргепоsi glavпe misli Dilasovog clanka. 

(U svome uvodu, Dilas pise da su se jнgosloveпski komuni
sti iпspirisali, u гesavaпju nacionalпog pitar1ja, kako doktriпarпiш 
stavovima tako i praktickiш obziгirna. Ро doktriпi шarksistickoj, 
"nacije su proizvod kapitalizrna а nacionalпi sнkobi su sukobi 
odgovarajнcih bнrzoazUa". PoSto шedu пacijarna nеша stvarпih 
razlika, ро ovoj шarksistickoj doktrini - izнzev jezika, tradicija kнl
tнrпil1, psi!юloskЉ osobiпa, privredпЉ нslova - koшнпisti шogu 

dati гаzпiш пасiјаша kultнrпн i adшiпistrativnн autonoшiju. Svoj 
uvod Dilas zavrsava zпacajпim stavom da и Jugoslaviji (пasupгot 
propagaпdi izvesnil1 zapadпih !istova) пerna, kao н SSSR, "starijeg 
Ьгаtа" шеdн jugoslovenskiш пarodima, tj. da partijska Ьirokгatija 
jedпog naroda vodi drнgi narod. Ali, i pored svega toga, "nacioпal
ni sнkoЬi ... potresajн i najedajн drнstvenн i drzavпн struktшн soci
jalisticke Jugoslavije isto onako kako sн nekada ciпili LJ шonar11i
stickoj i gгadanskoj Jнgoslaviji". 

Govoreci о dva najzпacajпija пaroda Jнgoslavije, о SгЬirna i 
Hгvatiшa, Dilas је zapisao da sн oni "na}Ьliii nшodi i ро jeziku i 
ро etnickom pm·eklu; oni ii~·e izmesano u Bosni-Hacego~·ini i 
Њ>1atskoj. Ako iJJ slicnosti povezuju, опе takoae pojacavaju sп·ah 
od (шedнsobne pr. uг.) asimilacije ". I parlarnentarпi reziш, i licпi 
reziш kralja Aleksandra od 1929, pokнsavali sн da rese to zaшrseпo 
pitanje; iako је па sviшa straпaшa Ьilo i пенsреhа i nezadovoljstva, 
"ipakjнgoslovenska ideja пiје Ьila шrtva". Medнtirл, ekstrerлisti sн 
se jacali i cekali trerшtak оЬrаснпа. "Тај trenнtak је dosao sa пaci
stickoш okupacijoш. Hrvatski fasisti ( нstasi) doЬili stJ od straпe 
okнpacioпil1 snaga pravo da orgaпizнjн jednu 'drzavн', na izgled 
пezavisnн, рошосн koje sн predнzeli istreЫjeпje Srba. Sa srpske 
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straпe, soviпisticki i reakcioпami faпatici odgovorili su па ove 
zlociпe slicпim sredstvima". 

Kada su komtmisti, koristeci ovaj гazvoj, pozvali sve пarode 
u borbu protiv okupatora i пјi!юvЉ pomagaca, za oslobodeпje 
zemlje, опi su mislili da dadu pravo svakom пarodu da suvereпo 
sobom upгavlja н okviгu Jнgoslavije. Опi пisu, medнtirп, veli Dilas, 
dali samo pravo Sloveпcima i Makedoпcima пеgо isto tako i 
"Cmogorcima, iako ovi cine sastavni deo srpske nacije ". Zasto su 
to komuпisti uciпili? Dilas ро prvi pt!t otkriva "OS1'etnicki duh" 
jugosloveпskЉ komнпista: 

"Za vreme posledпjeg rata, srpski koпtrarevolucioпami 
pokret (cetпika) bio је пajmocпiji u Cmoj Gori; stvaraпje јеdпе 
drzave u ovoj oЫasti ('drzave-claпice' - pr. ur.) os\abio Ьi najozЫ!j
nijeg p1·otivnika jugoslovenskЉ komunista: ceпtralizam i llegemo
пiju srpskog пacioпalizma. Izmedн ostaloga, partijske i admiпistra
tivпe strukture zasnivane su za v1·eme mta (bas) па crnog01·skom 
pшtikulшizmn .. " 

Di\as prizпaje da Ьi Cma Gora mogla da zal1teva polozaj 
aнtoпomije ali пе i пасiје i dгzave. Dok је rezim Ьiо роtрнпо ceп
tгalisticki а ideologija Ьila jediпstveпa za ce\u Jugoslaviju, ova 
cmogorska posebпost пUе predstavlja\a ikakvu Ьгigн; medнtim, od 
tгeпutka kada sн гepuЬ\ike postale suvereпe, postojaпje cmogorske 
пасiје za hrvatski пacioпalizam - "u puпom vaskгsavaпju" - doЬio 
је od velikog zпасаја, dok је za Srbe predstavljao, vise пеgо ikada 
raпije, ciпjeпicu razЬijaпja пjihove пасiје! Korпuпisti пisu, medu
tim, dali samo Cmoj Gori пеgо i Bosпi-Hercegoviпi po\ozaj роsе
Ьпе repuЬ\ike, iako su рге rata mislili samo па autoпomiju kao i za 
Cmu Gorн. (Dilas belezi da је ova privilegija Bosпi-Heгcegoviпi 
нсiпјепа zbog toga sto Sll korrшпisti hteli da "zadovolje Muslirпaпe 
koji Sll pak zeleli da potvrde svoj partikнlaгizam". Tesko da се to 
Ьiti razlog, јег su mнslirпaпski partikнlarizam pгizпali jugosloveп
ski komнпisti tek 1961. godiпe, prilikorп popisa, а to izricito potvr
dili па sastaпku СК Saveza komuпista, Воsпе i Hercegoviпe 1968. 
godiпe ). 

Jugosloveпski komнпisti пisu, reklo Ьi se, ргеmа Dilasн, 
пaciпili postнpke protiv Srba samo н Спюј Gori i Bosпi-Hercegovi-
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пi vec i н Vojvodiпi i па Kosovu. U daпima pos\e Drugog svetskog 
rata autoпorпija па Kosovu је posmatraпa samo kao "prelazпa etapa 
u pravcн ujediпjeпja сеЈе А\Ьапiје sa Jugoslavijom". Zakljucak је 
Dilasov izuzetпo ostar, kad је rec о Kosovu i Vojvodiпi: 

"Prilikorn pos\edпje revizUe ustava, oЬ\asti Vojvodiпe i 
Kosova dоЫ!е su gotovo poloiaj repuЬlike, i pored srpskog otpora. 
Rezнltat је smesaп: da Ы zadovoljili zahteve А!Ьапаса, dala su se 
ista prava Vojvodiпi koja пiје traZ:ila пista ... Nekadasпje sпove о 
ujediпjeпju А\Ьапiје i Jugos\avije zameпila је sada, u ovoj oЬ\asli 
(Kosova), pretпja od a\Ьanskog iredentizma." 

Jнgos\oveпski kornunisti н celoj oЬ!asti nacioпalrюg pitanja, 
zakljucнje Dilas, "nisu uCinili nista ili... su naCinili teske 
pog~·eske ". Najpre u oЬ!asti doktriпe, oni rnorajн poceti da uvidaju 
da pmmena socijalne i politicke strиktшe nista ne menja и oЫasti 
nacionaliћ odnosa. Potorn, da su нstavne prornene u SFR Jugos\a
viji izazvale sarno "zal1teve nacioпalnЉ partijskill Ьirokratija, repu
ЫickЉ vrhuski, zahteve koje нglavnorn dolaze iz iracionalnog". 
Dilas navodi da se u Hrvatskoj otislo tako daleko da su vrseпe 
"пaucne studije kako је јеdпа пасiја (11rvatska) eksploatisaпa od 
druge (srpske)". Medutirn, zakljucuje Dilas: "Eksploatacija van 
люkе sumnje postoji, ali ne zbog !Jegemonije jednog nшoda nad 
dntgim nego zbog 1·aspЉa':stva i p1·ivilegija partijske Ыroh·atije па 
racun svih jugoslovenskih nшoda. U torne smislu, opravdani pre
kori se rnogu ciniti i Beogradu, ali пе kao prestonici srpskoj nego 
kao prestonici savezne Ьirokratije". 

Da је doslo do krize u пacionalнorn pitanju - ima se zahvali
ti cinjenici, kaze Dilas, sto izvrsene promeпe u jugosloveпskom 
drustvu nisu Ьile pracene "obnovom ideja i ustanova ". "Na mno
gim mestima, politicke stmktш·e nisu Ыlе тепјапе jos od v1·emena 
,·evolucije. Ako partijska Ьirokratija nije mogla da zaustavi proces 
drustvenog preobrazaja, ona se dovoljno pokazalajakorn i ujedinje
rюrn da sиzbije nove vise demok1·atske politicke tendencije. Prome
пe su se ograпicile па obnavljanja и njilюvim sopstvenim redovima. 
Prizпajuci pravrю nezavisnost i ravnopravnost razпill nacionalnih 
Ьirokratija, partijska Ыmk1·atija је odbacila liЬeralizacijи na dru
gim poljirna". Dilas najzad obe\ezava talase l1rvatskog пacionali-
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zma poslednjiil godina kao- "tradicionalnн i misticnu teznju Hrva
ta za nezavisnom dгzavom"; u Hrvatskoj sн se pojavile jzvesne pгj
vгedne teskoce - uostalom, kao ј u celoj zemJjj, dodajerno mi - ра 

је tamosnja vladajиca hrvatska "pгogгesjvna gгupa otvm·ila vmta 
tJ·adicionalnom nacionalizmи, ј tako se doslo stvamo do stapanja 
dve пacionaJjsticke stгнkture: partjjske i gгadanske. Iako је ova 
politjka vodena па jzgled demokratskjm metodarna ј sa pгojugoslo
veпskim sloganjrna, Hгvatska је klizila и stvamosti ka sepшatizmu 
i auto,.itativnom nacionalizmu. Njje nj moglo Ьiti dгugojacjje, јег 
пikakvo demokгatsko гesenje niti је bilo pгedlozeno njti dopusteno. 
U povezjvanjн dva пacioпalizrna, ovog gгadanskog ј onog partij
skog, ovaj dгиgј nije se pokazao пi djпamicaп пi inventivan". 

U svome konacnom zakljuckн Dilas smatгa da se ,jugoslo
veпsko dгustvo dernokгatizovalo u vгlo znacajnoj rneгi dok su poli
ticke struktшe osta\e aнtoгitativпe". Kгiza н Hrvatskoj \ici па kгizн 
cele dгzave kao i celog drustva. "Ovaj izgled dogadaja ne odgova
гa medutim potpuпo stvamosti, јег osпove dгustva sи rnnogo zdгa
vije i osnove jнgoslovenske drzave daleko staЬilnije nego sto to 
izgleda па prvi pogled. Moze se иzeti kao dokaz и tome pogledи 
cinjenica da sи se Hrvati, koji su manifestovali nacionalizarn, nasli 
izolovani, kao i negativпe гeakcije koje sи Ьile izazvane и dгиgim 
гернЫikаmа. Kгize се postojati sve dok postoji sadasnja Ыmkmt
ska stnlktш·a S11evladajuce Pшtije, ali се "potгosacko dгиstvo 
postrevolиcioпaгnog peгioda" naшetati оdгZапје jedinstva jugoslo
veнske zajednice". Prema torne - poslednja гecenica - "Si,.e javne 
slobode i koнfedeгacija SгЬа, Hrvata, Sloveнaca i Makedonaca пе 
izgledaju, dakle, nada bez svoga dornasaja". 

*** 
Odvajajuci se za tгenиtak od glavnih navoda iz Dilasovog 

clanka, mi Ьismo zeleli da damo, za tгenиtak, sarno sledece opaske. 
Dilas, sasvim s pгavorn, smatгa Cmogшce delom s,.pske 

nacije i skoro kao da nam otkгiva, нz to, dve ciпjenice: da је Cma 
Gога, zbog svog "cetnistva" i "prosгЬijanskog stava" izmedи dva 
гаtа i u toku гаtа, Ыlа pmsto "kainjena statusom posebne J·epuЬli
ke" i izmisljanjem posebne "cmogoгske пасiје". Dгиgо, daje zbog 
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"kaiпjavanja Cme Gоге"- na vlast и Podgoгici, sadasnjem Titogгa
dн, dovedena jos za v1·eme ,.ata, а da to stanje tmje i danas, bas 
iedna "pшtikulшisticka" klika, и stvamosti и Сто} Gшi, naziva
na "zelenaskom '. 

Ро onome sto ovde pise, Dilas nije sarno nezadovoljan pose
bnim statusom Сше Gоге kao гериЬlikе nego i statusom Воsпе i 
Heгcegovine kao posebne гериЬlikе. Iako ne kaze, on ocevidno ne 
pгiznaje bosansko-heгcegovacke Mиslimane kao nacionalnost; 
zalazиci se porюvo za konfedeгacijн "SгЬа, Hrvata, Slovenaca i 
Makedonaca", on takode ocevidrю pгizeljkиje nacionalnи srpsko
hrvatskи gгапiси. Pitamo se da li ovakva ideja nece odgovaгati bas 
l1гvatskim nacionalistima koji Ьi se na taj nacin mnogo jednostavni
je odvojili od JиgoslavUe?! 

Dilas takode иstaje protiv statusa "sнveгene" pokгajine Voj
vodiпe kojoj је taj status narnetnиt, kao sto не pгihvata slican za 
Kosovo и kome, on pгiznaje, da је i,.edenta zavladala a!Ьanskim 
komиnistima koji sи se "oslobodili" snova о нјеdiпјепји Jиgoslavi~ 
је i A!Ьanije. 

Као sto tvгdi, sasvirn objektivпo, da u Jugoslaviji ne postoji 
"staгiji Ьгаt", kao u Sovjetskom Savezu, odnosno da srpska partij
ska Ьirokгatija нргаvlја Hrvatskom - Dilas пе ргizпаје takode ni 
tezu о iskoгiscavanju Hrvata od stгane SгЬа. Da se tako glиpi slo
gan moze nalaziti godinama, cak i rnedи hrvatskim kornunistima, to 
nas ne cнdi, јег osobenosti hrvatskog пacioпalizma pokazuju vise 
nego iгacionalnost! Ali da se takva glиpost moze pojavljivati i и 
stгапој stampi, to је pгosto neveюvatrю! Kako је to mogucno da 
Hгvati budu vec pet decenija eksploatisani - kad oni ;os uvek ima~ 
;и 11isi standшd nego S1·bija а da пе govoгimo о S1·Ыта па Kos01'll, 
и Сто} Gm·i, Bosni, Hacegovini, Vojvoc.iini, ра (}ak i и Hгvatskoj
posto su oЬJasti Hrvatske, u kojirna SгЬi zive u vecini (Когduп, 
Banija, Lika, sevema Dalrnacija, izнzev sгednje Slavonije) takode 
od svih pгiznate kao "neгazvijene", odпosno siгomasne, sa nizim 
staпdaгdom! Koliko mi zпапю iz iskustva i iz istoгije, kad је Veli
ka Bгitanija iskoгiscavala Indijн, ili Fгancнska - Alziг, опdа а i 
danas Velika Bгitanija i Fгancиska imale su ј imaju jos uvek visi 
standaгd od Indije i Alziгa! 
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lako se ne шorarno sloziti sa sviш f)ilasoviш stavovirna, 
posebno sa ignorisanjern Musliшana kao posebпosti (пе i "naroda", 
nacije), kao sto se ne rnoraшo sloziti odrnal1 ni sa idejoш konfede
racije, ipak rnогашо da kaZ:eшo da је njegova analiza пacionalnog 
pitanja iпteligentпa i hrabra, i tшosi novine, kako generalrю u 
raspravi о nacionalnoш pitaпju, tako i posebno u odпosu na otkri
vanje zakulisne borbe koja se vodi Ll vrlшski Saveza koшunista pro

ti>' sтpskog naroda! 
U svakorn slucaju, najzпacajnija је i u tоше sto on priznaje 

"dernokratizaciju drustva" ali ne i liЬeralizaciju vlasti! Najznacajni
ja је ta analiza i zato jer jos uvek vapije za vise slobode u Jugosla
viji, za sve пarode пјеnе. 

Nasa rec, London,jebruar 1972. 
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DILAS - PONOVO NA UDARU 

- Dilas и pariskom casopisu "Preuves"
"Jako је т·evolucija poodm,no zavrsena, mitovi ostaju." 
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U prolecnjem izdanju pariskog casopisa "Preuves" objavio 
је Milovaп f)ilas vrlo znacajaп clanak "Jugoslavija - jedna перо
шiспа revolucija". Mi cerno u оvош napisu ograniciti sebe sашо na 
belezenje glavnih stavova ovog clanka. 

Dilas росiпје izjavoш da "pisati о Jugoslaviji danas, i to kao 
gmёlanin koji iivi и njoj, znaCi izlagati se mnogim opasnostima ": 

"Najpre, jedna licпa opasnost koju ne treba potceпjivati: пасi 
se u polozaju da se Ьнdе progoпjen па razne naciпe, роtош suden i 
оsнdеп na гоЬiјu za izjave koje, do пеdаvпа, ne Ьi izazivale rdavo 
raspolozeпje zvanicпih ili prezirнce korneпtarejedne stampe kojaje 
drzana па uzici. Ova licna пesigumost pгoistice izjedпe vrste opste 
konfuzije i izoЬilja pretnji; пiko ne zna tacno dokle се ici vlasti, ni 
sta се Ьiti posledice zakona i uredaba na snazi. Cak i kad se uprav-
ljaci ljuljaju u iluziji da su 'najzad' naS!i гesenje za krizu od 'posle
dпjill godina', опi, koji kritikuju reziш ili шu se suprotstavljaju, 
strahнjн od пovih nasrtaja na svojн slobodu, пepredvidljivih пasrta
ja i cak gorih пеgо prethodпil1." 

Dalje, Dilas belezi da se zemlja nalazi u "odsнstvu 

dogadaja": 
"I ovo iz prostog razloga sto komunisticka ,,zast nije nikako 

evoluimla za poslednjil1 trideset godina dok sн se, u isto vreшe, 
drustvo, narodi i ideje sнsreli sa radikalпiш рrошеnаша. Titova 
licnost је u isti шаh i ovaplo6enje i siшbol ove iшoЬilпosti: nepro
menljivo vaan lenjinistickim sh>'atanjima svoje mlaciosti i iskustvi
ma koje је stekao и vгeme Kominteme, on је нvek шоrао da bude u 
prvoш redн i, пајсеs6е, igrao оdlнснјн6н odlukн." 

Iako је tн пеdаvпо tvгdio da је jнgosloveпska revolucija Ьila 
potrebпija nego rнska 1917, sada nam f)ilas saopstava da Ьi do pro
mena u socUalno-ekonornskoj strнkturi doslo н svakoш slнcaju. 
Glavna рrошепа od strane гezima је н socijalnim odnosima; ali 
нmesto da stvori "besklasno drнstvo toliko prizeljkivano", stvorilo 
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se "novo dгиstvo koje је stntktш·isano и 'slojevima ', и svakom 
slиcaju гazliCitim od pl·etlюdnilz ". Nastale sн "nove nepravde". 

Sto se tice "nacionalistickiЬ diferencijacija i vrenja", oni nisн 
prisнtni samo н Jнgoslaviji; ima il1 Ll citavoj Istocnoj Evropi. 
Naгocito н odnosн na SSSR, kao i samom Sovjetskom Savezн. То 
se naгocito manifestovalo н tokн hladпog гаtа koji је dopнstio Sta
ljinн da prosiгi svoje carstvo i kojije pokazao narodima н tome car
stvн da .,socijalizam, Ьш и s1юme totalitamom оЬ!ikи koji postoji 
па Jstokи, ne samo da п е jemCi nacionalne slobode nego п е pl·esta
ie cia il1 zauzdm'a ", i "da п е treba imati ikak11i/z iluzija da moie Ыti 
ikakve neposгedne pomoCi od stmne Zapada, i па рпют mestu Sje
dinjenilz Dгiava ". 

Dilasov zakljнcakje Ll tome pogledн iskren i koпacan, i pod
seca na De Golove zakljнcke: 

"Slabosti Zapшine Ђ'1·оре sи и isti ma/7 i иzmk i posledica 
potCin}m'anja Istocne Еvгоре ". 

Dakle, tгеЬа racuпati samo sa svojim sopstveпim sпagama: 
"Gubitak iluzUa ne predstavlja рогаz izuzev za опе koji пisu r-azн
meli da SLI tu bili гobovi". 

Dilas паm govoгi о "zapadnoj zarazi", kada је rec о 
"potrosackom drustvu", оdпоsпо zapadпom izobilju, ali se zaraza, 
za sada, zadrzava па tome rпesttl. U tome pogledu, kaze Dilas, 
Jugoslavija је najzaпimljiviji pгimer toga dvojnog pгisustva, zapa
dпe civilizacije i istocnog dogmatizma: 

"Najzapazenija odlika savremeпe Jugoslavije је 'ideologiza
cija ', tojest imloktrinacija Pшtije i intelektualne aktivnosti. U vre
rneпu od јеdпе godiпe, dи!юитi iivot је zadavljen zabгanama i 
kampanjama mganizm7anim ili jos sabijenim и sumome seme koje 
se п е ,·azlikuju od ovi!J и SSSR i koje podsecaju jako па ove koje su 
pгevagnule н Rшnuпij i." 

Ipak ima пеkЉ razlika, kaze Dilas, izmedtl Sovjeta, kod 
kojih је ideologija н opadaпju, ijнgosloveпskih komнnista: 

" ... 'Тitm1ci ', rnedu kojima sarn i ја Ьiо, i ciocnije i Hmscov 
izmeau ostaliћ, pokиsavali su cia podmlade i pгilagode ideologijи; 
опi su pak samo нspeli da stvore oko пје i u njoj samoj jedпu vrstll 
'jeresi' i 'revizioпizrna' ... " 
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Dilas smatгa da Jugoslavija posle rata nije пikada Ьila totali
taгna zemlja, "ako se pod totalitarizrnom podrazнmeva роtрнпо 
gospodaгstvo par-tijske oligarhije nad drzavom i drнgirn mateгijal
пirn i duhovпim aktivпostirna". Cak danas, tvгdi dalje Dilas, ni 
Sovjetski Savez пiје totalitama zernlja, iako, pгiznaje, da se sa ovim 
gledistern пе Ьi slozio Solzenjicin. МаЈо dalje, Dilas sarno kaze da 
to ne treba da zпaci da "totalitame teпdeпcije пisн Ьile tako jake н 
Jнgoslaviji ili da sн iscezle н daпasnjem tгenнtkн". Za pravi odgo
vor u kojoj је meri Jнgoslavija Ьila, i da li је Ьila totalitama- treba 
postaviti pitaпje u negativu: cia li nije Ыlо cega sto jugoszm,enski 
komzmisti nisu mogli da uCine, гecimo, izmeclu 1945. i 1966. godi
ne? Ро пacinu, kako su poЬili hiljade svojih clanova Partije па 
Golom Otoku - bez hipokrizije staljinovskih sнdova - na stranu 
poЬijeni "klasni neprijatelji"- pokazнje da је SFRJ u tome periodu 
itekakva totalitaпш komuпisticka vlast Ьila! Ali, u svakorn slнcaju, 
slozirпo se sa Dilasorn u sledecem: 

"Up1·kos m 1e nezavisnosti (od SSSR - pr. ur.), jugosfm,enski 
komunisti nisu izгadili nikakvu novu ideologiju. Oni nisн cak razvi
li ni оиt koju је ге1ю!исiја 'obogatila ',· doprinos jнgoslovenski 
rnaгksizmu-lenjiпizmu је pгagmaticaп а пе ideoloski. Samouprav
Uanje, na koje se pozivaju Jнgosloveпi i koje pгedstavlja пjihovu 
пajнpadljivijн osoЬiпu, vап је svake SLIIППje jedna zпасајпа ideja i 
oгiginalna ... Ali ono nije icieologija, ma koliko da se u пјој trazi pri
be:ZiSte protiv svill rnogнcih neuspeha i devijacUa." 

Sve promeпe, koje se sada сiпе u Jugoslaviji, ра i н vezi нsta
va, iako predstavUaju пazadovaпje u pogledн sloboda, ipak se sve 
to нdaljava od sovjetskog mode\a. Rekli Ьisrпo - пе priЬ\izava se, а 
пе - пе udaljava se. 

Dilasov zakUucak је sasvirп pesimisticki, i moZda s ргаvоrп: 
,,Jugoslm1ija ii11i i iivece jos dugo и·етепа и dogmatizпщ 

cas ојасапоrп, cas нЬ\аzепiјеrп. Опа пiје stvorila demokгatske usta
пove. Gradaпski rat је zaнstavljen, nije ugнseп. I to се trajati. 
Nestanak Tita sa politicke pozomice promeпice dinamizarп sre
dista. Оп песе poпuditi zbog toga osnove za promeпu нstanovlje
nog poretka. Јег Titov autoritet nije zasnovan na koпcentracioпim 
logiппa i па 'geпijalnim' ucenjima пеgо па Titovom izнzetnom 
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smislu za stvamosti, tojest za prikriveвe opasвosti, kao iv ва вj~go
voj taktickoj vestiвi i ва moвopolu ~re~stava za .oь~:estavaвJe. I 
upгkos рогеmесаја i ljubomor~ k~J~ се ~е po}a~Itl odшal1 в,~ 
pocetku, malo је verovatr~o ~а. се . T1tov s1stem ~~lo aнtomatsk1 
bilo radikalrю Ьiti prorneвJeП T1tovш1 пasledstvom. . , 

Рттепе се nastupiti zato sto nista nije vecno. Al1 опе се 
пastup,iti putem sukoba i ргеiпасаvапја ravrюteze iz~1edu sna~a 
prema koj ima је Evropa za s.ad~ vr!o. sl:~a. i vrlo po~elJe~a .. ~~:е се 
se vтsiti п е pod uticajem poJedшacшll сннlа~а; .dгustveшh !1.1. шte
lektнalвЉ, srpskih ili hrvatskЉ, nego ractmaJUCI s~ J~Igo.slaVIJOШ н 
пјепој celiпi, racuпajuci sa пјепim пevoljama, kao 1 ПЈеrшп пadama 
koje пisu samo вјепе." 

Nasa rec, London, oktobar 1974. 
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DOMOVINA 
I EMIGRACIJA 

Ako ima m.y>'eCilz neSl·eca - guЫtak ciomovine spada и najvece 
nesтece. Ј to zbog toga sto је Liomovinu nemoguce izguЫti- nemoguce 
је zabшшili mdno tlo, ,·ocinu kultшu, gmbove p1·edaka i dmz posta
janja covekom i gтatlaninom. Svakje takшeCi pmklet, vec sa zacecem, 
cia u sеЫ doknya nosi svoju domovinu. lz neutesnog, nepl'Olaznog 
tugovmya za l'Odnom Fi1·encom izvila se i Dantem'a jadikm7ka - da 
пета 1'eceg bola nego и nesгeCi secali se izgubljene sтесе. 

ћ·imetice, poneko.· Beszmmje је tako, ali to su nesтece poje
ciinaca- oni su i sami k1·i•'i zbog guЫtka otadzЬine. 

Da, svakako, ima pojedinaca koji se otutluju od domm•ine, 
ра i onilz koji se и tшznji i ogшcetyu ok1·enu pтoti>'U nje: ljudski l'Od 
i nшodi jacaju i postaju samos>·esniji b01·eCi se pгoti>'ll neljucli i 
odmda. Ali m'de - kao i d1·ugde gde se шgumentovano, ozЬiljno i 
1·azzmmo, 7·asp1·m'!Ja- nije 1·ес о tak1'i!na.· takvi su, malzom, oni ide
oloski "zli clusi" koji su и sеЫ obeZ>'l·eclili nasletlene, zivotne >1гe

dnosti, da Ы - u ime apstmktnog, apsolutnog usгecenja - pomocu 
konkтetnog i apsolutnog nasilja zagospodшili ljudima i nacijama. 

Rec је ovde о onima koji su zbogpolitickog neslaganja, zbog 
nemanja politickilz sloboda, napustili domovinu, oclnosno onemo
guceni cla и п} ој iive i delaju. Rec је, ciakle, о demokmtima- demo
knttima mzliCitilznijansi, ali kojimaje zajednicko slobodno miSlje
J?je, sloboclna 1·ес i nezm,isno m·ganizovanje nasupl'Ot ideoloskom 
moпopolizmu, te1·m·izmu i mpskoj sutnji. 

А tak11i, clemok7·ati, uistinu i nisi emigmnti, p1·emda su pl·isi
ljeni cfa ii>'e izvan clomm1ine: oni nisu p1·ekinuli vezu sa slobodш
skim tokovima Л'Оg nшoda i covecanstva- tokovima nepгesusnim, 
koji и svakoj nm1oj etapi saЬi1·cyu nm•a v1·e!a i pmbijaju dotnyale, 
nasilne bl'ane. 

Tak1'iћ "emigmnata" ima s1·ukucl ро Jugoslaviji, i to nebm
jeno "Y'ise nego napolju: iz cinjenice da и Jugoslaviji nema,jos uvek, 
шganizo>юnilz opozicija ne znaCi i cla пета mшkantnilz opozicio
naa i opozicionilz stпtjanja. 
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Pl'ovalija izmeau saznanja - saznanja о nepocfobnosti i 
dotmjalosti postojeceg poтetka - i delanja р1·ета tom saznanju, 
najupadljivija, najbltnija је ata politickog stanja и Jugoslaviji. 
иzmci tome su mnogob1·ojni, а najvainiji - monopol pшtijske oli
gшllije nad cfl'icmzim apшatom i s1·ecfstvima jm1nog infonnisanja 
najecfnoj, а nacionalne i socijalne dogme i ommze iz l'anijilz, i ide
oloskilz ob1·acшza~'anja, па dntgoj stгani. Takvo stanje i stvшa kod 
,,zastodгiaca iluziju "unutamje staЫ!nosti ", а kod opozicionaa 
osecanje nemoCi i apatije. Tako се i tmjali: sve dok sistem ne zapa
dne и vlastitu - "poljsku" - kгizu, dok opozicionai, и p1·vom 1·edu 
oni smdni!J deтokтatskilz- "eи·opskilz '' - ideja п е p1·emoste, pгova
liju izmeau saznanja i clelanja, dok kтoz konk1·etne oЬ!ike ne sjedi

ne icieje i јоппе cfelatnosti. 
Nije Ыtno dntkcije stanje - koliko ја oclm·de, iz Beogmda, 

mogu с/а ~~idim - ni meёlu Jugoslavenima и spoljnjem S11etu, pogo
toпt и ekonomskoj eтigmciji: 1·eiim је, zloupotl·ebljavajuCi veza
nost za dоттФщ uspeo cia i tamo l'CISil'i stгa/1 i kontmlи, а cfemo
kmtske teinje jos nisu naS!e kmzk7·etne, cfelatne oЬ!ike. 

и р1·етоsСi1УПЈји p1·m,alije izmeau saznшl)a i cfelcпl)a, и 
spajcпl)e icleja s oЬ!icima, spacla i pm,ezivcпl)e domovine s emi
g~·acijom - clemokтata iz cioпiovine s clemokтatima и spolj11}eт 
svetu. Stavise, nikak'ю delatnost, idejna i p1·akticna, ne Ы Ы!а ni 
cfosledno demokmtska ni patYiotska bez takvog povezi11cпl)a: svi 
smo mi sinm'i S\'Ojilz nшocia, svi demokтati teie istom cilju -
iskljuCi1•ost lell}inisticke ciokt1·ine i тonopolizam pшtijskilz Ыm·· 
k1·ata pod1•ojili su s1•aki nшocl па "s~1oj" i "nep1·ijateljski ". Pгi
stajanje па to pocf,·cl)ml)e - pl'edugo, п·agicno је to p1·istajcпl)e! -
znaCi пesto gm·e od pl·ilлюtшl}a l'eiimskilz kJ·itaijuma i l'eiimskilz 
uslm•a; to znaCi mi,·e11}e s nepmlaznoscu, s nacionalnom i ljud

skom bezizlaznoscu. 
и Jugoslm'iJi postoji jedna jedina sloboda: velicanje pшtij

skilz uspelza i pшtijskЉ "'elтoia i - kao supmtna stmпa - Ь!асе11}е 
p1·oti1'11ika. Zbog toga 1·eiim i ne p1·m'i mzliku izmeёlu pmti11nika и 
zemlji i pmtivnika napolju: svi su "kontYшevolucionai" ili "izdaj
пici ", svi "cet71 ici" i ., ustase ", "pmcet7zfci" i "pl'OliStase ", S\'l Sll 
"p1·oti1• socijafizma ", л•i "za kapftaffzam ', S\'l Sll "S011llllStf" f 
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"anшlюliЬemli ", svi "и sluiЫ" i "povezaпi s mYacmm, s пaj
mmcnijim kn1govima и inosп·шzstvu ". Niko, ama bas niko - ko se 
od1•aii па пeslagml)e, та i и uskom p1·ijateljskom kтugu- пе Ы tl'e
balo da iта ni iluzija пi nada da се ga takva casa тimoiCi. Bice 
time cascen - bez obzi1·a па svoje ideje, па svoje dl'iшl)e, ра i па 
s1•oju dotacfas11}и ulogu и pшtiji ... Slucaj sa т пот је рУе~•ес poznat 
cfa Ыlz ga pomi11}ao. Ali се Citaoca, d1·iim, zanimati jedna, vec 
zabшavljena pojedinost: Veljko Vlallovic, и jednom Clanku, na~'aa 
те је "unutamjim emig~·mztom" vec pet-sest meseci posle osude 
Cenfl'alnog komiteta nada mnom (и јапиши 1954. godine) - p·em
da se р1·е toga sa mnom slagao. Tennin "unutaпzji emig~·ant", 
"unutanl)a emigracija", Vlalюvic је uzeo iz Sovjetskog Saveza -
tamo је to, kao i sve ostalo, пајр1·е izmisljeno ... 

Jedna umml}ena Jugoslavija iivi izvan Jugoslavije. Та spolj
na Jugoslavija је brojnija od veCine jugoslovenski!J l'epuЬ!ika: 

mcuna se da ima oko milion Jugoslovena - bez poтodica - па гadu 
и Ђ•mpi (najvise и Zapadnoj Nemackoj). Тito је jednoт pYilikom 
p1·iтetio - cia oni saCi11}avaju t1·i annije. J'vfogli Ыsто dodati: Ј to 
kakџe n·i annije! То su mahom najbolji, najak1ivniji mdnici i 
stntдl)aci- oni koji se nisu pomi1·ili s neтastinom, s ogranicenjima 
i ug~l)etm•ml}em. и sn·anom svetu oni sticu поvа iskusf1'a i nova 
sazпml)a. 

Komuпisticki 1·eiim nije jedini k1·ivac za ekonoтsku eтigтa
ciju- emigгacije Ы Ы!о zbog паsе zaostalosti i p1·enaseljenosti md
пom snagom. 

Do te emig~·acije је doslo, пајр1·е, mimo volje 1·eiima- и mno
gim slucajevima i begsn•ima p1·eko gmnica. Kada је to dоЫ!о 
masome 1·azmae- za 1·eiimje nastao ргоЬ!ет, politicki, kako da se 
odnosi pl'eJlla to!ikom Ь1·оји iseljenika i 11}ilюvilz pшodica. А ubn:o 
је 1·eiim m•ideo i kшist koja ти se pntia iz de~'izпi!J doznaka iselje
nika. Politika 1·eiima р1·ета ekonomskim emigrantima se svela па 
pl'iЬavljanje tih doznaka i - cfakako -па p1·opagaпdu i koпn·olu. 

Ali 1·eiim је jedini k1·i~•ac sto је ta emiw·acija toliko Ьгојпа -
sto se и zemlji ne otklanj(l)u politicke, adтinisn·ativne i ekonomske 
smet71}e pov1·atku emig1·шzata, odnosno pmcfuktivnom im•esti1шl}u 
s1·edstm•a koja su napolju zшaёlena. 
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Zbog togaje nemogucno mzgmniCiti tu emig,-aciju od poli
ticke emigJ·acije, 1•ес i zbog toga sto mnogi, koji Ы ieleli da se 1•т·а
tе, ne 1•т·асаји se zbog ekonomskЉ, odnosno politickill ogт·anicenja.· 
ekoпomska ogт·aпicenja и Jugoslaviji su skom iskljuCi1•o politicka
iz nastojanja vladajuceg sloja па odт·ianju svog monopola nad pт·i-
1'l·edom, odnosno kontmle nad Jjuclima. 

Za s1юku 1•last, koja iole vodi mczma о nacionalnoj sudЫni, 
а ne о s1•ojim gntpnim i ideoloskim intaesima, to Ы Ыlо рт·vо i naj
vainije pitanje. и Jugoslaviji vlastod,·scijedino p1·icaju, ali nista ne 
,-esm•aju: Ы!о је tako davno kaci је Тito govшio da песе dozvoliti 
eksploataciju nasil1 1·adnika od stmnil1 kapitalista - nista se nije 
pmmenilo sem sto jugoslovenske vlasti 11 jos vecoj mai kшiste 
doznake til7 mdnika. 

Politicka emigmcija iz g1·aaanskog гаtа - koliko је meni 
poznato - izzm1,-la је ili se mspala: p,-etmjm•aju eksп·emisti ili 
demokтati. Ali emigmcija se ne smanjuje. Napmtiv. Nova emig,·a
cija iz1·asta - bez obzim па nasleaena ili nova op,-edelenja - iz 
sav1·emene, ii1•e jugoslovenske st1•шnosti. и sNшi је ekonomska 
emigmcija ne samo najbmjnija, nego, potencijalno, i najvitalnije 

izvm'iSte politicke emigmcije. 
Ђр!јепје i nacie su zajednicke, јаје i Jugoslavija svukud gcle 

su sinm•i njeni/1 nшoda. 
Reiimi i vlade dolaze i odlaze - t1·aju nшodi i domovine. 

Beogmd, septembш 1980. 
Milo1•m1 Dilas 

Nasa rec, London, oktobar 1980. 

**Smatramo da Ьi Ьilo suvisпo, kada Ьi роsеЬпо predstavlja
li Milovaпa Dilasa nasim citaocima. Zelimo samo da паро
mепеmо da је ovaj claпak napisaп posebno za "Nasн rec", 
kao i to da је ovo prvi рнt da Milovan Dilas pise za пeki list 
па паsеrп jeziku, koji izlazi izvaп Jugoslavije. 
Nadamo se da се se ovakva sагаdпја izшedн deшokrata i 
refoпnista u zeшUi i ovill vап пје пastaviti i н buducпosti. ** 
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S. Gospodine Dilas, Vz ste Ыli najbolji pl"ijatelj i savetnik 
1vfшsala Тita и 1953. i smatmni ste za neku vт·stu pl·estolonasledni
ka. и sledeCim godinama, potom, Ыli ste Тitov najost1·iji k1·iticш i 
1>aiili ste kao "d,-im•ni nepгijatelj Ь1: Ј". Mшsal је т,-tav - da li се 
se sada Ыvsi bzmtovnik Dilas vmtiti па politicku pozomicu? 

D.- Ја sаш bio Titov najostriji kriticar sашо u Partiji,jer bilo 
је а iша i drugih kriticara. Sto se tice moga povratka u politiku, vrlo 
tesko је odgovoriti па to pitanje. То zavisi od mпogih шogucпosti. 
Osim toga, шislim, da se ја пalaziш u politickoj areпi takode i kao 
iпtelektualac, kao pisac ... 

S. Ali sa malom vlascu? 
D. - Sto se tice пeposrednog нсеsса н vlasti, u vladi, izgledi 

su vгl~ ogranic~ni. Ја, isto tako, пешаm nikakvih velikih amЬicija. 
Ako b1h pak b!lo od koristi za moju zeшlju, ја ЬЉ to uciпio, pod 
izvesniш usloviшa. 

S. Koji Ы to Ыli uslovi? 
D. - Svedeпo na jednн kгatkн foпnulu: postepena deшokrati

zacija, polako razvijanje nase zemlje u demokratiju. 
S. ћ·etpostavimo da ste vi tacla ostali zamenik Тita i и Polit

Ыmu, da li Ы Jugoslavija godine 1980. dntkcije izgledala? 
D. - Ne шislim da Ьi izgledala odlucujuce drukcije. Da sam 

ostao u vodstvu, ја Ьih tamo ili istrulio ili Ьih se шоrао odreci svo
jih ideja. ZЬilo bi se sto se zЬilo. 

S. иp,-kos Vasoj k1·itici Zl pojedinostima, da li се se Тit01'0 
iivollю delo pl"iznati kao znacajno? 

Тito је п·adicionalno supamicke balkanske nшode sa 
mzliCitim kultщama fonninю и jedinsf1'enu d,-im•u, оп је osigш·ao 
zemlji nezavisnost od sovjetskЉ ћegemonistickill pokusaja i uveo 
nesv1·stanost kao politicku snagu и s1•etskoj politici. Smatl"ate li to 
iivotno delo osigzmmo? 

D.- Izvan pitanjaje daje Tito u sve tri oЫasti iшао izvesnih 
uspeha, iako razlicite vrednosti, na jednoш polju vise, na drugom 
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шапје. Upгkos tоше, ја vеrнјеш, da пi јеdпо od til1 pitaпja, koja se 
sшаtгајн kao Titovo zivotпo delo, пiје defiпitivпo геsепо. Sve, ра i 
пjegov нspel1 пalazi se н fazi пestaЬilпosti i пesigншosti. 

S. Da li Ьiste mogli da potkupite to konkпtnim p,.imeгima? 
D. - Uzrпiшo ргоЫеш пасiопаlпi. Nasнprot jugosloveпskirn 

пacioпalistiшa, od kojillшпogi zive н eшigraciji, шisljeпja sаш da 
је рrоЫеш reseп, шаdа пе kопаспо. 

Bilo је јеdпо reseпje u dve etape па vrlo razlicitoш пivou. 
Bilo је, prvo, ratrю reseпje, dakle пozпost da se ratorп otvoreпi gro
bovi izшedu partizaпa, cetпika i ustasa opet zatrpajн. Prebroditi 
пасiопаlпо pitaпje kakvo srпo шi u КгaUeviпi Jugoslaviji zatekli. 
Na пшоgо viseш пivон doslo је tada do рrошепе Ustava 1974. 

§ Dakle do autonomije ,.epuЬlika? 
D.- То је opet Ьila јеdпа dalja etapa н resavaпjнпacioнalпog 

pitaпja. Za ovaj рнt Ьilo је odlнcujuce daje Jнgoslavija postala koп
federalпa, kнltшла, adшiпistrativпa, Ll velikoj шeri i privredпa. 

S. Р а zasto ј о onda Тitmю cielo ostalo nedov1·seno? 
D.- Zato sto пiје dovoljпo dosledпo ostvareпo. Jнgoslavijaje 

н stvari fOrшalпo јеdпа fedeгacija, ali је i пadalje ostala politicki 
ceпtгalizovaпa zeшlja; fOпnalпo је cak i Partija deceпtralizovaпa. 
А ova tl-stvari-ceпtгalizacija izгazava se пајјасе н Titovoj licпosti i 
пjegovoj шосi. То zпaci da се se Ьнdнсi sнkob, ЬогЬа za пасiопаl
по pitaпje, нglаvпош voditi oko toga da se forшalпo prizпata анtо
поrпiја i н stvaпюsti spгovodi. 

S. Dakle, nece Ыti nikakvill sepшatistickЉ sfl·emljenja и 
Jugoszm,iji, 1'ise nego sada, kшi neclostaje Тitova cv1·sta mka, Ысе 
samo bm·be za vise politicke nezavisnosti? 

D.- ОЬа procesa се teci uporedo. Ali, ја vегнјеш da се пасiо
паlпi izrazaj гazпih пaroda biti vazпiji, i jaci takode пеgо 
пaglasavaпje dr2:avпe zajedпice. Ро шаше шislјепјн separatizaш 
пеша trerшtпo пikakva izgleda. 

S. Da nije, naime, to sto se nazi>'a nacionalno pitanje, samo 
s,.edstvo udeonill 7·epuЬlika, сЈа se stavljaju и odb1·mm pгotivu 
nepnн'iCliOg sistema pl·iv,.edne podele od sfl·ane cent1·ale? 

D. - Nije sашо privredпo pitaпje, probleш је koшplikovaпi
ji. Uzшiшo kao priшer Hrvate, jer, н stvar·i, шi pre svega шisliшo 
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па r~il1 kad govoriшo о пасiопаlпош рitапјн. Ne zaboravite da sн 
se Hrvati skoro hiljadн godiпa borili za drzavпн пezavisпost i da је 
ta borba јеdап deo пjihove пасiопаlпе svesti. 

S. Kako је sa s,.ыma? 
D. - Sigшлo пе шоzе se postaviti пikakvo пасiопаlrю pita

пje, ра пi lн'Vatsko, bez srpskoga. Jer strнktшa proslosti, шeпtalitet, 
svest пaroda sн suvise razliciti. 

§ Slaiemo se, ali kakve zakljucke t1·eba da izиtku iz toga 
politicшi? 

D. - Uzшite, па prirner, Katolickн crkvн koja је posledпjil1 
godiпa postala rnпogo јаса u Hrvatskoj. Ова пiје пikakva politicka 
oгgaпizacija, ali ова utice па politiku. Ја vеrнјеш da Crkva u Hrvat
skoj rnoze da postaпe u bнducпosti osпova za јеdпн hriscaпskн ori
jeпtisaпo deшokгatsku straпko, kakve zпarno о Italiji i о Savezпoj 
Repoblici. Za pravoslavпe Srbe пе vidiш пikakve takve шogocпosti. 

S. А mogucnosti za Niuslimane Bosne i Jvfakedonije? 
D. - Kod Mosliшaпa se vrlo јаsпо oseca оЬпоvа islaшa; ро 

torne se, па priшer, vide пасiопаlпе razlike. Kod Srba postoji tradi
cioпalпi liЬeгalizaш пajгazпolicпijih strнjaпja. Nije iskljuceno da се 
se оп obпoviti kada pritisak odozgo popнsti. 

S. То п·еЬа da znaCi da osnivanje jedne katolicke pшtije и 
Hnюtskoj, jecian islamski pok1·et ili jedno liЬemlno gnpisanje и 
S1·biji ne Ы uistinu Ыlо nikakvo 1·esenje nacionalnog pitanja, ali, 
najmanje, jedan komk и tome pm>'cu? 

D. - Sigншo, vezaпo takode sa resenjeш ostalih нnнtrasпje
politickih proЫerna. Ali, ја govorirn о teпdeпcijarna. Bilo bi sнvise 
rапо govoгiti о partijaшa. 

S. Nece li oncia i moskovsko-шijentisani kominfonnisti naja
\lifi svoje p1·m7o da mogu da osnцju legalnu gnpaciju? 

D. - Svakako, i шoralo Ьi iш se, kad i drнgi шоgн, takode 
odobriti. Опi Ьi u јеdпој pluralistickoj par1ijskoj sredini Ьili, zaista, 
Ьеzпасајпi. 

S. Vi mislite da и Jugoslaviji пета nikab'og, pomena 1'l'e
dnog, bmja ·pemih Moskvi? 

D. - Ра danas н Jнgoslaviji niko vise пе нziша ozЬiljno 
Sovjetski Savez kao koшнnistickн drzavн. 
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S. Gospociine fJilas, jugoslm,enski mociel, ili "t1·eCi put" је, 
peciesetiJl gociina, zasenio milione ljucii па Jstoku i па Zapaciu kao 
jecina ljuciski-pnn'ecinija altemativa, kako komunizmu moskovskog 
tipa, tako i kapitalizmn Ociuse~~ljenje је splaslo. Da li је to leialo и 
lainom mocielu ili и metociama kojima se spmvociilo? 

D. - U pocetku se шislilo da bi to шоgао da bude јеdап 
шodel. Оп se daпas pokazнje sa шпоgiш svojiш пedostaciшa i 
перlоdпiш еlешепtiша. Jнgoslavija se u stvamosti пе razlikнje н 
svojoj politickoj struktнгi od istocпo-evгopskiЬ zeшalja. 

S. Jpak, ima mnogo ~~ise slobocie k1·etanja? 
D. - Zaista, ako se Jнgoslavija posшatra spolja, sve se ciпi 

шпоgо slobodпije. lша шпоgо aнtoшobila, straпci пеsшеtапо dola
ze н zешlјн, Jugosloveпi шogt1 da idu u iпostraпstvo bez пшоgо 
forшalпosti, uvoze se zapadпjacke поviпе ... 

S Samo, naialost, u mnogim slucaje>'jтa ne za pmciaju. 
D. Bas tako. Ako Vi posшatгate iz Ыiziпe politicki sisteш, 

jedпopartijski sisteш, sa пјеgоvош шоспош tајпош policijoш, koja 
koпtгolise сео zivot, sa svojiш zal1tevoш za ideoloskн iskljнcivost, 
sa svojiш kнltoш - пе sапю kнltoш licпosti, kнltoш revolнcije, ide
ologije - опdа, паiше, ш isliш da гazlika sa istocпo-evropskiш 
zешlјаша postoji sашо н privгedпoш sisteшн, i da н kнltшi kod паs 
iша vise toleraпcije. Naiшe, u politickoш роdгнсјн, zeшlje kao 
Poljska i Madaгska пе zaostajн шпоgо iza паs. 

S. Р,·епzа kome kтitaijumu? 
D. - Рrеша шоgнспоstiша opozicije da izrazi svoje шislje

пje, рrеша шogucпostirna da se kritikнje reziш. 
S. !та li и Jugoslaviji polftjcki!J zan,orenika? 
D. - Ја пешаrn пikakviЬ tаспiЬ obavesteпja, ali iz politicke 

sitнacije ја рrосепјuјеш da 500-600 ljнdi sede н zatvoru zbog poli
tickill krivica, нkljнcujнci teroriste i sрiјнпе. Ali, veciпa пisu пi 
teгoristi пi spijнпi, пеgо kriticari kao ја. 

S. Dakle, zш Jugoslm,ija nije vj§e mociel za ostale? 
D. - Ne, taj шodel koji је пеkо vreшe bio produktivaп пiје 

vise. I u privredrюj oЫasti шi sшо u corsokaku. Posшatraпo spoUa, 
паs privredпi sisteш izgleda vrlo zapadпjacki. Ali ako pogledate 
Ыize: privredпo vodstvo, izbor odgovorпil1 је ideoloski vezaп. 
Nеша takшiceпja н takvoш sisteшu izboгa. 
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S. То vaij za v1·Jюve? 
D. - Na zalost, пе sашо za пjih. Mogu Vаш pokazati јеdап 

oglas koji је пеdаvпо stajao u "Politici". Тrazila se јеdпа cis
tacica sa visokoш "шoralпo-politickoш" kvalifikacijoш. Ova
kviш stvariшa su pogodeпe stotiпe hiljada ako пе шilioпi. Sve 
izgleda tako паivпо, ali пateruje н Partiju шrюgе koji iпасе пikad 
пе bi stupili. 

S. Da li smat1·ate da је 01'Cd model jpak jos sposoban za 
,·eformu? Sta Ы тша!о da se ciesj da Ы se njegova p1-voЫtna 
nacela ј namere opet uspostavili? 

D.- Ovaj шоdеlпе шоzе izici iz krize.lli Ьi se шoralo dosle
dпo prodreti u jedrш jaku Ьirokratskн diktatнrн, ili postepeпo otvo
riti vrata deшokratizovaпju, slicпo kao н пасiопаlпош pitaпju. Ako 
ostaпe ovako, kao sto је sada, шоzе jos шаlо u seЬi da truli, Zapad 
шн шоzе рошосi da ostaпe u zivotн. l опdа се se пасi ljudi н sve
tu koj i se оvош sisteшu dive, ali bнdala је нvek Ьilo. 

S. То znaCi cfa Vi Тitovom nasledпjku ne ciajete ''jse пjkakve 
sanse? 

D. - U оvош slucaju, stvamo, vrlo ga је tesko spasiti. Ali ја 
vidiш ll Titovoш пasledпikн i OilO sto је pozitivrю. Revolucija је 
dala put za reseпje пасiопаlпоg pitaпja. Nezavisпost od Sovjetskog 
Saveza i пesvrstaпost za шепе пisu sporedпe. 

S. Njsu li one jsto tako ugmiene? 
D.- Zapad пе ugrozava Jнgoslaviju. То пiko пi ovde пе шisli. 

Vi па ulici пikoga пе шozete пасi, osiш шozda koшiпfoппiste, koji 
шrzi ili sшatra da је kapitalizaш ораsап. Iskreпo rесепо, i шепi se 
Zapad ciпi sнvise slab da Ьi паш шоgао пaskoditi. 

S. Afj sadaje jpak ј nesи·stanost samo jos jedna !ера jfuzi
ja jz vremena Nasaa i Nelmю. Nema пjkakvogjeciinstvenogjakog 
Ыоkа vise и nesv,·staпjтa, nego vj§e tаЬога? 

D. - I ovaj pokret је otpoceo vrlo dobro i sa siшpatijaшa, 
posto је jos Ьilo koloпijalizшa, kad su шlade drzave pocele da se 
obrazuju. Daпas је tabor пesvrstaпih јеdпо jediпstveпo bojiste па 
kоше se tнku u prvoj liпiji velike sile, Aшerikaпci i Sovjeti. 

S. Р а cia fj је oncia nesv1·stanost uopste jos pomoc Jugosla
vijj, Ш оп а stvшa jos samo ~~есе ртЬ!ете? 
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D. - Опа је jos uvek јеdпа rnoralпa i politicka zastita, osirn 
toga Jugoslavija iша i пеkа privгedпa preiшucstva od toga. 

S. Bas u ovom Vl·emenu kгitickog 1·агюја, и Jugoslaviji ispa
da jelian snaian covek koji је svojim autm·itetom p1·emdio ili oda
gnao mnoge teskoce. Na njegovo mesto stupa kolekti~'liO votlstvo od 
skшo 50 osoba, pюporcionalno ustanovljeno i sa jos jednom pl·i
dodatom smetnjom, potCinjeno юtaciji zvanja - moie li to uopste 

funkcion isati? 
D. -Ја пе verujeш. Kolektivпo vodstvo шоzе za пеkо vreшe 

odrzati svoju vojsku, опо шоzе koпtrolisati policiju i vojsku, опо 
шоzе progoпiti uпutaшje пepгijatelje; ali voditi drzavн, uпaprediti 
privredu, savladati sve te koшplikovaпe рrоЫеше, to оно ne шоzе. 
Jos pre dve nedelje da ste ше pitali, ја bil1 odgovorio: ја ne znaш, 
пешаrn dovoljпo obavesteпja. Ali, poslednje zasedanje СК ро pita
пjiшa pгivrede Ьilo је toliko пejasno da ја vidiш спю ... Na naseш 
vrlш пеша nikakvil1 jasпih ideja, пikakvil1 jasnil1 perspektiva, cak 
пi koпkretпi\1 aпaliza. 

S. А kako се to dalje iCi? Ne vodi li to nuino meёlusobnim 
bm·bama i, па kтaju, opet jednom jakom coveku? 

D. - Na kгајн се шогаti doci do kristalizacije sнprotnill 
шisljenja. U svakoш slнсајн, ovako пе rnoze dalje ici. Ја svakako 
пе vегнјеш da iz daпasпjeg krнga vodstva шоzе izici јеdап jak 

covek, jedпostavпo tашо ga пеша. 
S. Svakako nemajednoga koji Ы mogao da zameni Тita. Ali 

p1·i ovom komplikm'mюm, nepюviclnom 11oёlstиl, ne Ы li se ipak 
moglo zamisliti da се jednom uspeti da za sebe dobije najjace sna-

ge zemlje? 
D.- Ја takode н to vегнјеш. Ali пе zпаш ko Ьi шogla da Ьнdе 

ta licпost. Jediпa шarkaпtna figнra u vodstvu је Bakaric, ali on је 
star i bolestaп. 

S. Nezavisno od osoba о kojima moiemo samo da naslucuje-
mo, da li се taj nm'i cm•ek doCi iz шtodoksnog ili liЬaalnog tаЬо
га pшtije, ili се se па kтaju p1·oЬiti p1·agmaticшi? 

D. Ni шепi пiје to јаsпо. Najverovatпije da се Ьiti Ьilo 
kakva koшЬinacija izшedu zastнpпika zvaпicпe partijske strнktнre 
i liЬeralпil1 strнjaпja, шozda uпutar, пюzdа izvaп Partije. U јеdпо 
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sarn нЬеdеп, Jugoslavija пе шоzе brzo пi пeposredпo preci u 
deшokratijн ... 

S. Onda, dakle, и etapama? 
D. - U Ыiskoj buducnosti za Jugoslavijн najbolja Ьi н stvaгi 

Ьila jedna autoritativna, ali ne ideoloska, vlada koja је otvorena za 
геfоrше. Мепi не pada na parnet пi jedna zeшlja sa kојош Ьi se 
rnogla uporediti Jugoslavija н ovoj etapi, еvепtнаlпо jos sa Fraпcн
skoш pod De Goulle-oш, ili sa reziшoш Sadata. 

S. Ne driite li moguCim jedan mzvoj kao и Spaniji posle 
Frankove smrti? 

D. - Tesko predvidljivo. Spaпjolci sн se vrlo brzo razvili н 
deшokratiju. Јег pod Frankoш је postojala јеdпа fоrшiгапа srednja 
klasa. Mi takode iшarno srednji stalez, ali on је Ьirokratski ili zavi
si od b~okratije. Оп nUe isti kao gradanski sгednji stalez u Spaniji. 

S. Koji Ы kшaci za demokтatizaciju Ыli, ро Vasem miSlje
nju, konkтetno moguCi i pofl·ebni? 

D. - Sve Ьi шoralo da se deшokratizuje postepeпo. Odlвcu
juce Ьi Ьilo poceti sa intelektвalniш slobodaшa, sa dozvoloш da se 
postavljaju pitanja, sa sprernnoscu da se ро pitanjiшa diskutuje. 

S. Ali, tacno to је и Celюslovackoj 1968. vodilo ka 
umшsimnju driava Varsavskog pakta? 

D.- U Cehoslovackoj nije tada Ьilo nikakvog deшokгatizira
пja, to је Ьila aпarhija. Ја пе predstavljarn seЬi deшokratiju kao 
јеdпо utopisticki-idealпo dгвstvo, пеgо kao јеdпо dernokratsko 
drвstvo, otvoreпo za поvа rnisljenja i strujaпja. Sa jednorn cvrstorn 
vladoш i ustanovaшa koje funkcioпisu. 

S. Кшlа fl·eba demokтatizovanje Jugoszm,ije najzad da vodi? 
D. - Јеdпош deшokratskoш socijalizшв, koji пiје isto sto i 

evropska socijaldeшokratija. Mi se suocavaшo sa drнgiш ргоЬlе
шiша. Pitanje svojine se drukcije postavlja, odnosi ргеша crkvaшa 
sн drukcф; dakle, шi шоrа da паdешо druga reseпja. Ali gde је rec 
о slobodi, sto se geпeralno naziva ljudskiш praviшa, пе Ьi trebalo 
da se razlikнjeшo od socijaldeшokratije. 

S. Sad Jugoslavija пе leii najednom udaljenom kontinentu, 
gde Ы se и potpunom miгu mogli ispitati drustveni modeli. Postoje, 
kao sto svako zna, mnogobюjni susedi i njihovi saveznici koji nisu 

1 
1 



146 Desiшir Tosic 

пmюdusni р1·ета clmsf1!enim р1·отепата и Jugoslm1iji. Ро Vblem 
miSljenju, koliko је 11elika opasnost с/а te snage mogu da iskшiste 
za sebe nestabllno stanje и Vasoj zemiji? 

D. - Nas polozaj се tako-i-tako ostati nestaЬilan, sa demo-
kratskim refoпnama ili bez пjih. Opasnosti, kako ste Љ Vi пagove
stili, bez sнmnje, postoje. Zato sam ја misljenja, isto tako, da mога 
da imamo јаkн am1ijн i snazan шшtагпјi red. 

s. Da pitamo di,·ektnije.· da li се Sovjetski Savez bez ucesca 
posmatl-citi, и slucaju Gia se Jugoslavija uputi и p1·avcu Giemokratije 

ро Vasoj zamisli? 
D. - Za Sovjete to ne Ьi Ьila bas пikakva radikalпa promeпa. 

Osim toga, пе smete zaboгaviti da Sovjetski Savez ll svome dнgo
trajnom роkнsајн, da odvoji Evropejce od пjilюvog savezпika 
SAD, da Љ пatera н јеdпн vrstн "fiпsko-ziraпja", mora imati obzi

гa prema raspolozeпjн ll Evгopi. 
S. Sta znaCi to za Jugoslm'iJu? 
D. Za паs је povoljпa strategijska вашега Sovjeta da "fiп

sko-zirajн" Еvгорн. Ја takode mislim da је jнgosloveпski polozaj, 
posle sovjetskog нраdа н Avganistaп, bolji пеgо pre. Mi smo јасе 
nego raпije нvнсепi u sнparnicke interese svetske politike. То za 

паs predstavlja jedtш zastitн vise. 
S. Zш i za jecinu sovjetsku inteг1·enciju? 
D. - Upad Sovjeta н Jнgoslaviju Ьiо Ьi kraj svakoj staЬilпo

sti i smiгivaпjн н Evropi, о cemu Sovjeti sапјајн. 
S. Ali sacia Mosk1ю ima, kako пат је poznato, п е samo sгeti

sf1!a vojne inten,encije па mspoloienju. Bas р1·ета Jugoszm,iji 
Kl"emij је l1teo cfa p1·imeni uticaj 1тlо mzliCitim metodama. 'Л·enu
tlю oni pokusmY?jztjecfnom ojcmzivom pl·ijateijsn,a: poh1>ala novom 
beogmciskom 1>odst1>u, poboijsani п·govinski uslovi, nшavno и isto 
1'l·eme opomena и pшtijskom listu "Pnтvda ": Jugos!avija se п е 
moie iztiюjiti iz "medunшotine soliclamosti "? 

D. - Zasada ne postoji nikakva velika opasпost da се Sovjeti 
н паsој zemlji пасi јеdап broj pristalica vredaп pomena. U svakom 
slнcaju, u prvoj krizi пюgli Ьi, pod izvesпim нslovima, istнpiti ljн
di i stгнјапја koji Stl pro-sovjetski. Mislite Vi пesto па Hнsaka, koji 
је takode zaista sedeo н zatvoru pod staljiпistima, i, пaime, zbog 
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toga vazio kao aпtisovjetski. 
S. Dak!e Giogmaticшi? 
D.- Nisu to nikakvi dogmaticari. Pre је rec о ljudima koji se, 

u svojoj jagmi za moci, skгivajн iza dogmi. Secate li se ozaloscenih 
na Titovom pogrebн? Ljudi novog vodstva razlicito su se izrazili -
jedan nesto vise dogmatski, drнgi nesto mапје. Ipak, pogгesno Ьi 
Ьilo iz toga zakljuciti da u beogradskoj vrlшski postoji jedna proso
vjetska stгuja. 

S. Ali Vz ste govшili о jetinoj "ozЫijnoj" krizi? 
D. - U jednom takvom slucaju Ьilo Ьi u najmaпju rнku vero

vatno da zagovoгпici "cvrste ruke" potraze zastitн i podrsku kod 
Sovjetskog Saveza. То је malo l1 vezi sa ideologijom. I za same 
nase dogmaticare ne daje ideologija mпogo. 

S. Ali, sta to fl·eba da znaCi cia se Sovjetski Savez vise nego 
cio sшla fl·udi Gia naontiajugoslovensku vojsku mociemim m·uijem? 
Bas necfcтvno Moskva је lifemvala jecfan mzшac najmotiemije 
gmde, koji је и meduи·emenu postao ponos jugoslovenskog pomш
sf1!a pocf imenom "Split"? 

D. - Ne zпam nikakve pojedinosti. Jasno је, nairпe, da 
Sovjetski Sayez ide za tirп da pгiЬavi seЬi uticaja tarпo gde mu to 
оЬесаУа najYeci efekat. Vojska i Partija za nјн sв пеоsрогпо intere
saпtniji пеgо priYreda. Ali, rпada liferoYaпja naoruzaпja sigнгпо 
пisн bezпacajna, ne Ьi ih sada trebalo preceпiti. 

S. Vi и svakom slucaju ne vicfite и tome nikakav pokusaj 
potCiтtjmanja? 

D. -Ја licпo mislim da се Sovjetski Savez i dalje postнpati 
sa JugoslaYijom kao za Yreme Titoyog ziYota. Za to је Ьilo karak
teristicпo 0110 sto је SOYjetska stampa pisala poYodorп Titoye smr
ti, пaime: Tito se l!Yek zalagao za prijateljst\'o izrnedв SoYjetskog 
SaYeza i JugoslaYije. Krernlj ocigledпo ide za tim da objedini Tita 
kao pгijatelja SoYjetskog SaYeza i kao Yelikog komвnistickog 
YOdl!. 

S. Ма sta Sovjeti namamali, Jugoslavija је dгugo nesto 
nego A1>ganistan, da Ы se izntcila namemma Moskve bez осfЬ1·ш1е. 
ћ·ecisecinik SAD Kartel' vec је za Vl"eme Тitove teske bolesti vise 
puta izjm>io с! а Zapaci п е Ы bez ис! е/а posmatmo sovjetski napad па 
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Jugoslm'iJи? Da li f/i ~~eпtjete ujednu ozЫ!jnu pomoc Zapada? 
D. - Karteгove izjave zvнce vrlo prijateljski za Jнgoslavijн i 

svakako znace јеdпн potporu. Ali, u njima se ne пalaze konkretпe 

obaveze. 
S. ZnaCi li to da Vi и оzЫ!јпот s!ucaju ne гасипаtе s posl·e-

dovanjem Zapada? 
D.- Zapad Ьi pomogao liferovaпjem naoгuzanja, sa medicin-

skim potrebama, н svakom slucajtl н prvom treпutkн. Ali ја ne 
veгujem н нlazak Zapada н rat. 

S. И dakle ne ventjete и diгektnи vojnu pomoc k1·oz Amai-

kance? 
D. - Ne, онi nemajн vojskн. Amerikanci su н stvari stalrю 

davali izjave, ali пikad nisн jasno kazali da Ьi нsli н rat zbog Jнgo
slavije. Oni su rekli da izvanredпo сепе Jнgoslavijн, da pozdravlja
ju nasu nesvгstanost. То је vrlo lepo, vrlo prijateUski, vrlo plemeni
to. Ali, u ozbiljnom slucaju Amerikanci Ьi prvo morali da нЬеdе 
svoje evropske saveznike, па primer Francuze, Italijane i Nemce, 
da Ьi Љ pridoЬili za akciju. 

S. Da li Ы se Кina angaiovala и jednom sovjetsko-jиgoslo-

venskom sukobu? 
D. - Ја se tн potpuпo slazem sa Сн-Еп-Lај-оm, koji је jed-

nom rekao: "Daleke vode не gase vatru". 
S. Dakle, nikakve ~~ojne pomoCi ocl Кineza? 
D. - Ne, опi nemaju nikakve mogнcпosti za to. 
S Da li vidite и Kшtemvoj poseti Jugoslavji i jedan pocetak 

da se beogгadska spoljna politika ~~ise menja ргета Zapadи? 
D. - Ne. U svakom slucajн nema sa jнgoslovenske strane za 

to nikakvih takvЉ zпakova, ovde uopste nema пicegajasnog. Jнgo
sloveпsko vodstvo se pridrzava nesvrstaпosti koja vise ne postoji, 
пiti kao ciпilac moci, niti kao moralпi podstrek. Ili, uzmite jugoslo
venskн spoljnu politikн prema Evropi. Mi smo zakljucili sa Evrop
skom zajednicom јеdап dobar нgovor. Ali u politickom pogledu 
odnosi su isti kao i pre. Mi ne trazimo prirodпo mesto Jugoslavije 

koje је u Evгopi. 
S. И ste uknttko posle upada Sovjeta и Avganistan k7·itiko-

vali 1·eakcijи Ev,·opljana kao isuvise mlaku. Pisali ste: "Sto se tice 
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stmJю od Nlta, рге svega atomskog l"Cl!Cl, samo Се p1·ezfveti i pobe
ditf oni koji su sp1·emni da pгe~ч1zitlu g1·шzice smгti ". Nije li to pod
sticanje па opsti гizik ргета оп ат "Во !је mгtav nego aven "? 

D. -Ја misliш, ako covek пiје odlucaп da se bori, ako covek 
nUe odlucaп da i нmre ро potreЬi, onda se ne moze н danasпjem 
vremenu odrzati. Onda covek не moze preziveti, н nајmапјн ruku, 
sto se tice Evrope. 

S. Ali, bas da Ы se izbegla ta v1·emenski-zavгsna altemati~ю, 
Zapacinoevгopljani su iz delimicno J·azliCitilz motiva doS!i do uvae·· 
пја da је pofl·ebno ne otpisati potpuno politiku uЬ!aiavcmja zate
gnutosti i posle A~'ganistana. 

D. - Ја ne tvrdim da covek пе treba da radi za mir, ali пе 
bezuslovпo. Osim toga, ро mome misljenju н Evropi sн zameнili 
detant mirom. 

s. и п·azite, dakle, cvгstи politiku i p1·i рт,есапот ,·izikи 
mta? 

D.- Ро mome misljeнjн, nemoguce је ocuvati mir, kad Zapad 
- sto se tice наогuzанја - nije jaci od Istoka. 1 sa filozofskog staнo
vista, Zapad nije daпas пi ratoboraп пi imperijalisticki; sledstveпo 
tome, јеdпа оrнzапа premoc Zapada пiје пikak va opasrюst za iza
zivaпje rata. Bojim se da рорнstапје prema Sovjetskom Savezu 
samo pгodubljuje krizu. Treba jasno dostaviti k znапјн Sovjetskom 
Savezu da пеmа popustaпja, da па Zapadu dolazi do daljeg пао
rнzапја ako se пе povukн iz Avgaпistaпa. 

S. Sa tak~'Olll pozadinom, smafl·ate li moskovsko putovanje 
sm>eznog kancelшa Helmuta Smita та/о kшisnim? 

D. - Naprotiv. Verвjem, da је drzaпje Smita н Moskvi bilo 
јаsпо i sadrzajпo. Оп је нvek govorio da пе prima оkнрасiјн Avga
нistaпa. Nemacka је, kako ја to vidiш, bez daljega н пajtezem 
polozajв. Svet se krece в pravcв kriza, mozda i rata. Katastrofa Ьi 
н pгvom геdн izЬila preko Nemacke. 

Zastita kroz Amerikн пiје jos пijedпom zadovoljila. Ја licпo 
mislim - sada govorim iz нtopije - da Ьi samo јеdпа вјеdiпјепа 
Evropa Ьila dovoljпo jaka da se odнpre Sovjetima. I odпosi sa 
Amerikom Ьili Ьi tada bolji, savezпici koji kao пezavisпi partпeri 
zajedпo rade. Ali пе pod jedнim kisobranom, jer kad dvojica stoje 
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pod istiш kisobranoш, јеdап се пeizbezпo biti шokar. . 
S. Najzadjedno vгlo licno pitanje. Vi ste za v1·eme Тztm'e ае 

secfeli и zatvшu desetak godina. Poznato је da ste Ьili izoliJ·ani, 
роkгеtапе su kampanje pгotivu Vas. Jza svega toga stajalaje ?_Ci~l~-. 
dno ,,olja mшsala Тita. Da li се se Vas poloiaj sada pobol;satz zlz 

pogшsati? ·~ . 
D.- U pocetkи шozda pogorsati, docnije svakako pobolJsatl, 

pod pгetpostavkoш da se Jиgoslavija razvija и svernи и pr~v~и 
deшokratije. Za sada пе vidiш пikakve рrошепе и шоше polozaJH. 
1 dalje ше параdаји za stvari sa kojiшa ја zaista п}sta пеш~rп. 
Sekгetar Ьгvatskog СК Baltic govoгio је пеdаvпо пesto и vez1 sa 
"neprijateljirпa Jнgoslavije" о шепi i шојiш ,Jedпoшisljeпiciшa" и 
Zaarebн. Ја пеrпаш пikakvЉ ,Jedпoшisljeпika" и ZаgгеЬи. 

"' S. Pгetpostm'imo slucaj da Ьiste mogli da vmtite svoju liC~z.и 
istm·iju па 1954, cfa li Ьiste tada- sa svojim iskustvom ос! poslednplz 

26 godiпa - taclanju oclluku poпмili? ~. . 
D. -Ја sustinski ne bill шоgао пista dгиgо da иСIШШ. Svaka-

ko и јеdпош ili drнgoш slнcaju шоgао bill рашеtпiје takticki istи~ 
piti. Ali, da li bi to ista proшeпilo? Za krace ili. dиze vreп~~ opet ~~ 
doslo do rascepa. Р а vidite sta је Ьilo sa сlапоv1ша СК koJI sи dell
li шоје шisljeпje? Опi sи politicki пestali. lli sи роtрн~о p:eokre
пиli па Titovи liпijи, ili sи izbaceпi iz sisteшa. Јег rec је о Јеdпош 
zatvoreпoш sisteши, о јеdпош krиgи licпosti koji se lako kontro
liSe. н kоше se ni jedan, шеsесiша kaшoli godinaшa, шоzе pretva
rati.a da se ne providi. Ziveo sаш dva zivota. Јеdав kao koшиnista 
а јеdап kao kriticar kошивizша. Prizпajeш sebe za оЬа. 

S. Da li ste danas jos komuпista, jos mшksista? 
D. - Nisaш пi koшнпista пi aпti-koпшпista. Ја sаш slobodнa 

licпost koja kritikиje ово sto ро пјепош шislјепјн tгеЬа kritikovati. 
I sta vise vеrнјеш, da sаш ostao revolиcioпar, шаdа se daпas 
i~jasпjava~ pгotiv revo\иcionamil1 п~etoda ~ J~go~l~viji. U jedпom 
пedeшokratskoш sisteши пajrevolиcюnam!Je је b1t1 za s\obodи. 

S. Gospocline Dilas, Jzvala Vam па ovom гazgm'OJ"U. 

Nasa rec, London, oktobar 1980. 
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Proslog meseca febrиara 11avrsile sи se tri godi11e kako је Jovan 
Bшm'ic ( 1923-1979), 11ajpoz11atiji advokat medи bra11je11icima poli
tickiЬ krivaca u savremeпoj Jugoslaviji, pogi11uo. Као sio је pozпa
to, Barovic је nastradao u taja11stve11oj automoЬilskoj 11esreci, tako 
da surпnje и tokи prosle tri godine samo rastи u od11osи 11а 11acin 11а 
koji је 11astradao. 
Barovic, kao i skoro svi da11as11ji diside11ti iz srednje i starije gene
racije и Jugoslaviji, dolazi iz komunistickih i partizanskiЬ redova. 
Vec kao decak politicki aktivaп kao clan omladi11ske komunisticke 
orgaпizacije SKOJ-a, 011 је Ьiо iskljиce11 iz sred11je skole; u partiza
пima, оп је krajem 1941. godi11e postao jeda11 od komesara u Prvoj 
proleterskoj brigadi NOV -а. Posle svrsenog rata usao је u vojпu 
sluzbu i pedesetiЬ godi11a Ьiо је potpukov11ik u JNA i to 11а skolo
vaпju u Visoj vојпој skoli. Godine 1954, kada је doslo do opozici
je Milova11a Dilasa u odnosu 11а tadasnji kнrs Partije, Jova11 Barovic 
se izjas11io za Dilasovu politiku reforrпe SKJ i celog rezima 1953, i 
zbog toga је odmah uklonjen i iz vojske i iz Partije. "Prosao је rela
tivl1o jefti11o- pomisljalo se da se оп moze 'popraviti', ра su пjego
ve rat11e zasluge uzete kao olaksanje" - pise nam Dilas u clanku о 
Barovicevoj pogiЬiji. 
Ra11il1 sezdesetiЬ godiпa Barovic је odlucio da studira pravo i 
postao је posle svrse11ih studija 11ajpre priprav11ik i potom advokat. 
I zbog svog advokatskog rada i zbog svojih ubede11ja, Barovic је 
usao ubrzo u prvi red jugoslovenskih disidenata. Valja ovde pome-
11uti daje 011 bra11io 11iz politickiЬ krivaca ne samo u Beogradu nego 
i u Zagrebu, kao i u drugim oЬJastima Jugoslavije. 
U redovima koji slede objavljujemo delove clanka Milovana Dila
sa о 11jegovom politickom i lic11om prijatelju Borovicu. Clanak se 
vec pojavio u straпoj stampi. 

"I doista се kroz advokatski poziv on postati izиzetrюst LI 

citavoj Istocпoj Evropi. I to не toliko zbog prav11ickog z11anja i 
dovitljivosti, шаdа se i н tоше нvrstio шеdн najbriljaпt11ije advoka-
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te Jugoslavije, вarocito u kгvnim deliktiшa. No, za Barovica је 
advokatura bila i пesto vise - licпa вezavisnost, i socijalпa - da ne 
kazem politicka, jer takva u Jugoslaviji nije dopusteпa- aktivпost. 
Svakako је оп u tome пајрuпiје ispoljio svoju sпalazljivost i origi
пalnost. I postigao је пajveci domet medu advokatima- ргеsесеп u 
toku uspiпjaпja ka svojim, ka пeispitaпim vrhtшcima. 

Pocetkom sedaшdesetill godiпa- posle smeпjivaпja vodstava 
н пajvecim i najrazvijenijim repuЬlikama- u Srbiji, Hгvatskoj i Slo
veniji (1971-72), и Jнgoslaviji preovladиjи "provereпe" ideolosko
policijske strukture. Zabrane i lшpsenja se mпoze, а s пjima i samo
volje i bezakoпja - tacпije: izigravaпje zakona od zakoпodavaca i 
cuvaгa zakoпa. Koпstrнjsaпe optuzbe, jzпudeпja ргizпапја, pri
slиskjvaпja, јаvпа klevetaпja, pгovokacjje i, dakako, osнde zbog 
гazgovora pгijatelja ј zbog prepгicavaпja aпegdota, kao da је rec о 
izdajj, pobuni, zaveri. 

I bas to tesko, mгаспо i bezizgledпo vreme је опо vreme koje 
је Barovic dogгaЬio i нcinio svojim. 

Barovj6 njje Ьiо јеdјпј. Alj on је Ьiо jzнzetaп - пajsmelije ј 
пајрнпiје је pronicao ј korjstjo mogucnostj. Оп је, kao ј drнgi, 
shvatjo da zakoпi u Jugoslavijj - u manjoj meri kako је ј u dгugjm 
jstocпoevгopskjm zemljama - pгuzaju foпnalne mogиcrюstj odbra
пj ј u politjckjm "kгivicama", о kојјшаје rec u ovom сlапkи. Те su 
se mogucпosti povecale s vгemeпom- sa uпutгasnjjm otporjma pro
tiv policijske svemo6j, sa spoljnim obavezama vlade u ljudskim 
pravjma ( obaveze jz sporazurпa u Helsinkjju ј Povelje о ljudskjm 
pravima). Mogиcnosti beznacajпe, пајсеsсе пjkakve u uticaпjи па 
yjsiпu kazпe: svako је i u Jugoslavijj vec osudeп cjm је uhapseп. 

Barovic је toga Ьiо svestaп. Ali ј zпаtпјЬ proceduralпih 
mogucпosti, а time i zastite dostojaпstva zatvoreпika i suzЬijaпja 
zloиpotrebe. Ро svemu sиdeci, oni koji su pravili zakoпe i u njiЬ 
uпosi\j deшokгatske odredbe- odгedbe пasledene iz ranjjih poreda
ka ili tшete pod pгitjskom savremeпe borbe za ljudska prava - nisu 
predvidali da се se neko odvaziti i da па tiш odredbama iпsistira u 
korist optнzenog. Barovic је uocio - i пе samo носiо пеgо i prosiгi
vao - te "pнkotine", te mogucrюsti. То su postale i mogucпosti za 
пјеgа, za пjegovu afiпnaciju - u javnom zjvotu se i postaje пеkо 
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kгoz borbu za пesto uzviseпije i пе\iспо. Те mogucпostj su se ј 

povecavale s pнЬljcitetom. Barovic је, besumnje najistaknuЩi 

advokat u Istocnoj Evropi, koji је svoje odbraпe, dakako pridrzava
jнci se zakonskih propisa, ucinio javnim i redovno kontaktirao sa 
stampom. Razume se, to је Ьila samo zapadna starnpa; jugosloven
ska sredstva infoпnisanja - malo ili nimalo drukcije nego sredstva 
iпfoпnisanja u ostalim kornuпistickirn zemljama- о politickim pro
cesima i zatvoreпicima objavljиju ono sto im se kaze i koliko im se 
kaze- najcesce nista. 

No, delatnost Baroviceva nije Ьila sarno u sиdnici i u razgo
vorima sa straпim korespondeпtima. Оп је, istovremeno, иpozora
vao sнd па protivzakonite postнpke policije. I najvise funkcionere 
na bezakonja policijskih organa i па bezнrnna, neoprostiva, strada
пja пeviпih. Роstнрпо se njegova delatrюst sirila - na odbranu svill 
kojj su neosrюvaпo, пezakonito gonjeпi, а kгjtiku, posrednн i prav
nu, samog sistema samovolja i bezakonja. Barovic је nastavljao sta
ranje о osudenirna i posto su osнdeni- oЬilazio је kazпjone, poseci
vao i hrabrio porodjce: rnпoga suzaпjska suza је za njim prolivena 
па vest о пjegovoj pogiЬiji ... " 

Sazпavsi da se priprema arnnestija ( 1977), Barovic је upиtjo 
opsimo pisrno Predsedпistvu Jнgos\avije i Vladimiru Bakaricu, 
zaduzenom u Predsednjstvu za bezbednost. U tome pjsmu onje obra
zlozjo zaЬtev za oslobodenje svojiЬ stj6eпika i izlozjo rnucan, protiv
zakonjt polozaj zatvorenika, narocito u istragarna i u sl!denjima. 

"Pravosнdпi mehanizam - kaze Barovic и pismu Bakarjcl! od 
19.11.1977. godiпe - ne fuпkcioпise so\idrю. Nije нvek kritican pre
ma krjvjcпjm prjjavama i istrazпjm zakUиccima Sluzbe bezbedno
stj" (politicke policjje- М. D.). 

Ро mom iskиstvи cesto to ide tako sto tuzjlastvo prima kao 
potpuno uradeno i pouzdaпo ono sto doЬije od SDB (Sluzbe 
drzavпe bezbednosti- М. D.). Sиd pak rezonuje daje ово sto su vec 
radili i zakljнcili tuziocj i SDB bas tako, а visi sиd potom polazi od 
toga kada su to vec proceпili u ovim drugim instaпcama pre njih
daje njihovo da to i potvrde. Radi se о shvatanju i odnosи nepriko
sпoveпosti suda S\uzbe bezbednosti, ра se daljni rad svodi na for
malnost ... 
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U politickim slucajevima ili pak pгocesirna za koje se drzi da 
su od posebnog inteгesa za пеkн 'vlast' - kornuпalпog ili viseg гап
gа, Ьrојпе sudije se poпasaju tako i sude kao da su пeciji servis za 
foппalno-pravпe usluge ... Tako је regrutovaп i uzпapredovao јеdап 
broj mladЉ sudija kojima је пюгalпo-politicka podobпost glavпa 
odlika i vrednost. Otнda feпorneп da nema ni јеdпе politicke 
optuzпice н zernlji koja пiје od sudova prihvaceпa. U drugim, 
'obicпim' predmetima па pнtu od tuzilastva do viseg sнda propada 
пајmапје 30 odsto, а i do 50 odsto optнzbi ... " 

(lz svajcarskog "Die Welt" i ruskog "Kontinenta") 

Nasa rec, London, mart 1982. 
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Nemiri па Kosovu, koji su izblli 1981, godine i ponovili se 
1982. godine, uzdrmali su jugoslovenski ustavni i politicki sistem: i 
povt·sno Citanje jugoslovenske stampe ili govora najodgovomijiћ 
funkcionaa, to oCito potvn1uju. Тi nemil'i, uzeti izolovano, cak da 
su Ьili i zesti, ne Ы mogli zпacajnije upЊ•isati па sistem, kada Ы 
оп sam Ыо Zivotaп, efikasan i ,.acionalaп. Ја Jugoslavija је dovolj
пo velika i mspolaze dovoljпim sredstvima da bez veCih роп·еsа 
izide па k1·aj i s neupшedivo veCim teskocama пеgо sto su пemiri 
пасiопа!пе manjine и jednoj pok1·ajini: jиgoslovenskom, а i stp
skom, 1•oёlstvu neclostajи ideje, saznanja i volja, kao preduslovi i 
orijentacije uspesnog delovanja. 

Pomenиte slabosti sistema su se и prvom t·edu ispoljile и 
nejeclinstvenom, razliCitom, reagovanju t·epuЬ!ika, kao i pok1·ajine 
Voj1•odine, па kosovska zblvanja: пајсеsсе se to ispoljavalo k1·oz 
"h·itiku" "beogmdske stampe" - zbog njenog otvm·enijeg ukazi
vanja па pozadiпu i zlodela a!Ьanskog nacionalizma, ali i kтoz 
upozшavanja па opasnosti ocluпitarizma i srpskog l1egemonizma. 
Na l"eCima, и deklaracijama, svi sи se izjasnjavali pt·otivu a!Ьan
skog nacionalizma i it·edeпtizma, ali tonovi i argumentacije su Ыli 
mzliCiti: bezmalo, kao da је Kosovo samo "stpska stvar ", ali uz 
og,.anicavaпje i uslo1•ljavanje inicijativa srpske vlade. Ра i cen
tmlne ustanove - sastavljene ро l"epиЬ!ickom kljucu- t·eagovale su 
spom i zbzmjeno. Sem Armije - и рпют redu zbog njene шganiza
cijske jeclinstveпosti i opsteclrzamog, jиgoslovenskog, kшaktem. 

Сепп·а!пот komitetи је п·еЬаlо godina dana da izmdi Plat
fonnи о clogaёlajima па Kosovu, iako је i prosecnom, nepolitizira
пom St·Ыnu i Jugoslm•enu Ы!о od pocetkajasno о сети је rec. 

Uzgt·ed t·eceno, ta Platjomza sad1·zi podosta tacпog и analizi 
uпoka, narocito socijalni/1, ali niti objasnjava sиstiпu, niti otvara 
1·ealne paspektive. 

Ako mzlicita, neslozna 1·eagovanja t·epuЬ!ika i pokтajine Voj
''odine otk1·i11ajи slabosti politickog sistema - pomenuta Platfoпna 



156 Desiшir Tosic 

otkтiva nesl1vatanje p1·iJ·ocie i domasaja nacionalnog pitanja, koje 
;е kшaktaisticno za komzmisticku tешiји, ali је, eto, и praksi jиgo
slovenske pшtije dobllo d1·asticnu, akutmt potvl'dи. 

о kak~'0111 se neshvatanju radi, и сети је sиstina pl'oЬlema? 
Najиprosceniji i najtacniji odgovm· па to pitanje jeste: 

komиnisti, koji su и opoziciji imali Ьш taktickog 1·azumevaпja za 
пacionalno pitanje i nacionalne pokтete, posle zauzimanja vlasti 
п е shvataju ni jecino пi ci1·иgo. и peгiodu bm·be za vlast, komzmi
sti 1·esavanje пacionalnil1 pitaпja povezuju s 1·useпjem bиrioazije 
i kapitalizma. и tom periodи је za komuпiste пacioпalno pitanje 
и sиstini- i ро Lenjinu- takticko pitanje. Formula је tada veoma 
;ecinostavna: nacionalne suprotnosti и Ьiti sи sиp!·otnosti теаи 
nacionalnim bшioazijama, ра се s raZ11lascenjem bиl'ioazija 
neizbeino izgиЫti stvami mzlog i ostl'inи, i svesti se па p1·ivre
meпo iiivljmюnje "nacioпalni!J p1·ed1·asuda ". То иtoliko pre i 
sigumije sto се и komиnistickom, besk/asпom cil'UStvи nacije i 

tako izunu·eti. 
Ali ovajonnиla и istol'ijskoj pmksi, posle zaиzimanja vlasti, 

pokazuje se netacпom- zajedпo s dntgimfonnиlama о "savrsenom 
cimstvи". Ја nшocii i nacije, koje niko пiје stvшio, nego sи nasta
le, ро s1•om nastajanju su stm·ije i пezavisпe od kapitalizma. 
Stavise, one i и socijalizmи - kao i inace и iпdusll'ijskoj epobl - ne 
samo sto п·аји, пеgо pojacavaju svoje osobenosti i teinje ka samo
stalnosti. Ako пiје 1•emval11o da се Ьiti osn•шeno - а ја d1·iim da је 
sigurno cia nece! - komиnisticko cintstvo, 1•ес је oCigledno cia ne 
samo sto nacije п е izиmint pod vlascu komzmista, nego nacionalne 
mzlike i nacionalne teinje, mzdim i samu tu vlast и svim njenim 
viciovima. иmesto bzп·ioaskog nacionalizma, oii1•/java i mzmalшje 
se nacionalizam "novih klasa" - pшtijski!z Ьimk1·atija. Bimk1·atski 
nacionalizam, kao i nacionalni komunizam, icieoloski nastupa и ime 
socijalizma. Ali to samo ciokazuje cia se пacionalne teiпje iskazujи 
и novom - "socijalistickom" иmesto "kapitalistickom" - rи!ш i s 
novim motivacijama. Jugoslavija је и Л'ети tome tipicnija пеgо 
Sovjetski Savez. Ali ne zbog toga sto su и Jugoslaviji nacionalпa 
pitaпja J'esavaпa ро dntkcijoj, kompleksnijoj fomzuli, пеgо sto и 
Jugoslaviji пета nadmocne, "vodece' impaijalпe nacije, kao sto 
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;е ruska, i ,. sto је jugosloveпsko votlsnю Ьilo р1·iпиаепо па liЬeml
niju politiku пеgо smjetsko. 

Jugoslovensko voastvo је sem zaЬlиde о ociumimпjи nacija, 
S'v'Ojsn•eпe icfeologiji i zajecinicke s dntgim pшtijama, zapalo i и 
s1•oje, jugoslovenske komиnisticke iluzije. Iz ideje о Balkaпskoj 
konjedaaciji, пasleaene iz socijalnill pokreta р1·е Pгvog svetskog 
mta, пametalo se ujediпjenje sa A!Ьanijom. А s tim Ьi - и zaje
cinickoj jugosloveпsko-a!Ьanskoj dl'iavi, odnosno и Balkanskoj 
konjeciemciji - i Kosovo, s veCinom alЬanskog stanovnistva, pripa
lo A!Ьaniji. То је i dopгinelo stvшaпju autonomne kosovske pokтa
;ine, p1·emda nigde-ра ni и Sovjetskom Savezu- nacionalne maпji
ne петаји autonomпill dl'iavпih jonni. А posle sukoba sa Sovjet
skim Scrџezom 1948. godine, и kome је 1'0astvo АlЬапiје па celu sa 
Envemm Hodiom zauzelo ргета Jugoslaviji najnepomi1·/jiviji stav, 
zad1·ian i posle izmi1·eпja Jugoszm,ije sa sovjetskim Ыоkот, и jugo
slovenskom i sгpskom voc1stvu је p1·evladala icieja о ub1·zanom 
mzvoju Kosova · cia se па taj паСiп p1·ivlacno utice i па samи A!Ьa
niju. Ј to su, dakako, Ыlе iluzije: autonomija i nagla iпdusn·ijaliza
cija su uпmoiavale i јаса/е Ыmkratiju i inteligenciju kao nm'e 
nosioce nacioпalne svesti i teiпji za иjedinjenjem s maticnom naci
;om и A!Ьaniji: nemiгi па Kosovu sи pmdukt "socijalistickog", 
Ыmkmtskog mzvitka. 

Jugoslovensko voilsn'O је тша!о zapasti и necloumice Cim su 
izЫle nove nacionalne pojave i p1·etenzije. 

l to iz jednostm1nog гazloga: оп о, to 1'0astvo, Ыlо је п е samo 
zatucano pomenutom formиlom о sиstini nacionalпog pitanja i nje
gmюm defznitivпom 1·еsепји s vlascu komиnista, nego је Ыlо 
zаЫиаепо i svojim pretencioznim iluzijama о p1·iciohijanju AlЬani
;e preko Kosova. l sam Тito је Ыо zbunjen i гeagovao p1·ekasno, па 
р1·iтег и vezi s "maspokom" и H1-vatskoj. А zbog toga sto је pl·ece
nio 1·eagovanje Sl'pske partijske Ыmkтatije па pad Rankovica, Тito 
;е otvm·io ustm1e "pmjugosloveпskom" a!Ьanskom Ыгokratskom 
nacionalizmu па Kosovu, uz koji i k1'0z koji se legalizovao i osnaiio 
p1·oa!Ьanski, enveг-lюdiinski Ыmkmtski nacionalizam. 

иmesto "mnkovicevske '', и stvшi titovske policijske stege, 
od sJ·ecfine sezdesetil1 goclina росе/о је Ьијапје autonomaskog i 
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envalюcliinskog nacionalizma. l disk1·iminacija nealЬanskЉ пaro
dnosti, и рпют 1·etiи S1·ba, kao najbmjnijilz i kao p1·ipadnika naci
ie koja Ы svojom ћegemonijom mogla da иgyozi А!Ьапсе. и toku 
petпaest godiпa jakticki su legalizovani S1-'i oЬlici p1·itiska i diskri
miпacije. Istenmo је oko Ј ОО. 000 SгЬа iz роАтајiпе koja је ustavno 
и sastavu S1blje! Svoje>:J·sпi genocidni pmces - а da и jugosloven
skoj stampi nije о tome objavljeno ni slm•ca, niti daje izgovm·ena i 
Уесса makш па s1pskim Jonmzima! Eto kиd votii, do cega је do>'eO 
autokmtski 1·eiim, odпosno пepostojanje slobodne stampe i poli
tickЉ sloboda! 

No upYkos tom t1·agicnom iskustvu - izlazi nisu natleпi. Niti 
mogu Ьffj natleпi - па datoj ideoloskoj i ustavnoj osnovi. 

Votlstvo, bolje 1·eCi votlstva, пisи se otшasili icfeoloskilz fш
mula i "samoupmvпilz" dogmi kao univazalnilz lekova. Nemi1·i па 
Kosovu se ртсепјији kao kontJ·шevolucija: ја kakvu Ы cfntkciju 
etiketu ti пemi1·j mogli doЬftj oci опјf1 koji svoju Yevoluciju smatm
iu vJ·lzuпskom vгecinoscu sviju, а sebe jedinim zatocnicima svilz vгe
dпosti? 

и st>•шi је уес о nacionalnoj Ьт·Ы А!Ьапаса: enva
hocfiinska, "staljinisticka" icieologija kojom se ta bm·ba motivise је 
spm·ecina i pl·i>'l'emena - и dmkcijjт pofitjckjт pYilikama i stmktu
,.anю ј ideoloske motivacije Ы Ыlе d1·ukcije (1·eligio::me, msne, jsto
J'ijske i ciгuge). 

Ја је pn)·odпa, пeodoljiva i neugasiva, teinja kosovskilz 
А!Ьапаса za vecom autonomijom i za koпacnim ujeciinjenjem sa 
s1:ojom maticom. Pгimdna i neotklonjz\1a је i b1·iga a!Ьanske ,,zade, 
kao i s>•ake dmge >'lade, za pnjюdпike svog nшotia и dmgim 
zemljama.· i jиgosloveпska se vlada, s mzlogom, >•еопzа iivo intae
sиje za s>•oje mcmjiпe, па p1·imey и Aust1·iji. 

Као sto је p1·imdпa, neodolji>ю i neиgasiva, teinja S1·ba za 
pYetJ·ajavaпjem njilюvilz sипamdnika па tlima па kojima stoleCima 
oЫtavaju, kao sto su пeiskшenjive iz svesti SJpske пасiје kultunze, 
1·eligiozne i mitske kosovske vгednosti. 

Nemfye па Kosovu је mogиcno silom i pmpagaпdom pYi
gиsivati, ali ne i ugusiti- и S>'akoj, za sebe povoljnoj, p1·ilici опi се 
bиknuti s novom, iescom snagom. Као sto је bllo mogucпo 
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p1·ecutkivati, ali ne i sak1·iti diskrjтfnaciju i teJ'OJ' nad S1·blma па 
Kosovu. 

Gcie је izlaz? 

и Jugoslaviji ne postoji nikakva шganizacija koja Ы mogla 
ponuditi altenzative ciJ·ukcije od zvaпicnilz. Ргета tome, mogle Ы se 
пuditi samo apsl7·aktne konstгиkcije. Pl'OЬ!em Kosova samo је 
iedan, za sada najdJ·asticniji, и spletu ртЬ!ета i teskoca и koje 
postepeno zapacia Jugoslavija. 1 madaje nesиmnjivo da Ы ргоЫет 
Kosova cas јасе cas slabije tinjao pocl svakjт - monшћistjckim, 
komzmistjckim, demok1·atskim- геzјтот, isto tako је nesumnjivo с/а 
и clemokтatskim uslovima taj ртЬ!ет ne Ы Ыо skl'ivan, а niti 
ugusivan ideoloskim semama i ideoloskim nasiljem. Danasnja 
Jugoslavija nicim nije, niti moie ЬЩ pYblacna А!Ьапсiта i A!Ьa
niji, sem visim standшclom jednog clela - sгednjilJ blгokratskilz slo
ieva - S>'o)ilJ p·atlana. Sloboclna 1·aspmva, slobodno g1·upisanje, 
Samf sobom Ьf OtvOгffj Si!'e, l'azl10Vl'Sl1ije mogucnosti, а tfme ј izgfe
(/e za 1·esenja koja Ы иkljиCivala S>'e faktшe, ш·асипаvа!а S>'e inte
,·ese. и svakom slucajи bllo Ы manje nasjlja, тапје mгinje ј bezj
zglednostj. 

Nasa rec, London, juni 1982. 

**Claпak "Kosovo, daпas", iz pera Milo>•mza fJilasa, је dru
gi polit.icki claпak парisан za "Nasн rec". Prvi је objavljen 
oktobra 1980. pod пaslovorn "Dornoviпa i eшigracija". 
Рогеd toga, objavljeпe sн i izvesпe Dilasove price; јеdпа 
prica, "Prvo pricesce" - objavljeпa је prvi рнt, i to н decerп
barskoj "Nasoj reci". 

U rnedнvrerпerш је Milovan fJilas objavio i claпak Ка 
tгесој Jнgoslaviji" н zbomikн "Derпokratske reforrпe", st~ш
рапоrп prosle 1981. godiпe н Loпdorш. ** 
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О KOMUNISTICКIM SISTEМIМA 
I О POLJSKOJ 

Milovan Dilas и aust1·ijskom casopisu "Pгofil" 

"Za istocno-evropski sistem obicno se upotreЬ\java pojam 
'drzavni kapitalizam ', i ја sam to Cinio. Ali mislim da је ovde rec 
рге svega о jedпom iпdustгijskom feudalizmu modeпюg kova. Као 
i sva geпeгalisaпja, ni ovo пiје potpurю precizпo, ali ово ipak daje 
jedпu priЬ\izпo odgovarajucu sliku sadasnjeg polozaja u zemljama 
о kojima govoгimo. Postoje pak razlicite ozпake za vladajнce slo-· 
jeve u tim zemljama: nova klasa, partokratija, nomeпklatura, sve 
оне maпje-vise odgovaraju. 

Da, zaista ima u ovom (istocno-evгopskom) sistemu necega 
sto podseca na feudalizam: svaki lokalпi biгokratski aparat stгemi 
ka nekoj vrsti autonomije. Da bi ројасао svoju politicku vaznost, 
ali i zbog svoga materijalnog polozaja, da osigura svoje pгivilegije. 

Sta se tamo (u Poljskoj - pr. ur.) zbilo i sta se zbiva, u stvari 
је kriza sistema - za razliku od Madarske 1956. i Cehoslovacke 
1968. godine. U Celюslovackoj је Ьila kriza u partiji, ili, ako 
lюcete, u vodecim slojevima partije. U Madarskoj је Ьila mesavina 
krize u paгtiji i jednog protivsovjetskog nacionalrюg otpora. Ali u 
Poljskoj је rec ( 1980) о klasicnoj kгizi sistema. То је revolucija sa 
svima kaгakteristikama jedne revolucije ... 

Sukob (izmedu vojne uprave i slobodnog sindikata Solidm-
nost - pr. нr.) mora se resiti. lli najbruta\nijim terorom, ili kгoz 
reformu, ili kroz revoluciju. Nema cetvrtog izlaza. Ono sto sadasnja 
vlada oCigledno nastoji је sledece: ona Ьi htela da izbegne rеfошщ 
da late i izmanevrise narod, isto onako kako је l1tela da izmanevrise 
Sovjete, ne Ьi li mogla da zadrzi, sve ро starom ... 

Dogadaji u PoUskoj, ро mome misljenju, jos nisu usli u svo
ju kriticпu fazu. U jednu fazu koja се imati snazan odjek u celoj 
istocnoj ЕУгорi i tamo izazvati jak potres ... " 

Nasa гес, London, decembaг 1983. 
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PISМA "NASOJ RECI" 

Beogmd, З. septemb1·a 1983. 
Uгednistvu "Nase гесi ", London 

Postovani p1·ijatelji, 

Svakom piscu је d1·ago da ugleda svoje delo odstampano. 
Pogotovu meni, kojemuje to onemoguceno, vec 30 godina, и vlasti
toj zemlji. Ти mdost ste mi p1·iгedili vi. Ј to ne pYvi put. Ali ovog 
puta utolilto vecu sto је Ыlо и pitanju delo ("Vlast") koje ima i 
poseban - cla ne kaiem i p1·ivatni - znaёaj za mene. А mogu samo 
da zamislim kolikog tntda i s1·edstavaje to zaћtevalo- и ''asoj sve
stl'anoj oskudici, и tutlini. 

Niko, Ьт- ne ја, nije и stanju da danas pmceni zпаёај tog 
vaseg podulн,ata. Ali n·eba da >'as mduje, makm- и mnogo тапјој 
mai пеgо тепе, sto је - zaћ•юljujul:i vama - moje cfelo ugledalo 
svetla па mclnom jeziku, sto su time pm·usene zаЬ1·апе i diskrimina
cije koje se nada mnom v1·se и zemlji. Тај znacaj, taj domet ne mogu 
izbYisati ni ljucfi, ni Vl'eme, bez obzim па vгednost samog cfela i 
mene kao "aktaa dгame ". 

Jos jednom lн>ala. Ј najbolje ielje za 1юsе demokmtske, 
pall·iotske i lшmanistiёke napm·e. 

S pozclnтvima i postovanjem 

Miloюn Dilas 

Milovan Dilas о samoupravljanju 
unemackom casopisu "Der Spiegel' 

"U osrюvi postoje dve vrste samoupravljanja. Jedno је izda
nje rezima, slicno опоm u Jugoslaviji, dakle pod kontrolorn Partije. 
Drнgo је spontano saпюupravljanje koje radnici sami razvijaju. 
Kuda Ьi odvelo ovo drнgo samoupravljanje? Da је njegov razvitak 
neometaп - rni пе zпamo. Ро meni, оно Ьi se razvilo u ono sto ја 
пazirern: naime, radnici bi, пezavisno od Partije, izvrsavali kontro
lu nad drzavom." 

Nasa гес, London, oktobar 1983. 
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MILOVAN DILAS 
U NЕМАСКОМ CASOPISU "DER SPIEGEL" 

Na nekih devet straпa, nemacki "Der Spiegel" objavio је 14. 
marta intervju s Milovanom Dilasom. Mnogi stavovi, zalaganja za 
pluralisticki sistem i kriticko osmatгanje sadasпjeg jednopartijskog 
гezima u Jugoslaviji od straпe Milovana Dilasa poznati su citaoci
rna "Nase гесi", ра se zbog toga preпose samo izvesпi delovi ovog 

inteгvj на: 

"Svaka ,·ejonna (и Jиgoslaviji) тога/а Ы da potekne odozdo, 
iz samog samoupгa·џljanja, da Ы ga osnazila. Delokmg za 
pl'Z<'l'edne odluke morao Ы iZl'asti iz samoиpl·m,ljaпja, tako 
da Ы se опо moglo vise usreds1·editi па kontl'Olи pl'i<'l'ednih 

p1·ocesa. 

"Тгепutпо Jugoslavija pati od jedne pгotivurecrюsti. Nas pri
vredni model sadrzi орrеспе elemeпte, 'zapadпe' - postoji, rnada 
samo delimicno, slobodпo trziste, ima takmicenja iako nerazvije
пog, ali ipak. Ali, struktшa vlasti ostala је 'istocпa'. Ona se jedva 
razlikuje od опi\1 drugill zemalja s komuпistickom vlascн. 

"Jиgoszm,eпsko samoиpтavljanje nije ocigovonю za egoizam 
l'epuЬ!ike. Na tome ni<'Oll ne postoji samoupl·avljanje, па 
т·epuЬ!ickom nivou vlada pшtijska moc. Uzт·ok nacionalizmu 
т·epuЬ!ika је monopol Ьil'Ok1·atije и pт·ivl'edi i и kultu1·i, koje 
su usko povezane s pшtij01n 

" ... Vec је doslo tako daleko da su repнЫickiy ideolozi, ako 
zelimo da ih tako nazivaпю, jaci od klasпih iпteгesa. Sta vise, moze 
se гесi daje rec о jedпom oЬ!iku ропоvпе feudalizacije u kojoj sva
ka гepuЬ!icka gospodareca klasa poseduje pravo нdela i okгнtno ga 
снvа. ZЬiva se kao pod feнdalпom vlastelom koja је doЬila od kra
lja parce poseda za davno zaboгavljeпe zaslнge. 

"Ranije, situacija nije izgledala tako ,·ё/m'а kao danas, ni и 
pm·tiji ni и samoupl'CП'ljanju. Klica gтesaka zaista lezi и pш
tiji. Оп а se jos izdaje za cenn·alisticku, ali ona t~ vise nV.e. 
Tesko је 1·eCi da li оп а jos uopste ima jedinstvenu zcieologuu. 
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Sto jos ci1·zi zajedno ljиde па v1·hu, р1·е се Ыti ocfrzanje па vla
sti i ocuvanje dntstvenog polozaja jиnkcionera. 

"Demokгatizovanje Ьi svakako poboljsalo situaciju. Ali је i 
sef partije RiЬicic rekao bas пеdаvпо da se ljнdi varajн ako vегнјu 
da demokratizovaпje moze da resi sve ргоЫеше. Tu se slazem s 
njim. Demokгatizovanje moze samo da uputi па resenje proЬ!ema. 

"Ја vaujem da се uskшo doCi do veliki!J teskoca i do ozЫlj
nilzпaeda и Jиgoslaviji. Mozda се se, и izgledu opasnosti od 
g~·aёlansk11g 1·ata, и svakoj naciji - m,cfe su р1·е svega vazni 
s,.ы i Hl'Vati - pojaviti sposobne snage koje се п·aiiti 

meёlusobni sporazum. 

" ... Suprotпo zapadпom shvataпju da su SrЬi protagoшsti 

'cvrste rнke', tгenutni polozaj njihov iziskuje vise toleraпcije. SrЬi
ja је odvajaпjern dveju autorюrnпih pokrajina Kosova i Vojvodine 
izguЬila н uticajti. Sada srpsko (partijsko) vodstvo stoji pod pгiti
skom sopstvenog javпog mnjeпja, рге svega inteligeпcije, koja 
nelagod~o pita: Kako је moglo doci do пemira па Kosovu i u Voj
vodini? Sto niste Ыagovrerneno pazili?! 

" ... И m'om (jugoslqvenskom) sistemu пета nicega zd1·avog. 
Nista nije и 1·edu. Skole nisu kao sto Ы trebalo to da budu, 
univaziteti nista ne vl'ede. Uprm'a ne ocfgovшa svojim 
duznostima. Poznajem politicki zivot ove zemlje vec mnogo 
godina. Кraljevina Jugoslm'iJa рт·е Drugog svetskog l'ata 
Ы!а је ,·ё/аvа d1·zava sa slaЫm <'oёlstvom, ali tada nije Ыlо 
toliko osoba bez talenta и javnom zivotu kao danas. Kl'iza и 
Jugoslaviji се ostati i kшf Zapad pl·ebl'Oc.fi п·enutne S1'0je, 
teskoce. Ја kod nas је kriza sistema. 

"Bez гeformi, bez pгomene sistema nеша ozdravljenja. Ni 
petnaest milijardi песе pomoCi. Mi cemo ih pojesti i za пekoliko godi
na opet cemo bili tашо gde se nalazimo danas. РоЬоgн, ljudi н vodstvн 
пepгekidno ponavljaju da Jugoslavija 'mora i dalje da ide nepokoleЬi
vo Titovim putem'. Ја ka:Z:em da је to prevazideno, to је ludost. Тај se 
put n;ora пapнstiti sto је pre mogнce. Тito је istorijska licпost, i to је 
sve. Zivot ide dalje. Рогеd toga, sasvim је jasno da је sаш Tito u veli
koj meri odgovoraп i za sistem i sa time i za sada5njн mizemost. 
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"Tacno је, pт·iи·edne 11eze sa Sovjetskim Savezom postale su 
mnogo intenzivnije. Ali to ipak ne znaci da smo mi и opasno
sti da padnemo u sj'ent Sovjetskog Saveza. Jugoslovenski sis
tem i svest su oceviLfno antismjetski. Nasa najznacajnija 
telmologija dolazi sa Zapada; sta vise i nase dugo11e imamo 
па Zapadu. 

"Komuпisticki sistem је пеsроsоЬап s jedпim izuzetkorn: u 
гevolucioпamoj fazi. Dok је rec о priprernama revolucije vredi 

пesto, posle otkazuje. 

" И isto1·iji postoji samo jedna uspesna 1·evo!ucija koja se nije 
zaи·sila diktatumm: amaicka. Ali ne zato sto su Amerikanci 
Ыli pametniji od Evmpljana, nego sto su imali to pl·ei
mucstvo cia nisu imali mcionalisticke jilozoj'e koji Ы !Jteli cia 
bezuslovno izgmde idealno dгustvo. 

"Necu da se sporim oko toga koji је od оЬа sisterna (derno
kratski i kornuпisticki - рг. uг.) pгogresivпiji ili reakcioпamiji. Ali 
је sasvim ocigledпo da је zapadni sistern bolji. Vidite, Zapad irna 
sve sto ima i lstok: socijalпo osigшaпje, zdravstveпo osiguraпje, 
sve cime se kornнпisti dice. Ali Zapad ima i vise; i bas to vise је 
пajvazпije: politickн slobodu i privredпu efikasпost". 

Nasa rec, London, тај 1983. 
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POSLE 
BREZNJEVA 

165 

Mada su Hruscovljeve гeforme bile пekoreпite, пedosledпe i 
koпtradiktome, ipak period njegove vladavine nюze da se okara
kteri~~ kao гeformski. Hruscovljeva nastojanja i iпicUative su poka
zatelJI dokle sovjetski sistem moze i dokle ве moze ici, а da isto
vremeno ne ugrozi svojн stabilпost. Mada uzdпnaп, tesko ranjen 
iznudeпim povlacenjem atomskih raketa s Kube, Hrнscov nije рао 
zbog toga, nego zbog pokusaja da reformise partiju, razdvajajuci је 
na agгamo i industrijsko krilo. Time Ьi vladajuca klasa, odпosno 
nюnolitrюst njenih iпteresa, Ьila rascepljena, а time otvoreп i pro
ces oformljivanja i legalizovaпja i drнgЉ socijalnih i пacionalnЉ 
stгнја. Na to vladajuci vrlюvi nisu smeli, пi mogli, da pristanu, а da 
пе нgюzе privilegije i idealizovaпe, ideoloske predstave о seЬi. А 
Нгнsсоv пiје imao uslova, а пi licпih svojstava, da Ьнdе revolнcio
?ami aнtokr~tski vod koji Ьi паdаlшно i povнkao mase: пjegov pad 
Је postao ne1zbezaп. Hrнscovljev pokнsaj da se izide iz zatvoreno·
sti~ sistema пiје нsрео. Ali је otkгio гeformne mogнcвosti - tacnije 
гесеnо: reformвe пemogucrюsti - sistema. S padom Нruscova је 
росео i peгiod Ыrokтatske 1·eakcije. Sve to је va:Z:no нociti, пе samo 
zbog toga da Ьi se razumeo period Breznjevljeve vladaviпe, neao i 
da Ьi se koliko-toliko pгoвiklo u izglede i mogнcпosti Авdгоро~а. 

Vec poodavno је opste mesto konstatacija da је sivo postalo 
osпovna Ьоја sovjetskog zivota pod Bгezвjevom. Ali to је tacrю 
samo нkoliko se odвosi na tшнtагпјi zivot. Bгezвjevljeva vladaviпa 
је пајрг~~ koпsolidovala birokгatski poredak, нzdrmaп ne mапје, 
ako пе v1se, hrнscovljevskim otkricima cнdovisrюsti Staljiвove vla
davine, nego sarnim reformskim eksperimentirna. А iz te i takve 
koпsolidacije neizbezпo sн sledile stagпacija i truljenje. Nasttprot 
~пutamjoj stagпaciji, Sovjetski Savez је pod Bгeznjevom konacпo 
1 bespovratno ttsao u fazн vojпo-ideoloske ekspaпzije i borbe za 
svetsku prevlast. U tome је, svakako, veca zasluga - ako to treba 
sr~atrati zaslнgom - inteligeпtnog, iskusпog i beskrupнloznog Gro
mika, пеgо nevizioпamog i tromog Brezпjeva. Time је оkопсава 
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sta\jiпska doшiпacija паd vојпош birokratijoш i hruscovljevsko 
balaпsiraпje izшedu vојпе i partijske oligaгhije. Arшija је postala 
sila za sebe: predsedпik Brezпjev i шiпistaг Ustiпov шorali su 
obuci шarsa\ske uпifоппе da Ьi, poistovecivaпjeш s vојпiш vгlюш, 
zadovoljili pгestizпe ашЬiсiје Aпnije. 

Brezпjev је ostavio iza sebe stagпaпtпu i пeracioпalпu eko
пoшiju, previraпja u пeruskiш пасiјаша, otudeпн пajkreativпiju 
iпteligeпcijн i ошlаdiпн skloпu apoliticrюsli i apaticпosti. Ali osta
vio је i пајшоспiјн vојпн silн- пајпюспiјu ро orgaпizovaпosti i tre
пutпoj opreшljeпosti, iako пе i ро poteпcijaliшa. Silн koja пе sашо 
снvа dошоviпн i poredak, пеgо s kојош se poistovecuju zivotпe, 
privilegijske i ekspaпzioпisticke, tezпje vladajucih slojeva. Vojпi 
нdar u Poljskoj је predzпak, ako пе i siшptoш, previraпja н sашош 
Sovjetskoш Savezн. Sovjetski vrlюvi пе sашо геzоrшјн u kategori
jaшa vојпе sile i vojпog ekspaпzioпizшa, пеgо је vojпi ekspaпzio
nizaш za пjih vec i јеdап od пеizЬеzпЉ пасiпа uЬ!azavaпja i 
razresavaпja uпutarnjЉ protivrecrюsti. 

Sovjetski poгedak kao takav, kao zatvoreп ll saшog sebe, jos 
пеша u seЬi sпaga dovoljrю jakih za koreпiti preobrazaj. А taj poгe
dak, zasпovaп па sili u шrюgопасiопаlпој iшperiji, takode jos пеша 
u seЬi sпaga racioпalпijih i produktivпijih od vojпo-ideoloskog 
ekspaпzioпizшa. Sovjetski Savez се izпutra stagпiгati, ра i truliti, 
ali- Ьеsнnшје i zbog toga- пastaviti s vојпiш i drнgiш ekspaпzija
шa. Ako sovjetski vгhovi jos verujн da "vec izЬija dvaпaesti cas" 
kapitalizшa, za пjih је to vec poodavпo шапје vazrю od јасапја i 
sireпja svoje iшperijalпe шосi. 

Kakve sн опdа шogucпosti Апdгороvа? Da li је оп kadar za 
tJlogu velikog геfоrшаtога? 

lпfoпnacije о Aпdгopovu, шаdа oskнdпe, potvrdнjн da је оп 
iпteligeпtпiji, sireg оЬгаzоvапја i sirih iskustava od Brezпjeva. То 
potvгdнjll i пjegove aktivпosli kao diploшate i kao sefa tајпе polici
je (KGB): оп treba da је "otkrio" i ustolicio Kadara prilikoш gнsепја 
роЬнпе u Madaгskoj 1956. godiпe, оп је razЬio disideпtske pokrete 
н Sovjetskoш Savezu, koristeci pri tоше sudsku procedнrн i isteгi
vaпje iz zeшlje, ali i psilюtaпшice. Aпdropov је pre svega partijski 
fuпkcioпer iz jezgra, iz vodstva vodece, politicke Ьirokratije. l u 
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diploшatijн i н tajпu policijн оп је uрнсеп ро partUskoш zadatkн da 
Ьi se otud, kad se za пјiш нkazala potreba, vratio u Ceпtralпi ko~i
tet па dнzпost cнvara ideologije. Ali о Aпdropovljeviш idejaшa se 
пе zпа пista, jer Љ оппiје пi iskazao, sеш н пajopstijiш fопnнlаша. 
пesto шапје klisetiraпiш пеgо ове рrоsеспЉ sovjetskih velшoza: 
Mada u zagusljivoj atшosferi sovjetskog vrha пiје поvој ideji пi lako 
da se proЬije, Aпdropov је vec i н dоЬн, н 68 godiпi, kad se поvе 
ideje vеоша retko гadaju, ukoliko vec гапiје пisu sazrele. 

Ро svешн sudeci, u prvoj нlozi se па sovjetskoj sceпi pojavi
la licпost proпicljiva, оргеzпа i elasticпa. Ali i koja пiје ispoljila 
dalekosezпijih kreativпih zашаlш. Aпdropovljeva kreativпost se 
dosada ispoljila jediпo u inteligeпtпijeш konzerviraпju poretka i 
staЬilizovaпju iшperije. 

Andropov - sklon odmerenim lllllltarnjim reformama 

Zbog toga је i оsпоvапо ocekivaпje da се takva licпost Ьiti 
skloпa izvesпiш pazUivo оdшегепiш uпutaгnjiш refoпnaшa, daka
ko posle ucvrsceпja svoje vlasti. Sovjetska ekorюшija је do te шеrе 
rasipпicka i пeprodнktivпa - to је uocavao i Brezпjev, шаdа пista 
efikasпo пUе podнziшao - da ugrozava svoj vlastiti sisteш i пei
zbezr:o ~al1teva рrошепе. Isto tako је verovatпo i da се Aпdropov 
пast_oJatl da u odпose sa spoljпiш svetoш tшese vise gipkosti i vise 
геа!Izша (па priшer, рrеша Kiпi). Vојпе iпterveпcije (Avaaпistaп 
Kaшpucija, Poljska) dovele su do izolacije porazпih razшe~a. I trk~ 
u паоruzапјн postaje besшisleпa, сiш пеша izgleda da se oruzje 
utrosi н sнkobu s glavпiш, svetskiш protivпikoш. Apeli za obпovu 
detaпta пе шogu zagrejati пi pacifiste, ako пе dode do рrошепа u 
odпosiшa - ako sovjetsko vodstvo fakticki пе obuzda svoje ekspaп
zioпisticke iшpнlse. 

Sve н sveшu, staпje i polozaj sovjetskog poretka пikad пisu 
Ьili gori, upгkos пjegovoj пeнporedivoj vојпој sili, iпdustrijskiш 
kapacitetiшa i skolovaпosti ljнdstva. Jer је to iпdustrijsko drustvo 
koje је zap.alo ll stagпacijн zbog пasledeпog parazitskog шorюpoli
zшa vladajuceg sloja. Sloja koji, takode, пе шоzе vise da opstoji 
sеш u sve zesceш sнpamistvu s prodнktivпij iш i otvoreпij iш siste-
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mima. Zbog toga tarno svaki reformator nюra neizbezno doci u 
sukob s vlastitom parЩom i vlastitom klasom, sa sistemom koji је 
nasledio. Drukcije гесепо, svaki refonnator bi mогао najpre da ide
oloski nadalшe i organizuje reformatorsku stгuju iz vlastite podlo
ae а tirne i da uvuce rnase u aktivпu politiku. Takva struja se пе 
ь ' 
vidi н sovjetskom sistemu. А niti ima ikakvog vidnijeg znaka da bi 
Aпdropov mogao biti takav reformatoг. 

Uzmirno, kao pгimer, poljoprivredu i kollюzni sistem. Mada 
sovjetska stampa nasiгoko popнlarise okucпice kolhoznika, koje sa 
1% obradive povrsine daju do 40% priпosa u mleku i mesu, нiko se 
ne usudнje da spomene ukidanje, makar postupno, neproduktivnog 
kollюzпog sistema. Јег svako bi naisao пе samo na neprobojпi zid 
kollюzne lokalne i dгuge Ьirokratije, nego i na jednodнsno prok\et
stvo ideo\oga i voda :Zudnih vlasti. А sve sto u sгedivanju i una
predenjн poljopгivrede ne Ьi vodilo ukidaнjн kolhoza, odnosno s\o
bodпom posedu seljaka, Ьilo Ьi polovicпo i ubrzo Ьi zapa\o u lшos 
i krizu. Nesto slicno Ьi se moglo zakljuciti i za iпdustriju. I za koju 
Ьilo oЬ\ast sovjetskog zivota: sovjetske Ьiгokratije su zainteresova
ne samo za takve геfоппе koje ocigledпo ne ugrozavaju njihov 
moпopolisticki polozaj. 

Sistemi н drнgim "socijalistickim" zemljama, pogotovu онi 
н Istocнoj Evropi, na razlikнju se Ьitпо od sovjetskog sistema- ovaj 
im је, tюstaloщ Ьiо voljni ili nametnuti нzor. Ра ipak postoji jedna 
Ьitna, veoma zпасајпа, razlika: пigde vladajuca partija, ра ni u 
Kiпi, nije toliko zatvoreнa, toliko staЬilna i samosvesпa. Nigde kao 
н SSSR nisu citava пјепа delatrюst, пјеп пасiп zivota i mis\jenja, u 
to\ikoj meгi zasrюvani na privilegijama. I nigde, kao tanю, пiје vla
dajuci s\oj opsedпut velikodrzavljem i vojпom silom, пigde to\iko 
zivotпo motivisaп imperijalпim ekspaпzioпizmom. Та postojaпost, 

ta tota\пa zaiпteгesovaпost vladajнceg sloja па odrzaпju svog 
moпopola i jeste опо sto se daпas пaziva "staljiпizam", а пе samo 
ogoljeпi teror i bezakoпje. Mada sн опi пeodvojivi, teror је vise 
posledica пеgо нzrok moпopolisticke zatvoreпosti. 

Prema tome, reforme u Sovjetskom Savezн imaju graпice u 
usta\jeпim, нskim iпteгesima i н skнcerюm, tvrdokomom meпtalite
tн vladajнce klase. I пе samo te klase kao celiпe, пеgо i ројеdiпЉ 
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нјепЉ delova. Tako, па pгimer, ako bi Aпdropov ј ze\eo da izvнce 
svojн zemUн iz пepopulamog i preskнpog гаtа н Avgaнistaпн, пepo
pнstljivo се ga docekati povredeпi prestiz vојпЉ vгhova ј "daleko
vide" preteпzije impeгijalпЉ i imperijalistickЉ struktшa. Zbog toga 
mi izgleda пaivпim ocekivaпje ·· koje је нzelo malш па Zapadн, 
poпajvise u Fraпcuskoj - da се Апdгороv povнci sovjetskн armiju iz 
Avgaпistana. Ako Ьi on to i zeleo, on nece moci da нсiпi nista vise 
sem da sovjetskн armijн роvнсе, tek posto н Avgaпistaпu staЬilizн
je prosovjetskн, vaza\nu vladн. Uporedivanje s гatom SAD u Vije
tnamн је povrsпo i sematicno: н SSSR пета серапја vojпickih 
kпjizica, пiti се Ьiti demoпstracija u stнdentskim "kampusima", а 
pogotovu песе biti marseva mira na Moskvu. Sovjetski ekspaпzio
nizam se Ьitпо razlikuje od zapadпih imperijalizama: гaciona\ni, 
profiterski faktor·i u пjernu igraju sporednu нlogu, а Ьitno је prosiri
vanje fizicke, drzavпe rnoci nad ljнdima i dobrima. Da Ьi se povн
kao iz Avganistana, Sovjetski Savez mora biti porazen kao i svaki 
osvajac: ratovajem Avgaпistanaca, pritiskom javrюg mпjenja i sve
stгaпom podrskom vlada prijate\jskih avgaпistaпskom паrоdн. 

Andropov uiivace podrsku istocno-evropskilz reiima 

Aпdropov песе, пiti moze, Ьitпо drukcije postupati пi н 
odrюsн па Poljsktr i па druge zemlje Istocпe Evrope. Svakako се оп 
nastojati- verovatno vec i nastoji! - da нЬ\аzi, ра i da оkопса, гatno 
staпje н Poljskoj. Ali tako da, staЬilizнjuCi vazalпu vladu, istovre
meпo zadrzi kontrolн паd PoUskom. U odrzaпjн domiпacije паd 
Poljskom, Aпdropov се нzivati - vec је i Вгеzпјеv to нzivao! -
podгskн svih, svih bez izнzetka, istocnoevropskЉ rezima, i to zbog 
toga sto је opozicioпi pokret н Poljskoj zahvatio пе samo sve sloje
ve, пеgо istovгemeпo podrio bezmalo sve strнktшe Ьirokratskoa 

ь 

poretka. U izпalazeпjн "kompromisnog" reseпja za Poljsku, Andгo-
pov се s razlogom kalkнlisati па podrsku svih istocnoevropskЉ vla
da, јег Sll Poljaci otvorili krizн u citavoj Istocпoj Evropi: svi 
istocпoevropski rezimi оsесајн ll poljskim zbivaпjima пavescivanje 
vlastite sнdЬiпе, а пUе slнcajrю пi to sto se zvaпicпa Jнgoslavija 
drzi "пенtгаlпо" prema ЬогЬi poljskog лaroda. 
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Stavise, и tоше оп rnoze kalkиlisati Ьеsишпје vec i kalkи
liSe! - i па podvojeпosti i пeslagaпje izшedи Zapadпe Evrope i 
SAD, оdпоsпо па zivи zaiпteresovaпost Zapadпe Evrope zајасапје 
ekoпoшskih odпosa s lstocпoш Evropoш i па opravdaпi strah 
Zapadпe Evrope da пе Ьиdе pretvoreпa и bojiste, ili, stavise, и 
atornskи риstiпји. Jer ideologije su vec uveliko izЬledele, ideoloske 
stгuktшe se traпsfoгшisale u Ьirokratske poretke: шаlо kоше Ьi 
daпas sшetao sovjetski poredak, ako оп пе Ьi istovreшeпo 

sadгzavao и seЬi vojпu silu i ekspaпzioпizaш. 
Bas to - vојпа sila i ekspaпzioпizaш kao kошропепtе iша

пепtпе sovjetskom sisteшu - odredнje пе sашо "шiroljиЬive" 

шogucпosti Aпdropova, пеgо i еvепtиаlпа "koшproшisпa" паstо
јапја zapadпih vlada. Ako dапаsпја adшiпistracija SAD i пiје sklo
пa "popustaпjiшa", pojediпe zapadпoevгopske zeшlje ве шоgн 

"popustati" koliko Ьi to zadovoljilo sovjetske imperijalпe i ekspaп
zioпisticke preteпzije. Odпosi se, и пајЬоlјеш slucajн, шоgи kreta
ti cik-cak liпijom, bez icije шogucпosti da tu liпijн ispravi i нpra
vi паgоге. 

Iz toga sledi da, iako се Апdгороv ispoljavati vecu iпteligeп
cijн i vесн elasticпost u odпosiшa sa Zapadoш kao сеliпош, а паро
sе sa Zараdпош Evropoш, Zapad i Zapadпa Evropa се и odпosima s 
aпdropovljevskiш Sovjetskim Savezoш пailaziti i па vesЩe zamke i 
па rafiпiгaпije оtроге. Као i sve u politici, tako i inteligeпcija moze 
Ьiti i dobra i losa, zavisrю od toga kako se нpotreЬi, а пе treba sme
tati s шnа da је Staljiп, па zalost, bio sve sem sto nije Ьiо glup. 

Ipak iz dosadasnjeg izlagaпja пе Ьi trebalo zakljнciti da се 
staпje i н zavisпim istocпoevropskim zешlјаша pod Aпdropovim -
pod pretpostavkom da пjegova vladaviпa potraje - ostati перrоше
пјепо. А пiti da се odпosi izшedu tih zemalja i Sovjetskog Saveza 
ostati kakvi sн Ьili pod Brezпjevoш. 

Dve teпdeпcije sн postojaпe н zavisпim istocпoevropskim 
zemljaшa пе sашо posle Staljiпa, пеgо и ргigнsепој fогшi vec i pod 
Staljiпoш: medнsobпo difereпciraпje i dнhovпo osaшostaljivaпje и 
odпosu па Sovjetski Savez. Izraz tih teпdeпcija је Ьiо i sнkob Jнgo
slavije sa Sovjetskim Savezom 1948. godiпe. Mada jedпopartij
пoscu, оdпоsпо rnoпopolizпюm partijske Ьiгokratije, sve te zemlje 
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zadгzavaju istovetпн sнstiпи izrnedu sebe i sa Sovjetskim Savezoш, 
опе se istovremeпo sve vise razlikнju јеdпа od druge. Ni ekoпom
sko пi politicko staпje пiје isto - i sve шапје је isto! - па prirпeг u 
Madarskoj ili Bнgarskoj i Rumuпiji. lsto to se шоzе reci i za odпo
se koje Ьilo od tih zeшalja prema Sovjetskorn Savezu. Mada 
Sovjetski Savez pomrю koпtrolise svaku od ovih zerпalja, опе se 
sve vise duhovпo, ра time па skriveп пасiп i politicki, odvajaju od 
пјеgа. Nije ista, пi ро fогшi пi ро sadrziпi, zavisпost RumuпUe ili 
Poljske, s опош Bugarske ili Cehoslovacke. Stavise, siroviпska 
zavisпost ovil1 zemalja od Sovjetskog Saveza пе samo sto пiје uki
пula, пеgо је povecala пjihove tezпje ka povezivaпju s "kapitali
stickiш" ekoпoшijarna, а pogotovu teznje ka dulюvпoj nezavisno
sti. Cak i пeprinudne, а kamoli ргiпнdnе integr-acije и паsе vreme 
pojacavaju teznje ka nacioпalniш osobeпostiшa, 

ОЬе te tendencije - i pojedinacno difereпciranje zavisnih 
istocпoevropskih zeшalja i difeгeпciraпje svake ponaosob od 
sovjetske шеtгороlе - пastavice se i ubнduce, pod Andropoviш. 

Jer, radi se о objektivniш, пeizbezniш tendencijaшa. Nacije 
u svoш tгajanju иtoliko neodoljivije teze ka vecoj пezavisnosti uko
liko su u tome јасе oшetane. Те teznje se рrоЬiјајн i kroz nacional
ne ЬirokraЩe, јег ove takode ne mogu da opstoje ako se lise пacio
nalпih vгela. Istorija sovjetske partije је najilustrativniji prirner 
"patriotizovanja", i to hegeшonistickog i ekspaпzioпistickog. Zbog 
cega Ьi, onda, dгнgi шorali da se odгeknu "пacionalistickih jeresi" 
i pгistanu na ulogu nacionalnih izdajnika? 

Ekspanzionisticki hegeшonizam, kao sve ogoljenije шшtar
nje svojstvo sovjetskog sisteшa, ne rпoze а da ne izaziva bume i 
nepredvidlj ive оtроге. Pogotovu u podгedeniш istocнoevropskiш 
zешUаша, koje Stl kultшno i telшicki supeгiomije i na koje deluju 
neuporedivo slobodпiji i nacionalпi i socijalпi odпosi zapadnih 
zeшalja. Sovjetski Savez otpocetka zajednicu s tim zeшljarna pre
tezпo је ostvarivao siloш i u tош pogledu - uprkos izvesпoj evolн
ciji od "satelitstva" ka autonoшiji- sustina zavisпosti nije izmenje
na. А пisн, zbog toga, uklonjeпi нi izvori bumih negodovaнja i 
otpora, cas н ovoj, cas u onoj zeшlji, Ьilo kao нezadovoljstvo u par
tiji, Ьilo kao роЬнна нaroda. 



172 Desiшir Tosic 

Sovjetski Savez пе rrюze odstгaпiti, ра ni trajrю obиzdati izЬi
jaпje tЉ пezadovoUstava, sеш ako Ьi radikalпo izmeпio svoj odnos 
prerna tim zernljama. Najbukvalпije shvacerю, sem ako Ьi tiт 

zemljaтa fakticki prizнao nezavisnost. А za to nета izgleda. I to ne 
toliko zbog toga sto Ьi za to Ьila nиzна izтena svetskih, а pogotovи 
evropskih odnosa. Nego Ьi za to pretpostavka Ьila izтena sате pri
гode sovjetskog sisteтa, odnosno ukidaпje privilegovanog, тono
polistickog i iтpeгijalпog, polozaja sovjetskЉ Ьiгokгatija. 

То је objektivпo, иорstепо opisaпo, stanje odrюsa SSSR
istocrю evгopske zemlje. 

Ipak, najvece teskoce s naro{/ima Istocne Evrope 

А пi геаlпi izgledi, buduca zЬivanja, u tiт odnosiтa, ne 
pruzajн Aпdгopovu пi velike, ni гнzicaste sanse. Bas н odnosima s 
istocнo-evгopskiт zешlјата пјеgа ocekuju i пајvеса izпепаdепја i 
пајvесе teskoce. Тн пikak va licпa iпteligeпcija п е moze Ьitпо 

ротосi. Рге svega zbog toga sto tгаје, sto se ne нkida, nametnнti i 
podredeпi odnos. Zbog toga sto пeposredna stvaпюst, dato staпje, 
zal1teva izтerш odnosa. Odnosi SSSR-istocпoevгopske zeтlje nisн 
se Ьitпо meпjali od Нrнscova - od "drнgarskih koпsultovaпja", 
нтеstо staljinskЉ telefoпskih пaredЬi. Вгеzпјеv је i н tome ostao 
пepokretaп: imperijalпi koпzervativac. А zivot је tekao: istocnoe
vropske zeшlje sи zapale, i sve vise tonи, н krizн, za kојн sovjetsko 
vodstvo sпosi пajveci deo kгivice - ako ne toliko stvaпю, а ono н 
verovaпju naгoda tЉ zeтalja. Sovjetski Savez nije нsрео da kroz 
SEV (Сошесоп) iпtegrise pгivrede tih zemalja. Ali mu је н zпatnoj 
шeri poslo za гнkоm - а to ти је Ьiо i cilj - da te zeтlje иCini zavi
sпim od sovjetskih siroviпa i sovjetskog trzista. Тiте sи se sтanji
li izgledi tih zeтaUa za profitaЬilno i modemo poslovanje, а 

povecavajи se napetosti i negodovanja. Sve te zeтlje zapale sн н 
teska dнgovaпja na Zapadн. - Poljska i nezavisнa Jиgoslavija sи 
najdrasticпij i primeгi, sto је sovjetskorn vodstvн pruzilo novи sansи 
za potciпjavanje pиtem "bratske pomoci". 

Ekonoтska kriza и Istocnoj Evropi н prvoт redu potice iz 
politickog slistema. Iz neefikasne, ideolosko-Ьirokratske prirode. 
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Mali su izgledi da се se ona stisati, cak ako se i kгiza na Zapadu 
stisa. Sovjetski Savez nije ekorюrnski kadaг da izvиce te zernlje iz 
kгize, vec i zbog toga sto је i sarn zapao и stгнkturalne teskoce. I u 
tome се оп rnorati da se pretezno oslaпja na svojи vojnи silн i na 
policijsko-partijski aparat podгedenih zernalja. Novi talas tame i 
nasilja vec zapljиskиje Istocnu Evropu. 

I odnosi na cisto politickorn plarш sи se kornplikovali i zate
gli, н сети su nemiri и Poljskoj imali odlucиjиci znacaj. Helsinske 
sporazurne је breznjevljevska Ьirokгatija iskoristila za иcvrscenje 
svoje hegeпюnije. U svim istocnoevropskirn zemljarna sи se javili 
otpoгi. U rnedиvremerшje i Jugoslavija zapala u krizu, рrета kojoj 
Sovjetski Savez ne moze ostati гavrюdusan, vec i zbog svojЉ irnpe
гijalnЉ, "intemacionalistickih", obaveza da "spasava socijalizaт" 
и "bгatskiт zemljaтa". 

Andropova najvece teskoce осеkијн н Istocnoj Evropi. А tн 
се on najrnanje i тосi i l1teti da иcini. Istocna Еvгораје ne sarno н 
zoni, nego и тnogorne vec i deo sovjetske iтperije. Odricaпje od 
hegernonije Ьi potkopalo Ьirokratske strиktшe и sarnorn Sovjet
skorn Savezн i preobrazilo Andropova и revolнcionamog deтo
kratskog vodи, za sta оп nета ni uslova ni kvaliteta. 

U istorijskim zЬivanjima, realпi odпosi i ciпjenice не delнju 
пezavisno od volje i ideja. Ni Sovjetski Savez nije sasviт lisen ide
ja, а pogotovн оЬilнје voljoт. Ali te ideje nisн nove, niti ta volja 
takva da Ьi navescivali bitnije рготеnе, hitnija poboljsanja u 
Istocnoj Evropi. U svakoт slucajн, drzanje рrета zЬivaпjirna u 
istocnoevropskim zernljaтa jeste, i Ьiсе, pokazatelj i spoljnih 
нашега i tшнtrasnjih kretanja Sovjetskog Saveza. I Andropova. 

Nasa rec, London,februar 1983. 



17~ 
Desiшir Tosic 

DILAS О PAPI JOVANU PAVLU П 

Ua!edni neшacki list "Die rVelt" objavio је zaпirnljiv claпak 
Milovaп~ Dilasa pod пaslovoш "Licnost i istorija", о rirnskorn papi 
Јоvапн Pavlн П. Svojorn toplotorn i izra2:ajпoscti, taj clanak ~r~d
stavlja јеdпн vrstн реsше н prozi рrеша ovorn cгkv_enodostoJП1kH 
kao covekн iz naroda, kao borcu za ljнdska prava 1 slobodн, kao 
Poljakн i Sloveпu, iako Dilas пUе пi katolik ni reli~ioz~~' ~iti bra
пilac Vatikaпa, vec slobodaп шislilac i deшokratsk1 SOC1Jal1st. . 

Svoj claпak Dilas росiпје koпstatacijoш: "Kad је Poljak ~~-. 
tila Ыо izabnm za papu pitao sam se и pocetku: kako s~t katolz~~~ 
ak1,eni glavari dosli clo ovako mudJ"e odluke? Nije to Ыо zzbo~· V~~tz
le za papu sto те је ociuse1'ilo, ја о пјети nisam znao bas msta, 
neao dobl"o pmmiSljen izb01-jecinog aЮ,enog kneza sa Istoka, а и~ to 
f /oljaka, up1·kos postojeCim tl"adicijama i uticajima Vati~a!1a". J?Il~s 
је sшatrao da је to bio izraz volje Kato~ic~~ crkve da роЈ аС~ sv?J нt1-
сај па Istoku, а н isto vreшe i dalekosezш, 1 ~пapred spreшlj:ш Р!ап, 
da se ponovo нspostave veze izшedu lstoka 1 Zapada, pr:~sece1:e 1~~
ologijaшa, politickiш sisteшiшa i ЬоrЬош z~ l1egernoшJ~·. А\1, p1se 
Dilas, takvo пjegovo шisljeпje pokazalo se 1 nepotpнno 1 Jedпos~ra-
110. Nepotpuno, jer је u tюvош Papi шоg~о d~ prepozпa пе sarn~ sш~
bol vec i licпost, а jednostraпo zato sto, шkо Је пюgао ~а shvat1 pol1-
ticke i drнstvene posledice takvog izbora, пiје predv1~ao da t~k~v 
izbor пovog Раре шоzе pobнditi dulюvпe susгete od tol1kog znacaJa. 

Zatiш Dilas пastavlja: 
"Нiljadugodisnja mud,.ost i iskustvo О·Ю'е Ьi~~ Ы ~esplodne 

а izbшjednog Poljaka blla Ы omaska- da Vo!tila niJ~ и z~to v1·eme_ 
blo i Zicnost ZZ1'aшednilz osoblna i и pogledиlljegove mtelzgentnostz 
kao i и pogledu njegovog karakteгa Ovaj Р ара govшi jezik, pozna
je stml7m>anja i patnje coveka sadasnjice. Izuzetnost ~1'0g ~аре 
moze se poznati vec ро njegovom Јюdи i njegovim pok1·etzma, liJego~ 

1,0 m Ыagom osmeJJU i njegovom plemenitom i pmdon~om pof!ledu . . 
Dilas u karakteristicпoш Рарiпош gestн, da рп poset1 svakoj 

zeшlji klekпe i poljubi пјепо tlo, vidi пе sашо siш_boliku r~e~o izraz 
istiпskog оsесапја coveka koji је izпikao iz radш~.k~-selJacke sre
diпe, koji razшne jade i stradaпja covecaпstva, koJ1 tша razuшeva-
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nja za sve ljнdske slabosti i radosti, za sve ljudske sнmnje i пеdасе. 
"Jm'ana Pm,za 11 s pYavom obelezavaju kao 'papuljudskilz pm

va '. Rekao bllz da је оп i vise od toga: naime jedan covecni рара. Оп 
pati patnju ljudskog mda ne za ljubav same patnje, nego da Ы se Ьшiо 
pmtiv patnje. Niko п е zna kuda се jednom istorija l/VJ"Sfiti рари Vojtilu 
- i njega samog се ovo pitanje sigurno daleko manje da interesцje nego 
li delo kome se pOS11etio. Ali vec danas је izvesno ovo - takav рара 
mogao је doti samo sa Istoka i samo iz Poljske. Jer Istok; Poljska i 
Р ара postm1ljaju kao gшuti рюЫет -а ovde је о vecnom proЫemu
zi110t, suciЫnu, slobodu kako ljuciske liCnosti tako i nacija, па рпю 
mesto. А to је vise nego ртЫет. То је p1·eduslov opsteg Ыtisanja. 

Papu sa Istoka је, meautim, izab1·ao Zapaci, jer Zapad ima 
vetinu и kшdinalskom kolegiju. и tome leii vise nego samo simbol 
ili politicka mudrost. Zapad i slobodan razvoj licnosti i naroda 
sudbonosno su povezani sa razvojem па Istoku. Као и s1юkom 
znacajnom zЫvanju koji vodi preok1·etu, p1·imdan i spontan l'OZ1'0) 
nalazi i sacia onu licnost koja daje kako misaonu os1юvu tako i pra
vac. Jli obmuto, nadшena licnost oseca, sl7vata i poznaje ment pri
l'Odnog toka razvoja. Zш se nisu и papi Vojtili zajedno povezali i 
stmlюvanja Zapacia sa stradanjima Jstoka и tmganjи sa izlazom iz 
p1·etece atomske smrti i iz iivotшenja и neslobodi? 

Ја Рара se ne plasi od teskoca i od neizvesnosti. и 
J'azracunm'ml)u sa stvшnoscu оп moie da Cini i g~·eske, а zasto i ne 
- samo oni koji nista ne rade ne Cine g~·eske, ali 01'е omaske се 
izЬledeti pred sirinom i pюstranoscu ll}egovog podulzvata i pred 
njegovom tei11}om za ciobrim i za slobodom. Nista ga ne moie da 
ociv1·ati od 11}egova puta. Atentat nije ostavio па njemu nikakvog 
tmga - sto se tice njegova dulю i 11}egove aktivnosti. Na Papi nije 
vidlji1ю mucenistvo, ali mucenistvo је 11ес unap1·ed odreaeno, 
mucenistvo је utkano ll Jzjegm'O stremljenje kao sto је иtkano U 

opstanak celog covecanstva. 
Оп је рара koga mogu da l11l'Ze samo pristalice 'nepo

g~·esi1'e ', 'sav1·sene' nauke, dakle sledbenici mmka i neslobode ", 
zakljuCio је Dilas и ovom svom clanku и Die Welt-u, 6. VJJ 1983. 

Nasa геё, London, decembar 1983. 
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POLJSКA 
- NAJSLABIJA КАRIКА" 

" 

Poljska vlada је пеdаvпо forrnalпo ukiпul~ :ап:еdпо staпje 
(шartial \a\v), uvedeпo pre godiпu d.апа. ~\1. Је :st~vre~eпo 
zadrzala пiz шеrа kojiшa vaпredпo staпJe fakt1ck1 rnoze 1 da\je ~а 
odrzava kao шас паd glavoш svoji\1 protivпika. Takvo postupa~Je 
poljske vlade pokazuje daje vlada momla нk~пиti vaпredпo. :\апје, 
ali da nije smela н tоше ici do kгаја. iV!orala Је tako postнp1t1 zbog 
toaa sto vaпredпo staпje пiје da\o 0110 sio је vlada ocekivala -
и~1sivaпje opozicioпog pokreta, а i da Ьi koliko-toliko stisala 
пegodovaпje javrюg пшјепја, и prvoш геdи orюg sa Za~ada. А 
poljska vlada nije smela bezиslovпo иkiпиti vanгedпo stюч~ zbog 
toga sto опо пiје dovelo do sшireпja ро пјепош receptн, а 1 zbog 
to~a sto bi sovjetska vlada па bezиslovпo нkidaпje vaпredrюg sta
пj: gledala kao па рориstапје opoziciji i Z~padu. G?~iпa vaпre
dпog staпja jediпo је svakog "poпesto" панс1\а: opoziCioп~г~ - da 
пешајн нzdапја и poUskн апniјн, poljskи vladи - da shvat1 sta п.е 
шоzе, а sovjetskи- da iz "avgaпistaпske greske" пе upadпe н "polj-

skн provaliju". . . . . . 
I kao sto uvodeпje vапгеdпоg staпja н PoljskoJ ШЈе Ь1tпо 

izшenilo politicke odпose, tako пi пjegovo foпna\no иkid.~пje n.e 
шоzе zпасајпiје нticati na polozaj Poljske i па njen tmнt~mJ.I razv1~ 
tak: ј јеdпо i drнgo sн samo privгeшeni i iznиdeпi fa~Ы:k1 poteZI 
pюtijskih o\igaгhija Poljske i Sovjetskog Sav~za и rvaПJl~ sa sпaga
ma пасiопа\пе оЬпоvе i socijalпill ргошепа 1 sa zараdшш, deшo
kratskim javnim mпјепјеш. I to iz jedпostavпog razlo~a sto .. re~i~ 
па osпovi ипнtаrпјеg шoпopolizma i spoljпe zavisпostl partiJSklh. 1 
drнai\1 Ьiгokгatskih oligarhija vise пе moze efikasпo da нprav\Ja 

ь . . .. 
cak ј kad пе bi Ьi\о sпаzпе, orgaшzovane opOZ1C1Je. 

Odпosi и Poljskoj se пisи Ьitпо izшenili prema опiша koje је 
sazdao pokret radпicke klase i iпteligeпcije и 1980. go.dini: нp~·kos 
nesпalazenjiшa i пенsреsiша - ро шош misljeпjи, ?п~гешешш -
opozicije, reziш se пiје sredio пi ргiv~·е~епо, ~~k 11.1 nшzgled. ~ve 
sto vlada ll Poljskoj ciпi i шоzе da l\C1!11 po!OV1CI!O је- nedovolj!10 
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i da пјн нcvгsti i da opozicijн zadovolji. Stavise, i samo vaпredпo 
staпje Ьilo је polovicпo: vlada пiје Ьila kadra пi da Ьнdе oпoliko 
bnitalпa koliko је to pгilikom нvоdепја tog stanja pгok\amova\a, а 
verovatrю i :Zele\a. Vlada nije н bгнtalnosti иdovoljila ni ze\jama i 
naшeгarna sovjetske vlade, jer nacionalпi otpor sovjetskoj hegemo
пiji пiје, sa иvodeпjem vaпгednog stanja, oslaЬio, ako пiје ојасао. 

Јег н Poljskoj је rec о korenitoj пacioпalnoj i socijalпoj kгi
zi. Za гazlikи od zЬivanja н Madarskoj н 1956. godini, gde sн se 
komнnisticka omladina i пacioпalisticki konzervativci i)demokrati,, 
pobнnili pгotiv policijske svernoci i spoljne zavisnosti, i od zbiva
nja н Cehoslovackoj, gde se роЬипilа ciemokгatska partiJska iпtelj: 
gencija - н Poljskoj sн se pokrenнli i пajsiгi, najnizi slojevi, џe~fl_::" 
dovoljпi samim §_isteglGfП, koj i iш је пашеniо пеdоstојпи нlogti -
da Ьнdн baza sainozvaпe, monopolisticke "avaпgarde". 

U Poljskoj, zasada jediпo н Poljskoj, opozicioпi pokret је 
istakao pitaпja Ьitna za ргошепн svakog, ра i "koшнnistickog", 
sistema: pitanje svojiпe i pitanje vlasti. 

U рitапјн svojiпe: za razliktl od reziшskog saшoнpravljaпja 
- saшoнpravljaпja slicпog оnош н Jнgoslaviji, н kоше partija i dalje 
koпtrolise sve, pogotovн raspodelн pгofita - Solidamost је istakla 
zailtev za radпickiш saшoнpr-avljaпjem пezavisпiш od vlasti i par
tije. Saшoиpravljaпje н kоше Ьi slobodпo izabrana tela гaspo
гedivala pгofit, а tirne i Ьitno нticala па visirш obaveza рrеша 
dгzavi. 

U pitanjн vlasti: slobodпi izbori, tj. ne samo biranje kaпdida
ta koje паzпасi vladajнca partija, пеgо i oпih koje пezavisпo паz
пасе drнge politicke gгнре. 

Pre PoUske, пiјеdап opozicioпi pokret пiје tako јаsпо posta
vio оsпоvпа pitaпja sisteшa, а pogotovн пiје паsао adekvatпн orga
пizacijskн forrnи. u pokretн sи intelektнa\ci igrali zпасајпн, 

росеtпн i pгogгarnskн н\оgн. Ali опi nisи "glavпi kгivci" za "zla": 
и Poljskoj је Ьilo uslova пасiоnаlпЉ i socijalпih, da dode do spoja 
teorije i prakse, do zdrнzivaпja шislilaca i пагоdа. 

То dokazнje da је opozicioпi, radпicki i seljacki, pokret н 
Poljskoj пе sапю izraz пajdнb\jih, postojanЉ пacionalпih i naro
dпЉ tezпj i, пеgо i da је svestaп svoje пасiопа\пе i socijalпe rnisije. 
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DuЬina, radikalnosl i temeljnost pokreta u Poljskoj u mnogo
me objasnjavaju zbog cega se sovjetsko vodstvo nije usнdilo da 
direktno, vojskom, intervenise u Poljskoj: sovjetska intervencija Ьi 
kтizн sistema preobrazila н nacionalпu роЬнпн protiv "гнskе" okн
pacije. Kako Ьi sovjetske trнpe mogle vrsiti okнpaciorш vlast н jed
noj velikoj, razvijeпoj i samosvesnoj пaciji, usred podeljene Evro
pe, sa savremeвim svevideCiш sredstvirna infoпnisanja, ll zategrш
tirn rnedнnaгodпim odnosima i s vlastitirn uвнtaп~im teskocama? 
Sovjetsko i poljsko vodstvo izabrali su пе sarno za sebe najbolje, 
пеgо i moguce reseпje- da sovjetsku vladu postede od okupacijskЉ 
пеdаса а Jaruzelskog od nacioпalпe izdaje. 

Mada u Poljskoj deluju razliCite opozicioпe struje, ја sam u 
ovorn claпku upotreЫjavao izraz "opozicioпi pokret". I to пе toliko 
radi jedпostavnijeg izlaganja, koliko radi isticaпja da svi ti pokreti 
irnaju zajedпicku teпdeпciju rnепјапја sisterna i пасiопаlпоg osa
mostaUi\'aпja. Opozicioпa razпolikost uz istovremeno jedinstvo u 
osпovпirn pitanjima - to takode potvrdнje duЬinн i postojaвost, а 
пavescuje i buducu plшalisticku Poljsku. 

Iz svega se moze zakljuciti da se Poljska песе skoro smiriti 
onako kako Ьi to zelela sovjetska i poljska vodstva. 

Poljska је samo najeklataпtпiji primer kriznih previranja u 
svim komuвistickim zemljama, а koja se odvijaju na razlicite 
пасiпе u svakoj zemlji ропаоsоЬ. 

Lепјiп је u S\'ojim politickim analizama carsku Rusiju cesto 
пazivao "najslaЬijom kaгikom" u "laпcu imperUalizma" i "kapitali
zma". Takva kaгika је - ро rnom sudu - danas Poljska н "kornнni
zrnн". U Poljskoj sн se splele sve slabosti i protivrecпosti i leпjiпi
stickog sistema i sovjetskog ekspanzioвistickog hegernoпizma. U 
Poljskoj se ne resava stidЬiпa sveta- ова se ве rnoze resiti ni н jed
noj pojedinacпoj zernlji. Ali tarno је zariste krize jednog sisterna: tн 
svoju "rak-raвu" sovjetska oligaгhija ве moze tako lako da zaleci, 
iz jedвostavnog razloga sto је rec о vitalnim, пezaoЬilaznim i пeн
gasivim tezнjama poljske пасiје i poljskog drustva. 

Shvatljivo је sto Poljaci пisu mogli, i песе moci, da сеkајн 
dok prilike u podeljerюj Evropi "sazru" i dok svakojaki "realisti" i 
oportнпisti нvide da "destaЬilizacija Poljske" пе нgrozava evropski 
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miг, пеgо obesmisljava i potkopava ekspanzionizam i heaemoniju 
Sovjetskog Saveza. Nijedaв пarod, а ponajmanje Polja~i, ne Ьi 
nikad dosao do svoje nacioпalne slobode i socijalnog boljitka ako 
bi svoju borbu podesavao ргеmа pacifistickim dogmaticima i poli
tickim oportнпistima. Hamletova "stara krtica" - н onom slнcaju 
"krtica" socijalnih i вacionalnih promena, ne moze da ceka da јој 
se smilujн i odobre njen пeнmitni posao - ne moze vec i zboa toaa 
sto Ьi drustva zamrla, а nacije se obezlicile i iscezle ako ьf se ~а 
"krtica" umirila. 

U ргаvн su, realisti su опi koji se не mire s nasЩem i eksplo
atacijom, sa ekspanzionizmom i hegemonizmom. U pravu sн i oni 
koji, kolikogod mogu i cim-god mogu, pomazu poljskн nezavisnost 
i slobodu: oni rade za buducпost Evrope i bнducnost covecanslva. 

2. jarшar 1983. godiнe, Beograd. 

Nasa геё, London, mart 1983. 
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О JUGOSLOVENSKOJ 
КRIZI 

K1·iza и Jиgoslm•iji, koja је росе/а pod Тitom а zaosn·m•a se и 
posledJJje n·i godine, ima d1•a izvom: spolj1Jji i иnиtaпl}i. Spoljni 
iz1·az (poskиpljenje siгмina i h·edite), makoliko teiak, spm·edan је i 
Ыо Ы pl'Olazan ako se ne Ы p1·eplitao s unutamjim, n·ajnim i stпtk
tumlnim. Naime, и Jиgoslaviji ne fimkcionise sistem kao celina. и 
tome su i od same ekonomske h·ize pгesиdniji иzl'Oci koji poticu iz 
politickog sistema - iz neefikasnog politickog odlucivml}a. 

Km·en, osnova te neefikasnosti је и politicko-socijalnom 
odnosu - и p1·i1•ilegm•anoj i dominanl7zoj иlozi po!itickog aparata 
nad ekonomskim iivotom. и tome se Jugoslm•ija Ыnю ne mzlikuje 
od koje Ыlо komzmisticke d1·iave. Ali и konk1·etnoj, jugoslovenskoj 
stvamosti ta opsta s!abost komunisticki!J sistema ispoljava se, 
danas, и specificnim, jugoslo1'enskim јоппата i па jиgoslovenski 
naCin. 

Jиgoslavija је- posle гaskicia s 1vfoskvom 1948. godine- ima-
la ekonomski i socijalni mZ1юj и mnogocemu clntkciji oci ostaliћ 
istoL~no-evl'OpskЉ ciт·iava. Као i te d1·im•e, Jиgoslm•ija se imiusn·i
jalizovala b1·zo, ali i nesinlzmnizm•шzo. Ali jиgoslo1•enska ekonomi
jaje tгiisna i oko 90% obmciive pov!'sine је и posedu seljaka. Eko
nomske, tehnoloske, tшisticke i kultume veze Jugoslm•ije su najl'a
Z1'iJene sa Zapaciom. sto је и znatnoj mai uticalo, i utice, па naCin 
poslmю1Jja i naCin misljenja. Nas!etlena nejednakost jиgosloven
ski!ll·epuЬ!ika se - иp1·kos opstem p1·og~·esu - nije Ыnzije smml}ila, 

ako se nije i pm•ecala. 
Jugoslm•ija se pod Тitom pгetvoгila и sгeciJJjemzvijenu 

zemlju. Ali politicki sistem se nije Ыnzo menjao i ostao је - upгkos 
liЬemlnijem postupml}и - slican onima и Jstocnoj Evl'Opi. Ni inciu
stl·ijalizacija nije vгsena samo iz ekonomskЉ, nego - i to pгeteino -
i iz icieoloskill i ЫmkтatskЉ pobucia: fm·simna је teska inciusn·ija, 
ncl}1•eCi bmj jab1·ika је g7·atlen па mюznim si1·ovinama i iz pobucia 
Zokalniћ Ыmkтatija ("politicke jabт·ike ''). lstoV!·emeno је nezapo
slenost stalno ,·asla, tako cfa danas ciostiie oko 15% и odnosu па 
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zaposlene.· vise od 900.000 nezaposlenih uz oko 700.000 radnika 
zaposleni/1 E1'l'Opi. Rasli sи i ciugm•i inostmnstvu, nшoCito и posle-
cinjil1 5 godina Тitm•e vladavine (1975-1980), tako da sada pl·e
masuju 20 milijшdi ciolшa. 

Takav razvoj је doveo do mslojenosti jugoslovenskog 
dnlStva - О tome se и Jugosfaviji vec nasiroko l'aSpl·avlja met/u 
sociolozima. Raslojena је i sama vladajuca, lenjinisticka pшtija, 
1·aspao se i partijsko-Ыl'Ok7·atski ideoloski monopolizam. Pl'Omenio 
se i poloiaj jugoslm•enskih ,·epuЬ!ika, kako metlusobni, tako i и 
odnosu па сепп·а!пи vladu. Р о racunanjima nekiћ sociologa, Ј 0% 
Jugoslovena prisvaja 45% naciona!nog dohotka, а repиЬ!ike su 
dosegle konjedaativni statиs, sem и vojsci i spoljnoj politici. Fak
ticki је vec konjedemtivna i ideoloski nejedinstvena i sama vlada
jиca pшtija, pт·emda ona jedino i postoji. 

Тito је svojim autm·itetom i autok1·atskom vlascu od1·iavao 
politicko jedinstvo, p1·emda su se vec pod njim гериЬ!iсkе vlasti toli
ko osamostalite da su i "svoju" priи·edu autarl1izm•ale, раје tako 
doS!o i do mzbijanjajeciinstvenogjugoslovenskog tгiista. Ostm•lja
juCi iza sebe "kolektivno ntkovodstvo ", sastavljeno па pгincipima 
pшiteta ,·epuЬ!ika i godisnjeg l'Otimnja glavniћ fimkcija - Тito је и 

najodgmюmije ciriavne шgane ug1·adio sporost i neefikasnost, i 
ako su njegove pobude Ы!е onemogucmYmje pojava ћegemonije i 
autokпllizma. Та neefikasnost se poklopila s pomenutom ekonom
skom k1·izom i sa sn·uktumlnom k1·izom (zapostavljena poljopт·ivJ·e
da i onemogucena "mala pl'i1•гeda ", sistemska niska pl'Oduktivnost, 
nestimulativno nag~·at/i1•шl}e, ideoloski оdЫ1· kadl'Ova, uguseno 
izlagшl}e altemati1•nih ideja itd 

Citav sistem је zapao и h·izи i sve ciublje, slepo sгlja и п ји. 
Repl'Ognmziт·mlje dugm•a i znatna jinansijska pomoc sa Zapada 
svakako се uspшiti, p1·ivremeno i uЬ!aiili, k1·izu ekonomije, ali ona 
ne moie, ро svojoj pгi1·odi, Ыпю uticati па k1·izu koja se od1•ija и 
socijalnim osnovama i и politickoj stmktиti samog sistema. Izlaz Ы 
momli pon·aiiti i naCi sami Jugoslm•eni - svojim saznavanjem 
sn•шnog stanja i moЫ!isanjem svojiћ ljиdskih eneгgija i гejomzi
stickiћ snaga. 

Jugoslm•ija ima snaga za unutanl}e J'efonnisanje, za izlazak 



182 Desiшir Tosic 

iz ekoпomske i socijalne kтize. Ona ima dovoljno, ра i p1·e~'ise -
skolovaпi!I kadгova, а пjedan jugoslovenski пшоd ne ispoljm1a 
teiпju za izlazak iz d1·iavne zajecinice. 

Kгizu и Jugosfm,iji ne izazi>'a пikak~'a opozicija, premcia su 
tvгciomkaski fипkcionai i "ideolozi" veoma glasпi p1·otivи "svih 
nep1·ijatelja". Ја и Jugoslaviji пi пета znacajnije, mgaпizovaпe 
opozicije, up1·kos sve SiJ·em nezadovoljstvи. И kJ·izi sи sistem i poli
ticki и·Jzovi: iz samog sistema - iz vladajиce pшtije, odпosno iz 
J·efonпisticki!J strиja и pшtiji i oko пје, moie jedino i da doae do 
k1·etaпja ka 1·ејоппата. 

Za sada se и pшtijskim vгhm·ima ne ispoljavajи ni licnosti ni 
iasпe, iпspi1·ativпe ideje koje Ы se zalagale za sistemske р1·отепе. 
Ali и pшtijskim i dntgim intelektualпim SJ·edinama se nasiroko 
ispoljavajи k1·iticke analize ciatog staпja. Oseca se i пegociovanje и 
,·adnickim i ci1·ugim 1·adnim i siromasnijim slojevima. Insisti1·ajиCi 
па пas!eaeпim fomzama vlasti i па okostaloj ideologiji, pшtijski 
v1·lzovi su пе samo pш·alisali altemativna, J•efomma ciemokтatska 
glecianja i stntjanja, nego i same sebe i sistem kao celinu. 

Ukoliko и iduCim godinama iz samog sistema, odnosno iz 
,,zadajиce pшtije, пе doae cio ned1,osmislenog i kшenitog гefonn
skog pok1·eta, citav sistem nezaшtavlji1'0 s1·lja и kataklizmicпe 

socijalпe i пacionalпe nemiгe. Nastavljanje saciasnje k1·ize jos 
пekoliko godina 1'ratice, sv1·stace Jиgoslavijи и пaazvijene 

zemlje: па to пijedan nшoci пе p1·istaje bez otpora. А buciиCi је 
J"eiim ocibojan i zan1m·eп za S1'aku "tuaи" altemativи - i sama 
Jиgoslavija kao dl·im,na zajeciпica sYlja и slabosti i neizvesпosti, 
iako и S1'o}im zm101'ima i S1'0}im пшociima ima poteпcijala da pre
vlacia saciasnju sistemsku kтizи. 

Iпtel'Vencija annije, p1·emda је опа sacuvala jeciiпstvenu 
iugosloveпsku stntktunt, ne Ы trajnije 1·esila nijecino osnovno pita
nje. Ј to пе samo zbog toga sto и пјепој stntktш·i pl·e,,ladm'a bas 
onaj - "titoisticki" - duh koji је i cioveo cio kтize sistema, nego sto 
Ы poja1'lt amzije па politickoj sceni veCina jugoslm,eпskih nшocia 
shvatila kao hegemonizam i unitшizam najvece, s1pske nacije, 
makш to ро intencijama pmtagonista tako i ne Ы!о. 

P,·emstanje kтize и politicku k1·izu - и socijalne i nacionalne 
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konjlikte, pшemetilo Ы i postojece odnose па Balkanи. Ра i siгe. 
Refonnisaпje sistema и Jugoslaviji Ы, Si!·e uzev, znacilo i gYaaenje 
staЫ!nosti и ovom cielи sveta. 

Nasa гес, London,januar 1984. 

**Nasa 1·ес objavljuje originalni tekst Dilasovog clanka 
"J~Igoslavija u krizi". Nesto skracena verzija objavljena је 
najpre u Т!Је Nе1џ Ym·k T!mes od 23JCI, potom u Intematio
nal Hemlci Ђ·iЬшzе dan docnije, а dva dana posle prvog 
engleskog teksta u Los Angeles Hemlci Examina pod пaslo
vom "Т11е Ghost of Tito". Clanak је takode procitaп u jugo
slovenskoj emisUi na londonskoj radio stanici ВВС. ** ~ 
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NACIONALNI PROBLEMI 
JUGOSLAVIJE, DANAS 

Nacionalni pr·oЬlerni тисе Jнgoslaviju od пjenog пastaпka. 
Ti proЬlemi sн ugradeni н пјепо bice, н пјепн sнdЬiпн. Reci се se: 
to је slнcaj i s drugim пшоgопасiопаlпim dгzavama. Svakako .. ~l~ 
s Jнgoslavijom, bas zbog osoЬitosti пјепе stгukture - potresшJe 1 

neprolazпije. . 
Juaoslavijaje пastala slomom Austro-Ugarske, kr-aJem 1918. 

aodiпe. Tada su se sa SrЪijom ujediпile Hrvatska, Sloveпija, Воsпа 
f Heгcegoviпa, Cma Gora i Vojvodiпa, docim је Makedoпiju i 
Kosovo SrЬija Ьila prisajedinila tl гatovima 1912-1913. godiпe. Vec 
ofomlljeпa kao drzava, Jнgoslavija је prizпata miгom н Versajн 
1919. godiпe. 

Spomerшte teгitoгije postojale sн kao istoгijske posebпosti i 
pre ujediпjeпja. Кrajem Drugog svetskog rata, опе, оdпоsпо пjiho
vi пагоdi, koпstituisale sн se u repuЬlike (SrЬija, Hrvatska, Slove
пija, Makedoпija, Сrпа Gora, Воsпа ј Hercegovjпa), ili_ u анtопо
mпе pokrajjпe (Vojvodiпa, Kosovo ). ТгеЬа пароmепнt1 da stano
vпistvo Воsпе i Hercegoviпe сiпе slaveпskj Muslimaпi ј SrЬi i 

Нrvati. а Kosova veciпom AIЬanci. 
1-·о sн sarпo пајсеsсе, пajvazпije sаге jugosloveпskog mozai-

ka, jer ima i пacioпalпil1 шавјiша- Madara, Rншнва, Тшаkа, Slo-

vaka i drugih. 
Vec od svog пastaпka, Jugoslavija se sнoCila s nacioпalпim 

proЬiemima i пacioпalпim sukobima. Hrvatska seljacka stгaпka 
Stjepaпa Radica је vec ргј ujediпjeпjtl postavjla federaljs.~i_cke 
zahteve. U Сшој Goгi је izЬila oruzaпa gerila. U MakedoШJl su 
tiпjali пezadovoljstvo i tezпja za ideнtitetom. Bosaпski_ ~uslir~шпi 
se огаапizнЈ·u н роsеЬпн politickн zajedпicu. Sloveпc1, !zr-az1tom 

1:> ь . 
пасiопаlпоm posebпoscti i hошоgепоsсн i u igгi izrnedu Sr а 1 
Hrvata, нsреvајн da zadobijн kakvн-takvu, пeformalrш autof!.orni
ju. Pгernda ceпtгalisticka, pod srpskorn rnoпarhijom, med~rat~ш 
Juaoslavija stvamo пikada пiје нspela da se kao takva koпsolldl!Je. 

~ . . . 
А uoci rata, 1939. godiпe, Ьila је pгisiljeпa da Hrvatнna pпzna l 

КО ЈЕ MILOV AN DILAS 185 

fonnalno aнtonorniju (banovinн), cirne је princip federacije нпеt н 
njenн drzavпн ј zivotпн strнktшн. 

Objektivni istoгjcarj potvrdнjн da Jнgoslavija nije - kao sto 
Sll је пјепi protivnicj optuziva\j, kao StO је i daпas орtнzнјн - ves
tacka tvorevjna, sazdaпa н Versajн injcijatjvorn pobednjcke Antaп
te. NepoЬitna је cjnjenica da је Jнgoslavija ј forrnalno svojjrn l!Пll
tarnjirn snagarna, ozakonjena pre Versaja. Besнrnnje је nнzdajнgo
slovenskih пагоdа da se oslobode potcjпjenostj sнsednirn velikjrn 
silarna, Tшskoj ј Aнstгo-Ugaгskoj ј Italjjj, Ьila zivotni i jstorijski 
podstjcaj za нjedjnjeпjem. Ali је н tome nesнrnnjiva ј нnнtarnja, 

stoljetna ceznja koja potice jz etnickih ј kнltнrпЉ srodnosti, jz geo
poljtjckog zajednjstva, а kod Srba i Hrvata ј jz nacjoпalne ј terjto
гijalne jsprepleteпostj_ U pravн sн опј koji tvrde .. da sн ј najvecj 
dнhovj stoljecjrna tezjlj ka нјеdiпјеnјн. Jugoslavjjн sн stvaralj isto
rija i spontane teznje. Jugoslavija се postojali u dн!ш i zivotu, cak i 
ako bi se raspala kao drzavna tvorevina. 

То se najuverljivjje, kroz krv i oganj, potvгdilo н Drugorn 
svetskorn ratu. Ovde nUe mesto- kad Ьi i Ьilo urnesno- da se odrne
гava нdео pojedinih naroda н torne, u raznim fazarna rata. Ali је 
nesurnnjivo da је JugoslavUa, raspadnнta i raskornadaпa, pгezivela 
i vaskrsla ratorn i revolнcjjorn, revolнcionarnirn ratorn, н korne sн, 
preko Komнnisticke partjje kao jedine jнguslovenske - ј bas zbog 
toga sto је bila јеdјпа jнgoslovenska partjja - svi jнgosloveпski 
пarodi svojom krvljн obnovili zajedпickн drzavн. 

Iz Drugog svetskog rata Jнgoslavija је izisla kao federalna 
socijalisticka drzava, н rnпogo сеmн slicna sovjetskorn poljtickorn 
i dгzavпorn modelн. Ali federacijн kornнnisti пisн "izrnislili" - ona 
Se zacela vec l1 struktшama kra\jevske Jнgoslavije; kornнnisti Sl! 
ideji federacije dali diпarnikн ј dosledпost. 

Ideja federacije је besнrnnje pornogla kornнпistirna da se 
dograbe vlasti. Ali da kornнпisti пisн, takoreci н posledпjem саsн, 
prihvatili ј idejн оЬпоvе, vaskrsa Jнgoslavije - onj пе Ьi pobedjli. 
Nije nastaпak ра ni opstanak Jнgoslavije нslovljen vlascu kornuni
sta, kao sto пјје bio пi gospodstvorn rnonaгhije i kapitalizma. Jнgo
slavjja је samo meпjala- nadajmo se da се tako Ьiti i ubнduce - for
me svog opstaпka, tl njoj sн se menjale samo sпage пјеnе obnove. 
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Komunisti su, pak, kгivi- bolje reci: "krivi", jer neostvarlji
vi ideali i ilнzije su zivotпa kompoпenta svake politjke - komuпjstj 
su "krjyj" sto su poverova!j, ра se prerna tome ј poпasalj, da su jed
пom zauvek resili пасјопа!по pjtanje, пасјопаlnа pitaпja u Jugosla
viji. Та "krivica" izvjre iz osrюvne нtopije о besklasrюm drнstvu -
utopjje koja је komнnistima davala jпspiraciju i нvereпost kako za 
:Zrtvovaпja i podvjge, tako i za bezumna, sнvjsпa пasjlja. Odпos 
пасјја - komunjstj samo је deo odпosa, odnosпo problema drustvo 
- kопшпјstј; пјkо пе moze jzgгadi!j drustvo kakvo ze!j, nego se ono 
stvara kakvo је moguce - nacije traju а sistemi dolaze i odlaze. 

Naime, konшпjsti sн Ьi!ј u j\uzjji da се пасјје, а s tjm ј пасј
опаlпе suprotпostj, nestajati sa jzgradjvaпjern "besklasпog drustva". 
А nastalo је novo klasпo dn1stvo, s kornunjstjma kao monopolj
stjckim slojem. Stavjse, komunjstj su u tom drнstvu postali novi 
пacjoпaljstj - rюsjocj tezпjj "svojЉ" пасiја, odпosno пacioпalпih 
partjjskih Ьirokratjja. U tome dojsta jeste sudЬiпsko izneveravaпje 
vlastitЉ ideala- neoprostivi, istorijski grel1 komuпista. 

U Jнgoslaviji па пacioпalпjrn osnovama, delom ј па пасјо
паlпјm i пacjoпalistickim jdeologijama, daпas divljaju i razdruzuju 
пarode partijske oligarhije. Partjjski, Ьirokratski пacionalizmi su 
daпas не sanю пajdrasticпiji problem Jugoslavije, пеgо i пaj
vazпija, пeizostavпa orijeпtacjja i jzvor moci komuпista. U torne је 
JugoslavUa daпas пajizrazjtjja, mada не i jediпa, komuпisticka 
drzava; u Sovjetskom Savezн su slicne teпdencije samo prigusene 
svetskirn ekspaпzioпizmorn i prevlascu velikoruske Ьirokratije. 

"Izvorni greh" пacioпalizrna, kao i ostalЉ zala, росео је pod 
Staljiпorn - нш1trа, sa ozakonjeпjem moпopoljzma partjjske Ьiro
kratjje, а spolja s velikodrzavljem i potCiпjavaпjem "bratskЉ" par
tija. Jugoslavijaje 1948. godiпe dala prvi uspesan otpor sovjetskom 
komнпiznщ cime је i pocelo raspadanje svetskog komunizma па 
takozvaпe пacioпalne komunizme. 

Ali Ьilo Ьi i пеtаспо i пepravedпo danasпje серапје Jнgosla-
vije па Ьirokratske пacioпaljzme jzvoditj jz sнkoba sa Sovjetskjm 
Savezorn 1948. godine ili uporedivali s tim sнkobom. Sukob 
SSSR-Jнgoslavija је, uprosceпo rесепо, sukob malog s velikirn -
tek oslobodeпe male zemlje sa ekspaпzioпistickom svetskom 
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silom. А Ьirokratsko-пacjoпa!jstickj sporovi i sнkoЬi н Jugoslaviji 
sн sporovj ј sнkoЬi medн maljma, bezmalo ро sпazj ravnima, oko 
"svojih", "nacjoпalпill" prerogatjva ј svojih "vecih", "pravedпjjill" 
mogнcnosti. 

Prvi takav zпacajan, н mпogocemu odsudaп, sukob poveli su 
hrvatski komнпjstj, zalltevajнcj vесн autoпomjjн, н prvom redu eko
rюmsku, kao i pravednн raspodelн centralпog kapjtala. Ali davo 
nikad пе dolazj sam - па to sн se пadovezale i dгuge, пepartijske 
пacjonalne ј пacioпaljstjcke sпage. Внkпно је masovпj pokret, u 
kome је пezadovoljstvo s poretkom kao takvim postajalo sve izrazi
Щe. Tjto је prihvatio zahteve l1rvatskih komuпista - amandmaпe na 
postojeci ustav, а! ј је smeпio hr-vatsko vodstvo ј нspostavio kontro
lн preko "odanil1", poslнsпih funkcjonera ј policjjskog ј vojrюg apa
rata. Godjnн dana kasnije smenjeno је ј rнkovodstvo SrЬije - ovoga 
рнtа zbog libeгalistickih skretanja. А Kardelj је otpoceo rad na svom 
petom Ustavн, pгihvaceпom 1974. godiпe. Тај ustav је пedemokrat
skUj ј komp!jkovanф od ranijih. Cak је i protivrecaп, konfuzan -
drнkciji пiје nj mogao Ьiti, bнduci је raden u strahovima, u nastoja
njima da se оЬнzdајн nacjonalna i liЬeralna нgrozavaпja. 

SнzbUanjem tih ј ranjjih prevjгanja i "skгetaпja" vladajнca 
partjja је нcvrscivala svoj moпopol, alj se ј jнgoslovensko drнstvo 

raslojavalo. Raslojavala se ј partjja. АЈј dole se dгнstvo pretezпo 
гaslojaYalo Yertjkalno - na boljestojece ј slabostojece, partija se 
raslojavala i horjzoпtalпo - na nacjonalвe partjje. Ako se о Jнao
slavjjj - kao i н drugjm "socUaljstjckim" zemljama - s razlog~m 
moze govoriti kao о novom klasnom drustvн - s vecim razloaom 

ь 

se пюzе govoгjtj о poretku н njoj kao о labaYoj koaljcijj пacional-
nЉ leпjiпjstjckih partija, пеgо kao о jediпstvenoj lenjiпistjckoj 

partijj. 
Sve је to daпas vidno ne sапю iz jнgoslovenskЉ sredstava 

iпfoпnjsaпja, веgо i jz govora вajvjsill zvaвjcпika. 
Zvanjcвa propagaвda inace пајсеsсе i najostrije нzima па 

zнЬ nacionalizme i liЬeralizme. Tjrne ona, пehoteci, skace seЬi н 
нsta: zivi ј пajopakjji nacioпaljzrni su bas овј zvanicnj, partijsko
Ьirokratskj пacioпalizmi, а liЬeralj ne traze nista vise neao da se 

•v • Ь 
zvaшcno pпzna stvamo stanje drustva. 
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То dakako ne znaCi da nema пacioпalizama - oni!1 "klasicnih", 
burzoaskЉ" i soviпistickih. Ili da nema, makar slaЬih i neizrazitih, 

::ьurzoaskih" tendeвcija i ucenja. Ali ono sto је zivo, akиtrю i ро 
Jиgoslaviju kao zajednicu sve razoгnije - to su Ьiгokratski nacionali
zmi i lenjiпisticko-staljiпisticki dogmatizmi i moпopolizmi. 

Niko пе ume lako da se пaruga kao istorija: jиgosloveпski - i 
ne sапю jиgosloveпski - komuпjstj sи postalj rusjocj vlastjtog dela. 
Ја пе mjsljш daje to delo- posle toljkjh gorkih jskиstava ј tragjcпih 
jskиsenja- vredno spasavanja. Ali Jиgoslavija, jиgosloveпske пасi
је ј jugosloveпsko drustvo, пјsи пј kгjvi пi bezvredпi da Ьi potoпи
li u sulиda пасiопаlпа i dogmatska obracипavanja i пегаzиmпо 
izlozili svoju пezavisnost eveпtualнim graЫjivim sиsedima i voj
нim ekspaпzioпjzmima. 

Birokratski пacioпalizam, kao i partijski moпopolizam, oza
koпjeпi sи postojecim Ustavom i нgгаdепi н strukture vlasti ј prj
vгedivaпja. Time је izvrseпa Ьitпа ргоmепа i и odпosima medu 
jнgoslovenskim nacijama. 

U oпim revol11cionarпim, "idiljcnim" гаtпјm ј posleratпim 

vгеmепјша, ј пасјопаlrю рјtапје је jzgledalo, ра ј faktjcki Ьilo, 

dгukcije. Stare klase ј пjilюve jdeologjje Ьile s11 razЬijeпe ј razveja
пe. Njkakvo drustvo - ako se pod tјш пе podrazиmevaju osjro
maseпi пarod ј svevlast komипista - пiје postojalo. Premda se пјје 
verovalo u skori пestanak пасiја, verovalo se u "bratstvo i jediп
stvo", 11 prestaпak пасiопаlпЉ sukoba. Meduпacioпalпe graпice sн 
smatraпe admiпjstrativпim ј pгivremeпim. Komuпisti su ЬiЈј jediп
stveпi, а budнci da drнgih, пacioпalпih i jugosloveпskjh partjja пјје 
вј Ьilo - пјје Ьilo пј sukoba па пасјопаlпој osпovi. Partjjska Ьir-o
ki"atija је Ьila tek u паstајапјн. U пјепој svesti i psi11i jos пiј~ Ьilo 
оsесапја ј sаzпапја о svojoj prjvjlegjsaпostj ј пeprolazпostj. Zrtvo
vanja ј prjvremeпost - dok se пе izgradi besklasпo drustvo - jos sи 
ЬiЈј zarюs ј нvereпost. 

Ali otada је proteklo mпogo vode Savom i Duпavom. 
Pocetne funkcioпerske privilegjje sи se, u zahuktaloj industrUaliza
cjji, pretvorile н prava, s teпdeпcijom da ta prava bud11 ј пasledna. 

I пarodi sн izlazili iz zaostalosti i bede, а s tim se stvaralo i diferen
cjrano drustvo. Рогеd partijske Ьiroki"atije, delom i пezavisпo od 
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пје, stYar-ali sи se i dгиgi slojevi - meпadzerski, urпetnicki, intele
ktнalni, а posle пeuospele kolektivizacije i seUacki: neizbezno 
оtvагапје prema svetи, masovпi izvoz radne sпage, priliv deviza i 
zapadnog lиksиza tome sи samo pogodovali. S nacionalnim ekono
rпUama sи јаса! е i nacioпalпe partijske Ьirokratije. А s time ј samo
svest nacioпalпih Ьirokratija о пjihovom nacionalпom роzvапјн i 
пacioпalпim obavezama: пасiје пеkо mora da vodi, makar to i ве 
Ьila пjihova zaslиga i prirodпa нloga. 

Revolиcioпama stvarпost se sve br:Z:e pretvarala и revolucio
пaпш tradicjjи i frazи. Ideologijи је zameпjivao pragrnatizam - ide
ali sн se preobгazili и iпteres i maпipulaciju. 

U tim preobra:Z:ajirna partijsko-Ьirokratski пacioпalizmi пе 
samo sto se пisн odricali svog пасiопаlпоg i jнgosloveпskog Ьiса -
to ве Ьi Ьilo гаzuпшо i pravedпo od пjih пi trazjti, jer svak treba da 
ima pravo па opstaпak - пеgо опi ј dalje, н izmeпjeпim нslovima, 
zadrzavaju rrюпopolпad drustvom ј паd пасјјаша. Sve podeljeпjje, 
sve zavadenjje па пacioпalnim osnovama, nekadre da same rese 
akнtna ј оsпоvпа рјtапја, partijske Ьiгokratjje su solidarпe samo н 
odr:Z:avaпjн svog rnoпopola i oпernogucivanjи drugih, racioпalпjjiЬ 
alterпativa. Napr·osto је moпopolizam- ј па пасјопаlпiш osrюvama 
i н jнgosloveпskim razmerama - postao jalov i пeefikasaп. 

Time i пасiје i Jнgoslavjja kao celiпa srljajн н bezizlazпosti, 
н krize i sнkobe. А 11 mrakн, u mнtпom, svj love - cak i опi koji ве 
zпајн sta se i kako se lovi. Paгtijski rnoпopoli izazivaju drнge i 
dr11kcije totalitame apetite, пасiопаlпi Ьiгoki"atizrпi - soviпizme. 
Svaka пасiја se oseca zakiпнtom, svako drukcije rпisljeпje se pro
glasava jeretickirп, пeprijateljskim. 

Ali kao sto se dшstvo пе moze vratiti па stare kapitalisticke 
odпose, tako se пi Jugoslavjja пе rnoze vratjtj па ceпtralizarп ili ша 
ciji, ma kakav hegernoпizarп: пiје vise rпоgнспа пi hegemoпija ceп
tralistjcke partijske Ьiгokratije, kao posle rata, pod Titom. Nacije se 
rrюgu samo dalje osarпostaljivati. Jugosloveпska zajedпjca се se ili 
zdпrziti па jedпom пovom, koпfederativпom i demoki"atskom 
пјvои, jli slaЬiti i izlagati drustvo i пarod tгagicпim, mracпirn uпu
tamjim i spoljпim nejzveпostima. Рнt od Ьirokгatskih пacioпaJjza
ma i partjjskog rnoпopolizma vodi н haos i rasнlo ili н koпstitujsa-
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nje па пovim drustveпim osnovama, u пovim, slobodnijim пacio
nalпim odnosirпa. 

Nacionalпi prestizi - bili "burzoaski", sovinjstickj ili bjro
kratski - пacioпalna вegiranja i iskljucivosti ве vode пicerпu serп 
шгzпјi i zakrvljeнosti. U mrюgonacjonalпoj drzavi пijedna nacjja 
не пюzе Ьiti sasvjш, za sva vremena, zadovoljna. lzlaz је u spora
zurпirпa i jedпakirп pravima. 

Zadrziпю se, rпakar kratko ј povrsno, па odnosirпa Srba i 
Нrvata. Веsшnвје su odrюsi izrпedu ova dva naroda najosetljivijj. 
А buduci su to i пajveci narodi, njihovi odnosi su i najpresudпijj za 
Jugoslavjju i вacionalпe odпose u пјој. ОЬа ova пaroda su "ras
parcani", i to SrЬi vise пеgо Hrvati, jer se пjihovj de\ovj na\aze ј u 
drugirп repuЬ\jkarпa ј u pokrajjnarпa. АЈј kako, па prjrпer, pri
kljucjti bosaпske Hrvate Hrvatskoj, kad su oni u Воsпј manjina, а 
Muslirпaпj i SrЬi relatjvne veciпe? Za to se rпora izrпisliti "teorija" 
da su Muslirпaпi "cvijet hrvatskog пaroda", ргеrпdа se MusJjmanj 
osecaju i poпasaju kao posebпost. Kako, pak, prikljнcjti bosaпske 
Srbe SrЬijj? l tu "treba" "teorjja" - da Mus!jшaпi nisu пагоd, пасi
ја, nego vera - kao da је vera spoгedna ј beznacajna oznaka. Ali је 
пeosporno ј пeotkloвjivo da SrЬi i Hrvati teze zajednici sa delovi
rпa svog Ьiса н Воsпј. А bas tu zajedпjcu kidajн - bezmalo sн је 
sasvjш prekinн!j, bosaпski partijskj Ьirokratj, podjarujн6j tjm пeo
buzdaпe пасјопаЈјzше. lzlaz је ј\ј u пasilju, u medusobnorп istre
Ыjivaпjн ilj - j\i tl demokratjjj, u demokгatskirп pravima koja се 
omogucivati kнlturnн, emocioпalпu i drнgu homogeпizacijн Hrva
ta iz Hrvatske i Srba jz SrЬije sa Hrvatima i SrЬima н Bosпi. Jer 
daпas је, па рrјшег, razmeпa jzmedt! jugosloveпskЉ repuЬ\jka pro
centualпo manja пеgо t.1 Evropskoj ekonomskoj zajedпici, а pove
zaпost SгЬа iz SrЬije i SгЬа t.1 Hrvatskoj i Vojvodiпi neнporedivo 
mапја пеgо н vгeme Aнstгo-Ugarske, kad sн SrЬija i Aнstro-Ugar
ska Ьile dve, povremeпo ne bas prijateljske dгzave! 

DгнkcUe гесеnо: пacioпalno pjtanje, пacionalпa рјtапја u 
Jugoslavjjj partjjska Ьiгоkгаtјја- Ьila опа nacionalпa ilj jugosloven
ska - пјје vjse kadra da uskladuje i da Љ resava. 

Nacioпalrю pitanje је t.1 daleko vecoj merj веgо socijalвo 
гazaralo, i пajzad razorilo, kraljevsktl Jнgoslaviju. Upгkos sadasв-
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јој teskoj, struktнralвoj krizj - пасiоваlво pitaвje postaje пajsudbo
nosпUe рјtавје sadasпje Jнgoslavije. Njegovo reseпje, вjegovo 
resavaпje је komponeпta - ј to пајvаzпјја - demokratskog i socijal
пog kretaпja i preobrazavaпja. 

Ne пеgјrапје, nego afirrnisaпje пасјја- пе moпopol паd jde
jama ј раmесн, пеgо jedпaka prava ј zakoпj! 

Jugoslavjja се se obпovjti kao deпюkratska koвfederacUa ili 
raspasti i Ьitj raskomadaвa. Verujem u ovo prvo, premda daвas ве 
postoje orgaвjzovaпe ј saglasne sпage koje Ьi se tog zivotnog, isto
rijskog zadatka prЉvatjJe. BezjzJazj su cesta sudЬiпa pojedjnaca ј 
politickih pokreta, ali ne i naroda. 

Nasa reC, London, mart 1985. 
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DILAS 
OKOSOVU 

"Dva sн osrюvпa izvora krize па Kosovu: prvi - tradicioпal

ni otpori А!Ьапаса srpskoj, оdпоsпо jнgosloveпskoj drzavi, drugi -
otpori funkcioпera а!Ьапskе пarodnosti пastojanjiшa Srbije da se, 
radi sredivaпja, ograпici autorюmija. 

Prvi izvor је stalaп, Ьilo da је rec о kraljevskoj ili koшuni
stickoj Jugoslaviji. Оп crpe sпаgн iz priюdne tezпje a!Ьanske пасi
је za afirшacijom i ujedinjenjem. Otpori kosovskih А!Ьаnаса su 
samo meпjali forme, zavisno od okolпosti, od odnosa sпaga i pre
vladнjнcill ideja. Ali ti otpori пisu prestajali sve od 1912. godine -
otkad је srpska drzava prisajediпila Kosovo, posle poraza Turske u 
ratн s balkaпskim hriscaпskim drzavama. А sto se tice otpora fuп
kcionera А!Ьапаса, oni za Jнgoslavijн пе Ьi Ьili veca пesreca od 
ostalih podvajanja korntшista i пjihovog zatvaranja н 'svoje' naci
onalne federalпe drzave - kad se ti otpori пе bi spajali s rnasovпim 
i zivim ilegalпirn aktivnostirna inspirisanirn iz А!Ьапiје i poveza
лirn s njom. Kosovski fнnkcioneгi ne zele da se odгekпu privilegi
ja koje irn daje autorюmija. А oni se i пе rnogu odreci autono
шaskih privilegija. Ne samo zbog toga sto ih funkcioпeri ostalih 
jugosloveпskih repuЬ!ika uzivaju u jos vecoj meri, nego sto Ьi tirne 
potkopali seЬi i iпасе taпko i labavu osnovн u vlastitom пarodu. Na 
Kosovu nerna А!Ьаnаса koji пе Ьi Ьili пacioпalisti - irna samo 
пijaпsi rnedu пjima. Time i drzavпi aparat Kosova postaje пeefika
saп i aпtijнgoslovenski. 

"Ima li se pri torne па timн da је А!Ьалiја stekla drzavпu 
пezavisлost kroz totalitarizam i da је рошосu пјеgа а!Ьапskа ласi
ја usla u fazн пасiола!пе lюmogeпizacije koju iлspirise staljiпi

sticko-пacioпalisticka ideologija - bice јаsпо zbog cega su пemiri 
па Kosovн нpomi, шasovлi, inveпЏvпi i brнtalлi. 

"Uz to је Kosovo posle шtа dozivelo ekoпoшski i socUalпi 
preobrazaj. U predгatпoj, kraljevskoj Jнgoslaviji, kosovski А!Ьапсi 
пisu irnali пijedne skole па svom jeziku, а socijalпo su Ьili u polн
feнdalпiш i pleшeпskiш odпosima. U поvој, koшuпistickoj Јнgо-
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slaviji, oni su doЬili ne sашо svoje skole, nego i univerzitet sa pre
ko 20.000 studenata i visoke kultume ustanove. Uz stalnu ј oЬilпu 
рош?с j~g~s.loven~ke zajedпice uznapredovala је industrijalizacija, 
а ~ ~!Ш Ј~ 1 tzшeпjena socijalпa strнktura: inteligeпcija је postala 
naJdшanнcпiji integrisнci sloj. Тај preobrazaj је ојасао saшosvest 
kosovskih А!Ьаnаса. Ali on је - н usloviшa totalitaristicke nacio
пalпe hoшogeпizacije, i na Kosovu sazdao uslove ј sпаае za 
razшah totalitamog лacionalizшa. :;, 

Do takvog пacioпalrюg pokreta i takvih nemira na Kosovu 
пiје .?.oslo ni лајеdrюш, ni пezavisno od politickЉ prilika u Jugo
slaviJ 1, а napose ne bez Titove uloge. Sredirюrn sezdesetih aodiпa -
posvle sшenjiv~~ja na~istaknutijeg srpskog koшuniste, sefa tajne 
sluzbe Rankovtca - Тtto se uplasio srpskoa nacionalizшa ј to ne 

l.k :;, ' 
to 1 ·о onog klasicnog, "burzoaskog", koliko пovog, parЩsko-Ьiro-
kratskog. То је prнzilo prilikн kosovskiш fuлkcioпeriшa da 
"raskriпkavaju" Rankovica i tajne sluZЬe kao velikosrpske i aпtial
ba~ske .. Titн је to pogodovalo, нtoliko vise sto је Ьilo zacinjeпo 
veltcailJ~Ш njegove licnosti i njegove "spasilacke" нloge. 

Тнне se, fakticki, legalizovao nacioпalizaш fнnkcioпera 
А!Ьапаса, а опi sн, potvrdujuci se kao пacionalпi, oшogucili 
razma~ a!Ьaпskog staljiпistickog пacioпalizшa i prodor uticaja 
А!ЬашЈе. Poceli su pritisci i пasilja паd пеа!Ьапskiш шапјiпаша на 
Ко~оvн, ll prvoш геdн паd SrЬiшa kao пајЬгојniјiш i tradicioпalno 
"~aJopasпij im". Pгitisci i пasilja пeozvaniceпi, skrivaпi i podrzava
ш od vlasti. Pritisci i пasiUa cнdovisпi ро fоmшша i razшeraшa: 
sak.aceпje. i u?ijaпje stoke, zabrana voda i ispasa, шsепје kuca i gro
b~!Ja, ~alJerlJe crkava, zastrasivaпja, preшlacivaпja, ра i ubistva, 
stlovaпJa rnaloletпica i staгica- silovaпja iшaju пeku ideolosku ako 
ne i kнltпu privlacпost za taj i takav nacioпalizaш. ' 

Parola 'Etпicki cisto Kosovo' obнzela је sve strнkture А!Ьа
nа~.а: Srbi su pгisi.ljeпi ?а napustaju Kosovo, tako da је njihov broj, 
~OJI Је po~le гаtа 1znosю vise od treciпe stanovлistva, spao па oko 
Јеdпе реtше. Sашо u posledпjЉ desetak godiпa iselilo se oko 
220.~00 hiljada. U poslednje vreшe АIЬапсi otkupljuju od Srba 
zemiJuyo епоrmпо visokiш сепаша. Vlasti пе znaju, ili se prave da 
пе zпaJU, otkuda toliki пovci, cesto u devizaшa. Verovatпo se пе 
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svercuju sапю iz А!Ьапiје, пеgо i iz zernalja fundarneпtalistickog 
islarna: rnuslirnaпi Jugoslavije, u koje spada, uz 1.700.000 Bosana
ca, i veciпa kosovskЉ АlЬапаса, treba da posluzi kao uporiste isla-

rna u Evropi"". 
"Nastojaпja vlade repнЬlike SrЬije па sredivanju prilika па 

Kosovu - prernda пeodlucпa i пeterneljita, пisu пi kao takva doЬila 
podrsku ostalih repuЬlika: пасiопаlпе partijske Ьirokratije se Ь~је 
promeпa, izgovarajнci se strahom od "obnove" srpske hegemon~e. 
Stavise, autoпomпa Vojvodiпa, koja је takode u sastavu repuЬltke 
Srbije, premda veciпom паsеlјепа SrЬima, daje пajzesci otpor pro
meпama na Kosovu, zbog presedaпa za svoj polozaj. 

А пi savezпi oraani - ni dгZavпi ni partij. ski, пisu kadri da 
" :;:, 

izшene staпje па Kosovu. I to пе toliko zbog toga sto su autoпo-
шne pokrajiпe ustavom fakticki izjedпaceпe s repuЬlikama - to је 
vec peti ustav za Titove vladavine, ра пе Ьi Ьiо greh ni kad Ьi on 
Ьiо promeпjen. Promeпa polozaja Kosova dovodi u pitaпje citavo 
ustrojstvo, citavo Titovo naslede. Nedavпa rezolucija Ceпtralпog 
komiteta Saveza komuпista Jugoslavije о odrюsima izmedu repu
Ыike SrЬije i пјепih aнtoпomija, tj. i Kosova, svojoш пeo
dredeпoscu i nejasпoscu рrоdнЬlјнје konfuzijн i l1rabri otpore i 
пemire". ("Fear апd Loatiпg iп Kosovo Threateпs Yugoslavia", 

9.Х- The Wall St1·eet Joumal). 
Nasa rec, London, decembar 1985. 
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NOVA FAZA NACIONALNIH ODNOSA 
U JUGOSLAVIJI 

Esej objmJljen и nemackom casopisu 
,,Politische Studien ", XI-Xll 1985. 
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Jнgoslavija је vec poodavпo zakoracila н поvн fazн svoa . ь 
razvttka. Та Ьi se faza, пајроvгsпiје gledaпo, mogla okarakterisati 
kao postitovska. Istorijska istiпa је drukcija: ta faza је pocela vec 
pod Titom, krajem sedamdesetЊ godina. Ali ona se prikrivala н pri
vidпom koпtiпнitetu ideologije i н stvarnoj Titovoj aнtokratiji: ta 
ideologija, а jos revnosпije ta aнtokratija, пastalн рrоmепн sн pri
kazivale kao 'нsavrsavaпje' i 'dalji razvitak' ranijih odпosa i fоппi. 
u tome је Ьilo tacпog, нtoliko sto se sнstina vlasti i sнstiпa ekoпo
mije пisн meпjale. Nova faza је пastнpila н okvirн sistema - iz 
rшzпosti, iz teskoca i пeprilagodavaпja samog sistema. Zbog toga 
zvaпicпa politicka svest п е samo sto је prikrivala, пеgо пiје пi bila 
kadra da носi, da se radi о pocetku поvе faze. 

Najkaгakteristicпija crta te поvе faze - kao i svake zпасајпi
је, kvalitetпe ргоmепе н Jнgoslaviji od пјепоg nastaпka 1918. godi
пe - јеsн drнkciji, izmeпjeпi пасiопаlпi odпosi. Daпas sн ti odпosi 
- kao i н гaпijim promeпama- praceпi, а cesto i нzrokovaпi, ргоmе· 
паша н ekoпomij i, н kнltнri i dakako, н politickoj svesti. Ali пасi
опаlпi odпosi sн, Ьеsшппје, пе sarrю пajdramaticпiji i пajosetljivi
ji, пеgо i пајргеsнdпiјi za zivljeпje i istorijskн sнdЬiпн пагоdа Jнgo
slavije, ра i za samн jнgosloveпskн dгZаvпн zajedпicн. U razmislja
пjima i zakljнcivaпjima о Jнgoslaviji пе mogu se zaoЬilaziti пi dru
ga pitaпja - socijalпa, verska, ekoпomska, kultuma, spoljпopoli
ticka. Ali kroz пасiопаlпо pitaпje, 11 пacionalпim odпosima пе 

sапю sto se prelamajн, пеgо se нпјimа koпceпtrisн i sva drнga pita
пja. Jнgoslavija, пarodi Jнgoslavije, jos пisu нsli н drustvo toleraп
cUe, zakoпskog reda i slobodпe ekoпomije: otнda ostrascenost i 
ideoloske totalitamosti u jugosloveпskom drustvн - ukoliko оrю i 
postoji kao celina, obzirom na пacioпalne zacaшenosti i meduпaci
oпalne podvojenosti. 
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Protivпici jнgosloveпske dгzave, pogotovн separatistj iz 

11 асјја same Jнgoslavije, jstjcali su, ј jos нvek jsticн, da је Jнgosla
vija 'versajska tvoгevjпa', tj. tvoгevjпa pobedпjckih sjla jz Pгvog 
svetskog rata ј mira kojeg sн оп е н Versajн 1919. godiпe пашеtпн
lе pobedeпim silama- Aнstгo-Ugarskoj i Nemackoj. То sн isticali i 
jнgosloveпski komнпisti, povodeci se za Leпjiпom i Komiпtemom, 
koji sн Versajski rniг tretiгali kao iskljнcivo imperijalisticki dikt.at 
Fraпcнske i Britaпije. Kornнпisti sн takav stav imali iz svojЉ, 
komнпistickih razloga, а istorijski tokovi - s јасапјеm fasizma i 
izbUaпjem Drнgog svetskog rata - dodelili sн irn нlоgн izvrsioca 
jнgosloveпske revolнcije, а tirne i spasioca Jнgoslavije. 

Tvrdпje о Jнgoslaviji kao 'veгsajskoj tvoreviпi' sн neistiпite
kao i mпoge ideoloske postavke inspirisaпe politickim potrebama. 
Vec 1917. godiпe sн se па Кrfн srpska vlada i predstavпici Hгvata 
spoгazumeU о stvагапјн zajedпicke drzave. А Jнgoslavija је kao 
drzava stvoreпa krajem 1918. godiпe - pre Veгsajskog rnira, voljom i 
odlнkarna Ј. н aosloveпskih politicki\1 sпaga. I п е samo to. Stvaraпjн 

~ . 
zajedпice ЈнzпЉ Sloveпa tezili su пajsmeliji i пajkreativпiji dнlюv1 
stolecima, а od devetпaestog veka vec i politicki vodi i socijalпi 
pokreti. Веsшппје sн te tezпje, нzгоkоvапе robovaпjem i iscepka
пoscн ЈнzпЉ Sloveпa pod mocпijim drzavama (Анstгiјош, Tшskom, 
Veпecijom, Madarskom), kao i пji!юvim zapadaпjem н iпtегеsпе sfe
re velikЉ sila (Aнstгo-Ugarske, Rнsije, Fraпcнske, Italije, Nemacke). 
Ali ka zЫizavaнjн sн Јнzпе Sloveпe нpнcivali i dнЫјi, шшtamji Ciпi
oci: etпicka i kнltнma srodпost, sаzпапја da се sпа:Zепје zajedпica 
omogнciti iпtegritet i svakog пјеrюg сlапа пароsе. 

Zivljeпje н zajedпickoj drzavi је to i potvr·dilo - нprkos pгo
pнsteпim пюgнcпostima, zabraпama, пasilj ima i soviпistic~ir~ 
mrzпjama: пarodi Jнgoslavije - cak i пасiопаlпо obespravljeШ 
Makedoпci i А!Ьапсi - нzпapredovali sн ekoпomski i civilizacijski 
i tl predratпoj, kraljevskoj Jнgoslaviji, а н posleratнoj, koпшпi
stickoj Jнgoslaviji doziveli sн iпdнstrijski preobrazaj i osпazili svo
ju пасiопа\пн i kнltuпш iпdividнalпost. Kolika је tl tome zaslt1ga 
'bшzoaskog' i 'socijalistickog' poгetka, а koliko epol1e i zjvotпih 
11llZIIOSti tesko је odmeгitj. Ali је сјпјепiса da zivot пiјеdпе jнgo
s\oveпske пасiје пiје Ьiо пi totalпo, пi trajпije нkосеп. Dakako, ako 
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se taj zivot пе poistovecнje s пacioпa\istickim ideologjjama. Јег se 
s пјјша i пе moze poistovecjvatj, Ьнdнсј пасјје пюgн da zjve i 
гаzvјјајн se - dakako mапје ili yjse uspesпo - pod пajrazljcitijim 
ideologjjama. 

Alj је takode jstiпa, пероЬitпа i пенmitпа, da sн Jнgoslavijн 
od пјепоg пastaпka razdjrale пасјопаlпе razlike i пасiопаlпе sнpгo
tпostj; Jнgoslavija, jнgosloveпska zajedпjca, н stvaгi se zasпjva i 
opstoji па razгesavaпjн rnedнпacioпalпih kriza, na medнnacional
njm sporazшпevanjirna. 

U predгatnom periodu najsna:Zпjjj i najsiгi је Ьiо otpor Hгva
ta pгotiv ceпtralizma, cijj sн glavni zagovomjci Ьili moпarhija i 
politicke partije SгЬiје. SгЬiјаје vec stolece imala svojн drzavн -нz 
Сmн Goru, cija је drzavnost starija, ali i нloga, zbog nerazvijenostj 
i malobrojnosti, daleko manja н нjediпjavanjн Jнgoslovena. SrЬija 
је iz Prvog svetskog rata izisla kao pobedпica, ра sн nјепе poljtjcke 
partUe н novн, mnogoпacioпalпн zajednicн tшele svoje predratne 
ideologije i svoj meпtalitet - ideologije iz devetnaestog veka, rnen
talitet provincije zanete svojom drzavnorn i svojom jнgosloveп
skoш misijom. А Ьнdнсi је SrЬija, нргkоs stгahovitim gнЬicima i 
pнstosenjima н ratн, нspela da оснvа vojnн i politickн strнktшн, 
о па је, н posleratnom haosн, па prosiгenн zajedпicн prenela i svo
ju administгativпo-politicku hegernoпiju. U tome su SгЬiјн vodili ј 

'seЬicnj' dr·zavпi i пacionalni razlozi- stvoriti drzavн sna:Znu protiv 
spoljnih sila, нjediпiti se i sa SгЬima iz Ьivse Aнstro-Ugarske, kojih 
је bezmalo Ьilo koliko i onih н SrЬiji. Ali је i SrЬijн - bar пјеnе 
demokratske strнje, Ьеsшпnје, nadalшjivala ј ideologija jugoslo
veпstva, оdпоsпо tradicioпalno verovanje н пacionalnн ideпtjcrюst 
'troimeпog пaroda' - Srba, Hгvata. Slovenaca. 

Ali ta ideologija i to vегоvапје sн se brzo гazvejavali н poli
tickoj stvamosti, н kojoj su prirodno izЬili i oгgaпizova!j se 
'seЬicпi' iпteresi i amЬicije socijalnill grнpa, пacioпalizama, religi
ja - najcesce i н sprezi s iпteresjma velikih sila. 

U kraljevskoj Jнgoslaviji пiје bilo пiјеdпе partije, sem zabra
njeпe Kornuпisticke, koja Ьi svojorn strнkturom Ьila jugosloveпska. 

U stav iz 1921. godine gaгantovao је gradanska prava. Ali је 
izglasan bez нсеsса Hгvata, poricao је postojaпje razlicitil1 nacija, 

1 
1 
! 
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ра time i nacioпalnЉ pitaпja. Time је fakticki omo~ucav~o domi
naciju sгpskЉ partija. Takav ustav se pokazao перпшеnЈIУ, u sve 

zaostгenijim nacioпalnim sukoЬima. 
Bila su dva pokusaja сепtга - moпarl1ije, da se izide iz 

drzavne kгize. 
Pгvi је Ьiо kralja Aleksandra posle uЬistva l1гvatskog vode 

Stjepana Radica u parlameпtu, 1928. godine- otada, ра do propas~i 
Кraljeviпe poslanici Hгvatske, medu njima i SrЬi iz Hгvatske, boj
kotuju parlamenat. Aleksaпdar је 6. jaпuara 1929. godiпe ukirшo 
ustav, zabгanio partUe, proglasio nacije Jugoslavije jednom пacijom 
i zaveo licпu vlast. Оп је, verovatпo, verovao da је srodпost medu 
Juzпim Sloveпima tolika da се se опi - poput Nemaca i Italijaпa -
kгoz jediпstveпu, ceпtralizovaпu drzavн stopiti u јеdап пагоd, u 
jedпu пасiоnаlпн svest. U tome је оп doЬio podrsku drzavпog apa
rata - u prvoш r·edu vojske, koju su koнtгolisali srpski oficiгi, а u 
visim komaпdama најсеsсе i пjegovi licпi pгivrzenici. U pocetkuje 
kгalj Aleksaпdar imao podrsku zпatпog dela Srba, zabrinutih za 
drzavн, za kојн su toliko stгadali, а i medu, pristalicama, vec malo
brojпim, iпtegralпog jugosloveпstva. Podгska politickЉ partija је 
izostala, cak i srpskЉ, а jediпo dozvoljeпa, пovostvoreпa Jugoslo
veпska пасiопаlпа stгaпka, ubrzo је spala па srpske soviпiste i 
hegemoпiste. Aleksaпdaг је vise Ьiо aнtokratski moпarll, пеgо 
modeгпi, ideoloski diktator. Posle tri-cetiri godiпe, Aleksaпdrov 
ceпtralizam је zapao u krizн - ima podataka da је i Aleksaпdar toga 
Ьiо svestaп. Posle uЬistva Aleksaпdra, u Marseju 1934. godiпe, пje
gov пasledпik, regeпt kпez Pavle, dopнsta kakvu-takvн ороziсЧн, 
ali i zadrzava centra\isticki i пedernokratski sistem. Hrvatski пасю
паlнi pokret (Hгvatska seljacka straпka, pod vodstvom Vladk_a 
Maceka) dostize vrЪuпac, okupljajuci sve Hгvate - sem malobroJ
пЉ komнпista i jos malobrojпijЉ lнvatskil1 fasista, нstasa. Hгvati, 
kao i predstavпici srpskЉ gradaпskih straпaka, i dalje bojkotuju 
paгlameпat. Hгvati se sve vise otнduju od dгzave, пegodovaпja pro
tiv orijeпtisaпja vlade па agresivпe fasisticke velesile doЬijaju sve 
sire razmere medu SrЬima. Primice se rat, drzava је u krizi. 

Drugi pokusaj izlaska iz drzavпe kгize ciпi kпez Pav\e. Pre
kasпo i пedovoljпo. Tek uoci rata, н ratnoj oluji koja vec izЬija и 
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Evropi, u leto 1939. godiпe, kпez Pavle se sporazumeva s vodom 
Hгvata Macekom, ро kome Нrvatska doЬija autoпomiju. Ali samo 
Hгvatska - bez ikakvЉ dernokгatskih reformi, bez ргоmепе 

пasledenog, Aleksaпdгovog autokratskog sistema. 
No to је pгvi сiп, makar izпudeп, jugoslovenskog federali

zma. Federalizma protiv koga su odmah ustale sve srpske stranke, 
i one gradaпsko-demokratske. Na celu s glasovitim srpskim piscem 
Slobodaпom Jovaпovicem, orgaпizиje se и Beogradu Srpski kиltur
пi klнb, koji okиplja politicare i iпtelektualce bez razlike па пjiho
vи politickи oгUeпtaciju: pokиsaj okupljaпja Srba па пacioпali
stickoj osпovi. Sporazurn kпeza Pavla s Macekom irnao је slabu 
podгskи и sгpskim partijama, пarocito oпirn iz SrЬije, i verovatпo bi 
ga srpski пacioпalizarn poпistio. I komнпisti sн Ьili rezeгvisaпi pre
ma torп sporazнrпи kпeza Pavla s Hгvatirпa. Ali пе zbog aнtonorпi
je, kојн је doЬila Hгvatska, nego zbog toga sto korпнnisti nisн doЬi
li nista, а levi sindikati sн cak i izgнbili - нskoro sн i zabranjeni. 

Uprkos torпe sto knez Pavle nije Ьiо пi fasista ni germanofil, 
vlada Cvetkovic-Macek, kоји је imenovao posle sporazшne s 
Hгvatirпa, sve brze је - нsled svoje nelюrпogeпosti i пacionalnih i 
socijalnih sнprotnosti Jнgoslavije - potpadala pod нticaj Nemacke i 
Italije, da najzad pгistupi i Tгojnom paktu 25. marta 1941. Тај rпalo
dusпi akt su siroki slojevi, пarocito SrЬi, sl1vatili kao izdajи. Grиpa 
sгpskih oficira је izvгsila beskгvni drzavni иdar 27. rпarta 1941. 
godine i obгazovala vladu пacionalne koпcentracije s geпeralom 
Sirпovicem na celu, ll kојн S\1, preko volje, нsli i predstavпici 
Hгvatske. Ali ako је Ьilo lako oboгiti jednн slabн vladн, dнlюvno 
istroseпe i korпpгorпitovaпe strнktиre vec пisн Ьile kadre da izпe
dгe hоrпоgепи, оd\нспн i vizioпarsksи vladн: Simoviceva vlada 
пiје otkazala пi potpis na Trojпom paktu, niti se pripremila za rat, 
Ьаг koliko је to Ьi\а dнzna i kadra. 

Bombardovanjern Beogгada, 6. aprila 1941. godine, Nemacka 
i Italija zapoce\e sн rat protiv JнgoslavUe- samo zbog toga sto sн н 
JиgoslavUi jacale sпage otpora i nezavisrюsti. 

Rat је dokraja razotkrio пeizlecive slabosti, пepremostive 
sнprotnosti ceпtalisticke, kraljevske Jugoslavije. Modema i poletпa 
пешасkа am1ija Ьi svakojako pokorila Jнgoslavijн. Ali kraljevska, 



200 Desimir Tosic 

centralisticka Jugoslavija se raspala, пekadra пј za oпoliko otpora 
kojj Ьј posluzio kao moralna podloga пјепоg uskrsпuca: вј ЬоrЬепа 
volja i ratпjcka tгadjcjja Srba пјsн dosle do jzrazaja, usled rasula, 
jzdaja ј demoralizacije oficirskog kora. 

Dogodilo se пesto jos gore, ргеsнdпјје пеgо sto је Ьјо sramnj 
poraz: па jнgosloveвskom, odнvek surovom tlu, rat је razbudjo ј 

гazjarjo пеuраmсепе ј пesluceпe sjle mгzпје ј unjstavaпja. Ali u toj 
kгvavoj pomamj, а ј пјоmе, sazda!j Sll se нslovj za revolнcjoпamu 
izmeпu пacioпalпih i socjjalпil1 odпosa - za obпovu, za uskrsпuce 
jнgosloveпske zajedпice. Та uloga zapala је zаЬrапјепој i malobroj
пoj, ali orgaпizacijski i jdeoloski moпolitпoj Komuпistickoj partiji. 

Istoгijska је сiпјепiса da su komuпisti otpoceli ustaпak pro
tiv okupatora ро паlоgн Moskve, posle параdа Нitlera па Sovjet
ski Savez 22. јшш 1941. godiпe. Ali је takode сiпјепiса, i to 
znacajnija ј presudпjja, da sн se jнgosloveпskj komнпistj za to prj
premali i bili temeljito pripremljeni: гevolнcionami proces је vec 
bio н toku, takorecj od stvaгanja Jнgoslavije, i samo је tгebalo da 
za okrsaj nastaвe pogodan treпнtak, pogodaп spoj нпнtamjih ј 

spoljвil1 нslova.Taj treпнtak је пastao s ratom - raspadom kraljev
ske JнgoslavUe ј пјевоg aparata, оdпоsво s komadaпjem Jнgosla
yjje, ј sa aпgazovaпjem glavnjne пemackill sпaga па Istocпom 
fгoпtu. Komuпjstj sн za to јша!ј i odvazпo, po!jtjckj jskusпo 

vodstvo, па сеlн s Tjtom. А jпtemacjoпa!jstjcka, prosovjetska ide
ologjja u tjm uslovima је takode рге Ьila podsticaj, пеgо smetпja 
za koпkretпн, domacu revolucjoпamu praksн: роrоЫјепј пarodj, 
pogotovн SrЪj kојјша је ргеtјЈо јstгеЫјепје, јеdјпо sн u Rнsjjj ј 

moglj da vjde паdн. Tom jdeologjjom, нostalom, komивjstj se пisи 
и ratи пшоgо пi razmal1jvali- иtapali sи је и zivotпi aпtjfasjzam, н 

пасјопаlпи, 'пaгodno-oslobodjJackн' ЬоrЬн. Zbog toga sи komипj
stj н ratн potjs!i, precиtkjvalj svoj socjjalпj program ј svoje kon
acпe po!jtjcke cj!jeve. А!ј se njihov program н пасiопаlпош рјtа
пји - preustrojstvo Jнgoslavije н federalnи drzavн па osвovj пacj
onalпostj - нtoljko koпkretnjje, zjvotnjje паmеtпно. 

I za to sн komнпjstj Ьili temeUjto pгjpгemljenj: partjja је Ьila 
ceпtraljstjcka, kao sve lenjjпjsticke partije, аЈј forumi пeposredпo 
podredeпj Ceпtralnom komitetн, kao i partijske orgaпjzacjje 
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podredeпe tim forншima, Ьili sн па пасјопаlпој osrюvi. Oko till, 
nacjoпalnЉ, forнma i orgaпizacija se и tokн нstaпka оrgапјzнјн 
vојпе jediпice ј vlastj: jнgosloveпska federacija је izгasla jz нstaпa
ka, iz revolнcije. 

Ideologija se, dakle, prjJagodavala пе samo opste jнaoslo
veпskim нsloviшa, пеgо i uslovjшa svake jнgosloveпske ~acije 
ропаоsоЬ: komипisti и ratu пaveliko - i demagoski i iskreпo - pri
hvataju tradicije svojih пасiја i aktivno, а svojim zivotima нzivljи
jн se u пjihovн stvamost, н пjihove nevoUe i nade. Jнgoslovenska 
гevolнcija је mrюgim svojim stгaпama i пасiопаlпа- da п е kazem: 
пacionalisticka- za Jugoslavijи i svaki пјеn пarod ponaosob. 

То dakako nije moglo da zavara protivпike komuнista, odпo
srю пacioпaliste iz pojediпih пасiја. Pogotovн пе hrvatske fasiste i 
sгpske пacioпaliste, buduci sн prvi doЬili od okнpatora vazalnн 
dгza\'U, а dгнgi se nisu odrekli obnove svoje. U SlovenUi, podelje
пoj izmedu Italije i Nemacke, kontгaгevolнcioпami пacioпalizamje 
јшао vise aпtikomнпistjcke i klerikalne пеgо 'drzavпe' motivacije. 
Hгvatski fasisti, ustase, poceli sи istreЬ!jivaпje drнgih naroda, н 
prvom redи Srba, vec pre иstaпka i napada Nemacke па SSSR. Srp
ski пacionalisti, mahom oficjrj, povиk\j sн se н ileaa\пost- н isceki-. . ь 

vапЈе нslova pogodшl1 za ostvarjvaпje svojih ciljeva. Ipak sн se, ma 
i пeodнsevljeпi pridrиzili иstankи, kada је ovaj otpoceo. Ali antiko
mtшizam је i kod n ј Љ prevladao, раје иbrzo doslo do sнkoba, koji 
се sгpske nacioпaliste, tzv. cetnike, odvesti н saradnju s okиpatori
ma: posledica се Ьiti konfuzija i demoralizacija i gubljenje podrske 
kod Zapadnih saveznika. 

Time raspojasani пacionalizmi nisн prestali da se medusobno 
gloze i obracиnavaju, пеgо sи u prvi plan istнrili ЬоrЬи pгotiv 
komunista. А koпшnisti sи ироmо nastojali na ratovanjи protiv 
okupatora. Gradanski rat se spojio s ustankom protivu okиpatora. А 
da bi mogli da se odrze i pobede, komиnisti su se ne sапю 
obracuпavali sa svojim pгotivnicima, nego su- dosledno svom anti
nacionalizmu - beskompromisno ostvarivali toleranciju i saradnju 
svih nacioпalnosti. 

Priznavaпje nacionalпih osobeпosti i ratпa saradnja nacija 
nisи samo krcili koпшnistima риt ka vlasti, nego i obnavljali, нtе-
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meljivali Jнgoslavijн. Moze se о koпшпistima шjslitj sta ~~ h~ce, 
ali bez пjilюve геvоlнсiопаrпе i kol1ezioпe uloge JнgoslaVIJa Ь1 se 
raspala н rпedнnacionalnirп ј veгskim istr~ЬI~ivanjima. _А_ zbog_ te 
нloge komнпjsta, hrvatski, а i drнgi separatlstl, н ko~ншstнna v1de 
- tacпije: prave se da videl - izdajпike svog пaroda 1 ageпte koпkн-
reпtskog пacioпalizma. 

Nешајн pravo опi koji tvrde da koпшпisti пisн н геvоlнсiо-
пагпоm ratн resilj пасiопаlпа рјtапја. Resilj sн Љ - prema нslovirпa 
ј zahtevima tog i takvog rata, н borbi pгotiv koпtrarevolнcioпarnih, 
пacioпalistjckЉ sпaga. 

*** 
Jнaosloveпska fedeгacijaje prirodпo izrasla iz revolнcije. Ali 

i Љrma ~lasti н toj federaciji 'prirodпo' је izгasla iz ideologjje i 
stгнktшe leпjjпistjcke partije: pгemda su fedeгalпe jediпice dob~!e 
kнltшпн ј adшiпjstratjvпн анtопошпоst - federacija је kroz partljll 
politicki јасе ceпtralizovaпa пеgо sto је Ьila ceпtraijsticka kraljevi
пa Jнgoslavjja. U tome је н!оgн igгalo ј нgledaпje па sovjetskн раг
tiјн ј sovjetskll federacijн, kao ј ideoloska ilнzjja da се s rнseпjem 
bшzoazjje пасјопаlпа рјtапја н osпovi zaнvek bitj reseпa. 

Ali је jнgosloveпska fedeгacija Ьila otpocetka i гazlicita ?d 
sovjetske, i to н Ьitпiш pjtaпjima: fedeгalпe jedjпice sн imale v1se 
анtопошпоsti, а н Jнgoslavjji пiје bilo veljke, 'vodece' пасiје kao 
sto је rнska. 'Vodeca нloga' Srba пi pre rata н kгaljevjпi Jнgoslavi
ji пiје mogla da se ostvarj рорнt rнske н Sovj~~skom Save~н, zbog 
toaa sto sн SI'Ьi ekoпoшski i kнltнпю zaostalljl od Hrvata 1 Slove
rш~a. А Ьнdнсј sн SгЬi teгitoгijalпo гаstшепј i jzvaп SrЬije, пј пjj
hova гelativпa Ьrојпа predпost пе moze doci do izrazaja kao она 
Rнsa н Sovjetskom Savezu. То је i daпas od оgгошпе vazпostj: 
zalopojke ј ogorceпja aпtisrpskih, н prvom redu hrvatsk~l1 пacioпa
lista pюtiv srpske l1egenюпije пе zasпivaju se па real~нm o~пov~
ma пеао па mitovima i predrasudama, а tezпje srpsk1h пacюпall
sta' ka l1egemoпiji па рrесепјivапјн svojih 'srpskЉ' sпaga i па 
odmazdama za doista u:Zasпa stradanja u оЬа svetska rata. 

То пе zпaci da dve пајvесе nacije, SrЬi i Hrvatj, пеrпајн 
razloga - bez obzira па пacionaliste i пjihove ideoloske koпstrн-
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kcije - za zabrinutost i negodovanje. Od tih nacija su odvojeni 
znatni delovi i prikljuceni dгнgim federalпim jediпicama - u 
prvom redu Bosni i Hercegovini, н kojoj sн Mнslimaпi relativпo 
пajbrojпiji. Ali i federalпa Воsпа ј Hercegoviпa su plod surovjl1 
гatnih iskustava: poprjste medнпacioпalnih jstrebljjvanja, опа bi 
bila jzvor razdora i kavgi da је prjk!jucena Sгbiji ili Hrvatskoj. 
Stanovnistvo Воsпе i Hercegoviпe је izmesaпo, ра podela пе 
samo sto пе bi zadovoljila пi Srbe пј Hгvate, пеgо bi kod Muslj
maпa razbнdila пeнgasivu tezпju za ujediпjeпjem. I to utoliko 
пeodoljivjje sto se oni, MнsJjmaпi, sve ocjgledпjje i sпazпije afir
misн kao posebпost, obesmisljavajuci i svojataпja пacionalista, u 
prvom redu l1гvatskih. 

SrЬi i Нrvati su glavnina Jнgoslavije. Опi su takoreci osнdeni 
istorijoш, geografijom, religijama, jezjckom i etnickom srodпoscн, јЈј 
da se gloze ј istreЬljuju јЈј da se sporazшnevajLI ј saZ:jvljнju. Smatram 
da се jzmedu nјЉ zadнgo, ako пе i нvek, Ьitj neslagaпja i sukobUava
пja. Alj sam нvеrеп i da su s revolнcijom zapocete i mogucrюsti zaje
dпistva- zajedпjstva zasпovaпog па zakoпima i demokratiji. 

О tim i takvim mogнcпostima komнпistjcki vodi nisн mno
go hajali н vreme zaнzimaпja vlastj: besklasno dгustvo, iscezavaпja 
svih ра i пасiопаlпЉ sнkobUavanja, pr·jkazjvali sн se kao realпost, 
rпakar н dalekoj bнdнcnosti - realпost нtoljko пespornjja sto sн ima
li totalnн vlast. 

Alj revolнcjja је ј н jugosloveпskjш komuпistjma zacela pro
meпe: sаzпапје svojih nezavjsnjh mogucпosti, svest о svojoj пeza
vjsпoj drzavi. То sаzпапје i ta svest се doci do svog izraza u suko
bн sa Sovjetskim Savezom, 1948. godiпe. 

U prvj rпah, usled lепЈ· iпisticko2: ideoloskoa пasleda izaieda-......., v ' z::::, 

lo је da se sнkob s 'domovjпom socjjalizma' nece odrazjtj па 
шеdнпасiопаlпе odпose н Jнgoslaviji. То Litoliko pre sto se jнgoslo
veпski vodj пisн odrekli svog monopola vlastj, а njtj osnova leпjj
пizma. Ali mнспа ј kompijkovaпa borba za пezavjsпost drzave i za 
svojн dнlюvпн пezavjsпost prisjlili SLI Љ da zaпemare mпoge 
dogme: jzvrsjli sн deceпtralizacjju prjvrede, dodнse па fedeгalпoj 
osпovi, dopнstjli izvesпн jпicijatjvн predнzeca, dopнstili slobodпj

jн razmeпн, odнstali od kolektjvizacije posle пesavladjvog opjranja 
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se1jaka i katastrofa1nog rasu1a po1joprivгede, stabi1izova1i nezavi
snu spo1jnн po1itikн i пeideo1osku razmeпн sa spo1jпim sveto~: . 

Pos1edice sti, н pocetkн, bi1e jacanje kol1ezije JugoslaviJe 1 

samosvesti Kornнпisticke partije. I federa\пe jedinice sн- prema Usta
vnom zakonu iz 1953. godiпe - fakticki doЬile vecu aнtonomiju, 
naгoCito u ekonomiji: izgleda1o је da се se saradпja medu njima razvi"· 
jati vise dobrovoljno i sропtапо, nego kгoz ceпtra\izam K~mн~ist~~ke 
partUe. S tim је i lenjinisticka ideologija podvrgпнta sшш!ЈI, delimicпo 
i kгitici, slobodnija, пedogmatskija razmisljaпja su нzimala maha, нme
tnost se oslobadala ideoloskih ogгanicenja i partijskog пadzora. 

Ali se partijsko vodstvo, u pгvom redн Tito, koji је vec н 
гevoluciji stekao autokгatskн vlast i роЬојао se da mu опа ne osla
Ьi - uplasilo demokratskЉ strujanja kao zive vatre. I s razlogom: 
svakom moпopolu, pogotovu monopolistickoj vlasti, пajopasnijaje 
slobodna razmena. Zbog toga је vodstvo bezobzimo suzЬilo demo-

kгatska strujanja. 
Ali slast 'pгvog gгеlш' - raskid s Moskvom i sta1jinizmom, 

jednom vec okusana, sama је meпjala naCine i motivacije. Umesto 
demokгatizacije, jacali su republicki Ьirokratizmi i republicki, Ьiro
kгatski пacioпalizmi - пајсеsсе se zaklaпjajuci velicaпjem Tita i u 
пjegovo ime, buduci da је on cvrsto drZ:ao vojsku i vrh svega parti
ju i tajпu policiju. Vazaп treпutak u tom procesu је Ьilo obaranja 
Raпkovica kao zagovomika vec prezivelog partijskog ceпtralizma. 

Partijsko-Ьirokratski nacionalizmi se otada ustaljujн i jacaju 
u jugosloveпskim federalпirп (Hгvatska, SrЬija, Slovenija, Make
donija, Bosna i Hercegoviпa, Cma Gora) i autonorппim (Kosovo, 
Vojvodina) jediпicama, pгilagodavajuCi se i motivisuci svojim inte-

гesima i 'svojoj' drzavпosti. 
U Hгvatskoj su se пajsnaznije i пajsamosvesпije ispoljio par-

tijsko-Ьirokгatski пacionalizam. Vodstvo је пastojalo i da ucvrsti 
svoju bazu stvaraпjerп masovпog pokгeta, оdпоsпо otvaranjem pre
ma tradicioпalпom drzavпo-pгavnom пacioпalizmu. То је izazva1o 
- а kako Ьi dгнkCije moglo Ьiti u jednopartijskom sistemн i пacio
пalistickoj eнforiji? - оsесапје нgrozeпosti kod Srba н Hгvatskoj: 
sесапја па ratпe pokolje su Ьila ziva, opstaпak i pod komнпistickom 
vlascн se prikazivao utoliko nesigumijim sto sн vec pocela prebro-
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јаvапја Srba н нstaпovama i pojavile se teorije о 'пeminovпosti' 
asimilacije srpske mапјiпе. 

Partijska ЬirokraЩaje i па Kosovн uzela maha, posle smeпji
vaпja Raпkovica. Na Rankovica, kao dиgogodisпjeg sefa policije i 
SrЬiпa, пatovareп је sav odijшn policijske svemoci kao 'velikosrp
skog нgпјеtаvапја': Tito је to prihvatio, ako пе i iпspirisao, kao da 
ши Raпkovic пiје Ьiо пajblizi рошоспik. Partijsko vodstvo па Koso
vи је omogнcilo delovaпje а!Ьапskош nacionalizши. Ali ne tradici
oпalпom- 'feиdalnoш' i 'burzoaskoш', nego опоm iz АIЬапiје- sta
ljinistickom rasizrпи Eпvera Hodze. Ргоgопi Srba i drиgih rпanjiпa 
tarпo sи vrseпi godiпarпa, а da se о пјirпа u javnosti nije rпoglo, пi 
smelo, пista da se kaze - sve dok, posle Titove srпrti, пisи izЬili 

1981. godine пemiri sirokih razmera, koji nisи prestali пi do sada. 
Kad је partijsko vodstvo u Hгvatskoj росе1о da gиЬi kопtго

lн, а пekorпнnisticki nacioпalisti poceli da izvode masovпe akcije -
Tito је kгајеrп 1971. godine ocistio partijske vrlюve i pohapsio naji
stakrшtije nacionaliste. 

Ali је Тito verиjиci da се tako kaпalisati i 'izigrati' naciona
lizam, иnео u иstav od 1974. godiпe zal1teve i postavke partijsko
Ьirokгatskih пacioпalizama. Federalne jediпice sи fakticki stekle 
veto u ceпtralnirп iпstitucijarпa, а centralпi organi, нkljиcivsi i par
tijske, foпnirajи se od podjednakog broja repиblickih delegata 
(aиtonomпe pokгajine dаји rпапјi broj delegata), ali и pravirпa sи 
bezrпalo izjednacene s repиblikarпa. Bio је to, besиrпnje, korak paг
Щsko-Ьirokratski и regulisaпjи odпosa nacionalnih Ьirokгatija, ali -
bas zbog toga Ьiо Ьirokratski antiderпokratski - i korak ka razjedi
пjavaпjи jиgoslovenske zajedпice. 

Uporedo s tirп је radeno i па 'иsavrsavanjи' i ozakonjeпjн 
sаrпоиргаvlјапја kao sisterпa koji Ьi obиhvatio i ргоzео - пе zadi
гиci и rпonopol partije паd dгustvom! - drzavпe i ekorюrпske usta
пove i orgaпizacije od пajnizih do пajvisijih: Zakon о иdrиzепоrп 
radи, tako zvaпi radпicki иstav iz 1976. godiпe. Nerealпost, konfu
zпost te koпcepcije isla је dotle da је sarпoиprav1janju - prerпda se 
vec potvrdilo da ono и datom partijsko-Ьirokratskorп sisterпu ne 
шоzе irпati иticaja па politiku i drzavн- nameпjivana i иloga regн
latora пacionalпih tгvenja. Ali пiје ovde mesto da se raspravlja о 
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'sanюupravнom' sistemu koji је sanю jugosloveнska varijaнta uto
pije о besklasнom dгustvu i о ljudima, pogotovu radnim ljudima, 
kao о bicima pгedodredenim za 'socijalizam' komuпista: kao da 
radnici, sem svojih klasnЉ interesa, nemaju пacionalnih zaпosa, 
'jeretickЉ' ideja, politickih amЬicija i svojinskih паgопа! 

Sve је, naizgled, fuпkcioпisalo dok је Tito Ьiо ziv, jer se niko 
iz partije пiје usudivao da otskriпe ideolosku zavesu s realпosti. Ali 
vec dve godiпe posle Titove smrti, realnost је izЬila па videlo. I to 
ne sanю prezaduzeпoscu od preko 20 milijardi dolara, nezaposle
noscн izпad milioпa i neefikasпoscu citavog sisterna, пеgо - izbija
пjern пacioпalпih suprotnosti unutar v ladajuce partije i drzavпih 
iпstitucija. 

Privгedпo autarhicпe vec za vreme Tita, federalпe jediпice su 
se sada, posle Тita, zatvorile i politicki - u drzavпe suvereпitete. 
Kolektivпa svojiпa se dokгaja ispoljava kao fikcija- kao svojevгsпi 
feudi nacioпalпih partijskih Ьirokгatija. Federalпe jedinice se sve 
vise razlikuju i jzпutгa, пе samo u ekoпomiji ј kulturj, nego ј u polj
tici: пajliЬeralпije SгЬiја i Sloveпija, najdogrnatskije, пajпetolera
tnije Воsпа i Њvatska. RepuЬlike Ыokiraju ekorюmske mere save
zпЉ огgапа, ako пisн u njihovom 'пасiопаlпоm' Ьirokratskom inte
resu. Politicke odluke Ceпtralпog komiteta SK Jugoslavije ostaju 
mrtvo slovo. Neefikasrюst ceпtra se рrоdнЫјнје i prosiruje, а ideo
logija se bezmalo svodi na нtopije samoupravljaпja i па пostalgiju 
za partijskim jedinstvom iz гevolucije. 

Jugoslavija је usla, kгizom sistema, н novu fazu, н kojoj su 
па ј izrazitije i пajsudborюsпije razlike i trveпja izrnedu partijskЉ 
Ьirokratija па пacionalnoj, оdпоsпо па пасiопаlпо-dгzаvпој osnovi. 
Nacioпalne komunisticke partije su autoпomпe, s teпdencijom da
ljeg osamostaljivaпja i razlikovaпja. Zajedпicka, jediпstveпa ideo~ 
logija је u raspadaпju. Jugoslavija se razvija, mimo volje centra 1 

uprkos ideologiji, ka koпfederaciji, ka savezu drzava. Zasada to 
otvara rnogнcпostijediпo 'Ьurzoaskim' nacioпalizmima, iako пeor
ganizovanim i suzbijaпim. 

То ве zпaci, bar пе za sada, da se Jugoslavija raspada- raspa
da se sistem titovski, пasledeп iz revolucije. Nijedaп пarod, sem 
а!Ьапskе rnaпjiпe, пе ispoljava tezпju za otcepljenjem. А za sada ni 
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пасiопаlпе Ьiгok:ratije se ne odva:Zнju da postave slicпe zahteve, 
sluteci u torne srnrtпu opasпost za sebe. I Arrnija iпsistira па poli
tickomjedinstvu i оснvапјu dгzavпe zajedпice. Ali buduci da пета. 
buduci је zаЬгапјеnа demokгatska altemativa - Jugoslavije, jugo~ 
sloveпska zajedпica је dosta ugrozeпa. 

Istina, vec se javljaju, sve glasnije, kritike partijsko-Ьirokrat
skill nacionalizama i u samoj partiji. Те kritike, zasada, sadrze jedi
no zahtev za vracanjem na tzv. demokratski centralizam, odnosпo 
na centralizovanu partiju. U tome su najagilniji srpski komunisti -
besumnje i iz nastojanja da 'disciplinuju' svoje autonomije, Koso
vo i Vojvodiпн, koje su se osamostalile poput ostalih federalпih 
jedinica- repнЫika. Nije verovatno da се se takav partijski centra
lizam obnoviti. U svakom slнcaju, takav ishod nije mogucan bez 
teskih potresa i tragicпih, bezizglednih rezultata. То Ьi Ьilo ве samo 
vracaпje nazad, nego i ogranicavanje, ako ne i нkidanje federacije, 
koja је - uprkos svim njenirп rпanjkavostima - usla u svest i posta
la nacin dгzavne egzistencije. 

А bas zbog toga sto nema denюkгatske altemative ni za 
drнstvo ni za nacionalne odnose, trvenja medu partijskirп Ьirokrati
jama i autonorпijarna се potrajati i produЫjivati se, uporedo i u 
najuzoj vezi s ekonorпskorп krizorп i krizom sistema kao celine. 
Nacionalne saglasnosti u datom sistemu nije moguce postici bez 
orijentacije na slobodпiju ekonomiju, а takode i na slobodпije 
dn1stvo. I obratrю: bez jedinstvenog trzista i otvorenijeg drustva 
nije mogucrю zaнstaviti raspadanje na Ьirokratske nacionalizrпe. 
То је garaпcija i za federalrюst - ona rnoze samo da ој аса sporazu
rпevanjern u derпokratskijim uslovima. 

То је put ili- bespuce truljenja, iskljucivosti i 'etпicke Cistote'. 

Nasa rec, London,febmar i mart 1986. 
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" 
NASA REC" 

URAZGOVORU 
S MILOVANOM DILASOM 

Na studentskoj akademiji za mi1; и pmlece 1939, Citali ste и 
S1>e1..~anoj dvomni Filozofskog jakulteta jednu S\10jzt 1·atnu 
pl"icu. Govшili su tom p1-ifikom i !1ю Ribш; fJuza Radovic i 
cil"ugi. Da li se secate koja је to mtna p1·ica koju ste Citali? 
Da li ste tmia, 1939, slutili da necemo Ыti ni posle pola veka 
и p1·avom mim jednog civilizmюnog dmstva? 

- Ratna ргiса koju sаш citao 1939. godiпe u dvorani tadasn
jeg Pгavnog fakulteta- а п е Filozofskog fakнlteta- пosila је naslov 
"Na puskoшet od Mojkovca". Naiшe, rпeni se Mojkovacka Ьitka, н 
јапuагu 1916. godiпe, urezala ne sarno u secanje, nego i u citavo 
Ьiсе: kuca пюјЉ roditelja је nedaleko od Mojkovca, а ta bitka 
potvгdнje svojstvo i шос naseg пагоdа da u sнdbonosnirn treпuci
шa prekoraci granicu sшrti ... Nisaш slutio tada "da nесешо Ьiti ni 
posle pola veka u pгavorn шirн jednog civilizovaпog drнstva": 
verovao sаш da сешо biti н drнstvн - socijalistickoш - koje се u 
sveшu, sеш шozda н telшici, nadшasivati zapadnoevropsko, оdпо
sпо civilizovano drнstvo. 

Kad smo па v1·emenu pl"e mta, da li Ыste doг.,olili jedno 
Jzipoteticko pitcmje? Da је P,·va Jugoslavija, za sve и·ете 
S1'oga postojanja od 1918. cio 1941, Ыlа demokтatska pшla
mentama cil"zm'a, nalik па ceћoslovacku RepuЫiku, da li 
Ыste i и tome slucaju p1·isli tJ"idesetilz godina Komzmistickoj 
pшtiji Jugoslm,ije? Ili Ыste ucestvovali и nekoj cintgoj, 
demokmtskoj stl"anci? 

- Da је Prva Jugoslavija bila deшokratska poput RepuЫike 
Celюslovacke, drzirn da пе ЬЉ Ьiо pгevise angazovan н politici, 
eveпtнalno ЬЉ glasao za nekн levн (пе koшuпisticku) stranku. 
Bavio ЬЉ se pretezno tzv.lepoш kпjizevпoscu. Ali sudЬiпaje пasih 
pisaca, ра i пюја, da bнdu "raspeti" izшedн literatшe i politike. lша 
jedan, јеdап od пajdarovitijЉ i нajsenziЬilnijЉ паsЉ pisaca koji 
пiје Ьiо оЬrесеп па takvu sнdЬiпu: Bora Staпkovic- ali оп је iz vге-
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шеnа i iz kraja gde borba za nacionalni opstanak nije dostigla do 
poшenute totalnosii. 

И kojoj su mai Vasi mditelji, ili Ьгаса i sest1·e, uticali па Vas 
и Vasoj mladosti? Iг.1esni cmogoгski pisci? Ili Svetozш Mш
km1ic i Dimifl·ije Тucovic? 

- Moji roditelji su svakako uticali na шеnе: otac шastovi
toscu i vatrerюscu, шајkа sшirenoш шoгalnoscu. А tako i sredina, 
crnogorska, i narodna poezija. Bilo је, kasnije, i drugih uticaja, lite
raгnih: vise od Rusa, nego od nasih pisaca. Svetozar Maгkovic i 
Tнcovic sн na шеnе irnali нticaj vise pгiшerorn, nego deloш, rnada 
о pгvorn kao intelektualnoj, а о drugoш kao politickoj pojavi iшаш 
visoko rnisljenje. Ја sаш najpre postao nezadovoljnik, pobunjenik, 
ра onda direktno шarksista, odnosrю lenjinista. Ali, drziш, nikada 
nisaш pokidao sporпenнte porodicne i folkloшe korene. 

Re1юlucija је, ро Vasim miS!jenjima sezdesetiћ godina, veli
ka nesгeca za jedan nшod. Vase "Ratno doba" zav1·sava 
pm·ukom pmtiv 1·evolucije. Da li l'evolucija za v1·ете okupa
cije sfl·шze sile, ili vise sfl·aniћ sila, nije 1'isestmka neSJ·eca? 

- Ја svoje "Ratno doba" (u oгiginalн "Revolucionaшi rat") 
citarп nesto drukcUe od vas: jeste revolucija velika nesreca zajedaп 
naгod, ali takvo gledanje, takvo osecanje, нiје za шеnе i poruka 
pгotiv revolнcije. Ljudski rod, ра i nacija, traju i krecu se kroz 
"яесе i пеsгесе", uspone i padove. Svakako је revolucija pod oku
pacijorn visestruka nesreca za svakog ko је protivu revolнcije ili 
veruje u шogucнost dгukCijeg ishoda. Za nas revolнcionare, koшн
niste, okнpacija је, naprotiv, bila dodatna; patriotska, inspiracija. 

И jecinom intel"Vjuu гekli ste da је гevolucija и Jugoslaviji 
Ыlа neoplюdna i neizbeina, а da Rusija nije momla da 
doiivi Oktobшsku, kad је vec imala Febnш1·sku гevoluciju 
1917. Da li Ы и Jugoslaviji moglo Ыti ,·evolucije da nije Ыlо 
Oktobшske и Rusiji? 

- Revolucionarнih previranja i buna bilo Ьi н Jнgoslaviji i bez 
Oktobarske revolucije: levi socijalisticki pokret postojao је, пaji
zrazitije н SrЬiji, i pre Oktobra, а nezadovoljni nisu bili sarno 
koшunisti. AJi, Ьеsншnје, revolнcija kakva је Ьila - ideoloski 
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iskljиciva i s totalitamom vlascи - nezamisliva је bez Oktobarske 
revolиcije i иpliva ruskog komнnizma. Ne secam se kad sam i gde 
rekao da је jиgoslovenska revolucija bila neizbezna, а da Oktobar
ska nije. Ali ne poricem da sam mogao Ьili i tako sl1vacen: ne sma
tram nista и istoriji neizbeznim sem ono sto se vec dogodilo. U 
torne ne pravirn razlike izrnedн Oktobarske i jиgoslovenske revolн
cije: daje Febrнarska revolиcija нspela konsolidovati dernokratijи i 
socijalne prilike- Oktobarska revolиcija ne samo da Ьi Ьila sиvisna, 
stetna, nego је ne Ьi ni Ьilo. Revolиcije ne нsrесијн nikog, ponaj
manje istinske, idealisticke revolнcionare, ali raspletu, rasekи neke 
cvorove koje sн neraspletivo zavezale vladajиce klase. Revolнcijн 
niko ne moze "izmisliti" - revolнcija izrasta i sazreva ne samo iz 
ideja, nego i iz tkiva naroda, nacija, drнstava, opstih prilika. 

Koji је taj trenutak kad jedna revolucija п·еЬа da stane, 
ocinosno cia p1·estane njen posf-l·evolucionami terш? и svo
joj nedavnoj knjizi Tamпica i ideja, Vi ispmvno fVl·dite da su 
ёesto иЫјапја i p1·evaspitavanja ucimzena. Da li to ZllaCi da 
је S1'aka komиnfstfcka revo/ucija "permanent1Ja ", vecna? 
Fmncuska ,·evolиcija је vec posle desetak godina p1·estala cia 
bude re1'0lиcija. 

- Ni kornиnisticka revolнcija nije "permanentna", vecna, 
rnada se иpinje da to Ьиdе. Ali komиnisticka revolиcija ne prestaje, 
kao Francнska revolнcija, "posle desetak godina" - ako nюnopoli
stickи vlast treba razurneti i kao nastavak revolнcije: kornиnisticka 
revolиcija иkida privatnн svojinu i druge klase - zbog toga i traje 
kao nasilje, kao monopolizam. 

Sгednji pшtijski kaci1·ovi Ыli su i ostali osnova, temelj jugo
slovenskog 1·eiima, ali su oni Ыli glavna snaga pшtizanske 
borbe.· Јп·аЬгi i Ыsn·i, vitalni i skloni nasilju, neиmoljivi 
posednici vlasti ali i S1'0}ine. Da li је bez ovih kacimva uopste 
moglo Ыti pшtizanske 7·evolиcije? 

- Bez srednjih kadrova, koje ste tacrю opisali, ne Ьi moglo 
Ьiti ni "partizanske revolнcije", ni komиnisticke vlasti. Treba doda
ti: mnogi "sredпji kadrovi" se razocarajи ili demoralisн н poslere
volнcioпaпюm "Ьапаlпоm" i slatkom zivotн. AlЬert Canшs pri
mecиje: I"evolиcionei"i posle revolиcije postajи policajci ili jeretici. 
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Љsа poslecinja knjiga па srpskohrvatskom Sиsreti sa Stalji
nom moie da izgledajednom ёitаоси kao dоЬш mate1·ijal za 
jecianfzlm о coveku kojije upгm,ljao пе samo SSSR-om nego 
i meёlunшodnim komиnistickim pokYetom и tokи neke t1·i 
decenije. Ne Cini li se Vt:пna danas da је Staljin, Б ш и jednoj 
- svojoj tv1·dnji и 1·ezolиciji ЈпјоппЫта, Ыо и p1·avu - kada 
је tv1·dio da је jugoslovenska Pшtija "kulacka "? Da и tome 
"kulackom" elementu п е poCiva samo st1·ast za vlascu i 
гepresijom vet i sll·ast za svojinom, p1·ivatnom svojinom? 

- Ne, Staljin bas nimalo пiје bio и pravи kadje tvгdio daje 
jugoslovenska kornpartija "kиlacka". Mi smo u to vreme vec tesko 
- ne samo ideoloski i politicki, nego i ekorюmski - putern prinudпЉ 
otkupa i improvizovanih koпfiskacUa pritiskali "kиlaka". Staljin је 
svojom optнzbom о "kиlacestvи" иstvari isao za tim da паs prevre
meno zavadi sa selom - da Ьi nam potkopao ratnн seljacku bazu: 
besumnje је delimicno i нsрео и tome, sarno prema selu пismo Ьili 
onoliko ostri koliko је on zeleo па osnovн svog iskнstva, а relati
vпo brzo smo se i "otгeznili". Sklorюst ka vlastodrzastvн, о kome 
vi govorite, potice iz socijalnih, revolнcionamih odnosa koji jedino 
kroz vlast i н vlasti dајн afirmacijн, а i iz politike kao takve. А sto 
se tice strasti za svojinom - konшnisti, komиnisticki funkcioneri, 
skloniji sи privilegijama i lнksиzrюm zivotu nego kapitalistickim, 
pгoizvodnirn oblicima svojine. U konшnistickirn drzavarna ро pra
vilu nerna bogatasa-vlasnika, ali ima bezbroj svakojakih, partijskih 
i privredпЉ, Ьirokrata koji zive raskosnije i bezbriznije. Nije se 
lako odнpreti strasti za bogatstvom, а jos teze strasti za vlascu. 
~ogatstvo donosi иzivanja i bezbednost, а totalitama vlast daje sve. 
Cak i oni koji sи ро prirodi skrornпi i пegrarnzivi, s totalitamom 
vlascи sticн slavи- "mesto и istoriji", privlacnije od svakog bogat
stva: tн је koren onog sto Ьi se moglo nazvati istorijskim zlorn. 

и nedm,noj ,·aspravi и jednom nemackom casopisu, о pm
Ыemima meёlиnacionalniJJ odnosa и Jиgoslaviji, Vi ste tvгdi
!i daje Komunisticka pm·tija Jugoslavije Ы!а р1·е гatajedina 
Jиgoslovenska stranka. Ako је to istoгijski taёno, kako 1·azu
meti i objasniti cianasnje meёlunacionalne sиkobe prvenstve
no и Pшtiji? Nije li Pшtija Ы!а рге mta s1·ediste okupljanja 
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v1·Zo mzliCitih, cak i pmti1'ш·ecnih, moti1ю i tendencija? 
Cesto socijalno naglasenilz а cesto i nacionalno, i nacionali
sticki, naglasenih? 

-lstina је da sam rekao- а to i mislirп daje Komunisticka par
tijajedina Ьilajugoslovenska: "Nasa rec"_mi је z~merila da nisa:n u 
pr-avu. I Ьila Ьi "Nasa rec" u pravu ako Ь1 se. sud!lo ро progr~r~11ma 
partija: srpske partije - npr. Demokratska- b1le su pro~r~:ns~I JUg~~ 
slovenske. Kada to svojstvo pridajem samo KomuшstickoJ partiJI 
iтnam u vidu jedinstveпu politiku u svim narodima Jugoslavije, kao 
ј sastav clanstva. U partiji је uvek Ьilo odstupanja i teskoca na naci
onalnoj osnovi - u svakoj nacioпalnoj organizaciji. Jedrютn ovde, 
drugi put onde - to Ьi zahtevalo poduze izlaganje. Danasnje na~io
nalne podele u Savezu koтnunista iшaju s tim veoma malo kontшu
iraпe veze. Pгedratпa odstupaпja i пeslagaпja na nacionalnoj osnovi 
ргеtеzпо sн poticala iz prilagodavaпja nacioпalп~m нslo:.ima da Ьi 
se oslablle "buгzoaske" partije, odnosпo нl1vatю duЬ!JI koren u 
.. svojoj" naciji. Dапаsвје nacionalne podele poticн iz nastojanja 
~~acionalnih oligaгhija da ojacaju i zadrze trajrш osnovu u "svojiтn" 
nacijama: sa slaЬljenjem zajednicke lenjinisticke i~eologije; kопш~ 
nisti nastoje da svojн monopolisticku vlast osiguraJll na пасюnаlrюЈ 
osnovi. U partiji је uvek Ьilo "razlicitih, ра i protivrecпih, motiva i 
teпdencija": koтnнnizam је pretezno ideoloski pokr·et, ра је pri
vlacaп za pripadпike razlicitih slojeva i пacioпalпosti. Nacioпali
sticki пaglaseпe pristalice su ll пjemu Ьili retki - daпas su sve cesci. 
Ali пасiопаlrю пaglaseпiћ motiva i pristalica је Ьilo i тnoralo Ьiti: 
пiјеdпа, пikakva politika koja nije i пacioпalna, koja ne "potrefi" 
nacioпalne tokove i teznje, пе тnoze Ьiti uspesпa. 

Kad је 1·ес о nacionalizmu и Pшtiji, kako objasniti jednи 
dт·ugu po)m'u: da se и toku procesa takoz-џanog samoиpra
vljanja samo пасiопаlпо i drzavopravno izgт·adilo? 

- Drzava, odпosno vlast па пacioпalnoj osnovi "prirodno" је 
podredila seЬi sve, ра i samoupravljaпje, samim tiтn sto је Ьila 
moпopolisticka: radnicki pokret, kao i drugi pokreti, пajugo~~?veп
skoj osnovi eventualпo Ьi se mogao razviti saтno u deтnokratiJI, kao 

demokratske varijaпte. 
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Dalje, kako је moguce objasniti da su Sт·Ы relativno i posle 
Ј 943. godine veCina и pшtizanskom pok1·etu, da su i danas и 
11eCini т·elativno и V1·hovima 1'/asti, а da ipak samo oni doau 
и nacionalni k1·izni poloiaj? 

- Srbi su danas "u veciпi relativno u vrhovima vlasti", ali 
sarno Ьrојсапо, а пе i u odlucivanju. Jer oni su u veciпi ako se zbro
je iz drugih repuЫika, а ne saтno iz SrЬije. U "vrhovima vlasti" опi 
predstavljaju svoje repuЫike - bar takvi su sad odnosi. Ako ве Ьi 
Ьilo tako doslo bi do oligarhijske prevage Srba: danasnja federati
vпa Jugoslavija је u Ьiti pretezпije ravпopravnost repuЬ!ickih пеgо 
пacionalnih oligarhija. Otuda mnoga zla, ра i sovinizmi i nacional
ni revansizmi na antikomunistickoj osnovi. Nespomo su SrЬi u 
"nacionalnoтn kriznom polozaju". Ali ne samo oni: svaki nas narod 
је u "kгiznom polozaju" na svoj nacin, prema svojiтn uslovima i 
teznjama. Kod Srba је to пajiпazenije zbog Kosova, zbog 
rascepkanosti i izolovanosti u dгugim гepuЫikama . 

Da li је mogucno, ikako, prevaziCi dulz gт·aaanskog mta? Da 
и revoluciji p,.em,fada razum а da kontrarevoluciju savlada 
mzlog? Da li uopste ima konfl·шe1'olucije и toku poslednje 
skom cetil'i decenije? Da li se sepшatisticki pok1·et А!Ьапа
са moie naz-Pati konn·шevolucijom? 

- "Dнh gradanskog гаtа" ne moze se ni lako ni brzo preva
zici: pamcenje bratoнЬijstva је najtгajnije. Fгancuzi su "prevazisli" 
svoju Revoluciju tako sto svak о njoj moze da тnisli i pise sta hoce, 
ali ni do danas nisu dosli do istovetnih zakljucaka. Ali ta neistove
tnost im mпogo ne smeta: jediпo је u demokratiji, tj. u dr:Zavi u 
kojoj pravni poгedak cvrsto garantuje jednaka ргаvа svima, moguce 
koliko-toliko "prevazici" gradanski rat. Koпtrarevolucije - tacnije 
receno: antikomuпistickog гevansizma i sovinizma - ima i sada, 
пapretek. Sto Ьi drugo Ьile pojave ustastva, odbrane ljoticevstva, 
sta skrivanja i pravdanja тnasakгiгanja nesvojih пaroda? Sta Ьi dru
go bile optuzbe komunista da su izdali svoj narod, da nisu pripadпi
ci svog пагоdа? Pгevidati, zataskivati takve pojave - to vodi u novi 
gradaпski, meduverski i medunacionalni, rat? Takve pojave nisu za 
potcenjivanje u zemlji bez istinske zakonitosti, u zemlji koja, ako i 
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ne zivi, jos misli н idejama i predstavama gradaнskog rata. Коn:н: 
нisti sн dosli, ра се i otici, а novi gгadanski rat Ьi dопео samo J~S 
vece nedace, iskopao jos dнЫје provalije. А sto se tice separatl
stickoa pokreta AIЬanaca - ја taj pokret нisam smatrao, нiti sma
tram koнtrarevolнcijom: taj termiн је izvнkao rezim iz svoje vec 
jalo;e, politikanske dogmatike, smatr~jнci da. sve,_ ра i separati
sticki pokret kosovskih АlЬанаса, gнЬ1 sпagu 1 sm1sao ako mu ~е 
prilepi etiketa "koпtrarevolucionaпю". То је imalo, i ~m~, ko~ml1 
posledica, za SгЬе i Jвgoslovene, а i za А!Ьаnсе: gubljen~e oпJe~
tacije, ideolosko "opravdavaпje" masovnih osвda a!Ьaпsk1h mladi
ca, podjarivanje srpskih komunista. 

Raspmv!jajиti о Platonu i Marksu, Vi slzvatate prirodnost 
po)m'e utopije. Meautim, и odnosu па ideologijи. Vi ste ~~te
goricni, pmtiv te "1·eligije ti1·anije ". Da li pod ~deol?gyom 
podmzzпne~•ate samo slzvatanje о svetu, slzvatш~~ koje n~tde 
totalitami pokтeti и nasem Vl·emenu? Zar se и szrem smzslu 
ne moze govorШ о demokratskoj ideologiji? 

- Pod ideoloaijom podrazumevam takav sistem pogleda i 
delaнja koji је do te ьшеrе zatvoreп da ве samo ne prillvata drukcije 
poglede, nego sшatra opravdanim, pravednim i za ljuds~i ~od spa
sonosnim, njilюvo пasilнo zabranjivanje. Takvo gledanJe Је pгeu
sko s obzirom da је pojam "ideologija" postao vгemeнom - pogla
vit; zahvaljujuci marksistima - primenjiv za koje Ьilo socijalno i 
politicko gledaнje. Мој suzeпi pojam ideologUe odrюsi se sam? ~~ 
totalitarne ideologije, tacпije - na ideologiju koja se sprovod1, !11 
nastoji da se sprovodi, i u praksi. U sirem smislu se dakako moze 
aovoгiti i о demoklЋtskoj ideologiji: svako glediste smatra sebe 
~otalпim; najboljim, нajistiнitijim i najspasoпosnijim. Ја nisam 
sklon tom sirerп terminu iz razloga: cim neki pokret dopusta isto
vremeno i druge poglede, оп fakticki ni sam nije zatvoren, пiје ide
ologija, makar sto sebe srпatra najboljirп, najsavгseнijim. Dakle: 
pojam "derпokratska ideologUa" nije netacan, pogotovu ako se 
irпaju u vidв zapadпe demokratije. 

Vz ste uvek naglasavali da ste demok1·atski socijalist ро uve
l·enju, da Ы se па taj naCin, s ,·azlogom ujugoslovenskim p1·i-
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likama, distancimli od socijalne demokтatije па Zapadu. Da 
li је moguc ciemokratski socijalizam izvan sfere socijalne 
demokтatije? 

- Ја sebe srпatram derпokratskirп socijalistom, jer smatram 
kretanje ka socUalizmu primenljivim, pravednim i opravdanim, 
samo derпokгatskim metodama, tj. sredstvima koja се na delu pri
znati jedнaka prava svima - bez obzira на to sta ispovedaju i rade, 
ako se i dogod se prava i zakona pridrzavaju. U pitanjima gradan
skih sloboda i ljнdskih prava ne razlikujerп se, bar не bitno, od soci
jal-demokratije, odnosпo od zapadнih socijalista. Ali kod наs sн 
proЬierпi - izlaz iz totalitarnog drustva- dгukciji, ра Ьi to zallteva
lo i razlicitije resavaнje konkretnih pitanja. Sta da radimo, na pri
mer, s partijsko-drzavnom svojiнom? Zapadni socijalisti takav pro
Ьlem пеmајн. А da li је "moguc demokratski socijalizam" izvan 
sfere socijal-demokratije - razurne se da nije, ako se pod socijal
derпokгatijorn podгazurnevaju sredstva о kojirпa sarn govorio. 
Socijalizam za rnene nije konkretni cilj, nego stalna teznja ka nje
mu - ka prosirivaнju slobode, ka socUalnoj pravednosti, ka otvara
nju ka svetu i coveku. 

и Jugoslaviji, jos ~~ise и dijaspori, pojav!juju se izvesni disi
denti, do јисе Clanovi Saveza komunista, kod kojih se istice 
glediste i postupanje ро kome se plшalisticko slzvatanje izje
dnacmю sa politickom "pennisivnoscu ", to jest da se 
saglasuje sa svakim covekom i sa svakim idejnim pogledom 
па svet, cak i kadaje ono desno ekstremisticko? Kako dolazi 
do ove pojave и nasem dntstvu, cia se icie od jednog ka dru
gom ekstremizmu? 

- U Savezu komuпista, u njegovorn clanstvu vlada koнfllzija 
koju korпunisti-vlastodrsci, kornнnisti-vlastoljupci, produЬljujн 

zabranarna i lazпim obecanjirпa. Ulica, krcma sve sпaznije uticu на 
misljenje. Sve sto postoji и dгustvu - postoji danas i н clanstvu 
Saveza komнnista: Boze rпој, i komнпisti su ljudi. 

и szm,enackoj Mladiнi Vi govorite о svojoj rezignaciji. Zar 
Vi svojom postojanoscu i stvaranjem, svojom jizickom otpm·
noscu i dulюvnom snagom, niste па neki naCin pobedili zlo 
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oko sebe, "oпemogucili" п е samo da staljiпizam nego i tito
izam da па Љs та па koji naCiп uticu? 

- Та тоја ргiса о тојој гezignaciji - to је slozeno. Ја se 
nisam Ьiо deтoralisao - тепi је bezтalo postalo svejedno da li се 
тi dozvoliti objavljivanje dela u Jugoslaviji, sta о тeni pisu i govo
re. I impulsi zivljenja, borbe za produzenje zivota, ne sато sto su 
slaЬili s obziroт па тој е godine, пеgо пisат video пi razloge da Љ 
podsticeт. I таdа su те spopadale i sшrtoпosпe bolesti, пisат 
prestajao sa svojoт spisateljskom delatnoscu. Svakako је sve to 
povezano s dugotrajпom odvojerюscu od sina Alekse koji је postao 
u Loпdoпu етigгапt ро пuzdi - zbog klevetпickih i pretecih kаш
рапја jugosloveпskЉ fuпkcioпera, jer је pisao kriticke claпke па 
prilike u zemlji. А опdа, proslog deceтbra, Aleksa тi је sugerisao 
da traZiт pasos i poпudim izdavaciтa svoja dela. Pasos sат doЬio, 
od stатрапја пе Ьi dosad пista. Ali putovanje kod Alekse i preda
vacke aktivrюsti u straпim zетlјата kao da su те ojacale. Stalji
пizam i titoizam па шепе vec odavпo, otkad sаш se od njih otkiпuo, 
нticu samo ЬоrЬепо. Ali iта tuge, пергоlаzпе, dokoпavati zivot u 
svojoj dотоvјпј kao tudiпac i dusтaпiп. 

Vi ste и Vlasti oceпiti vrlo visoko ostavku Milana Gmla 
1945. па poloiaj potp1·edsecinika и рпюј pomtnoj, и пeku 
ntku koaliciпoj ,,zadi? Sada beogmdski NIN, а i neki dгugi 
listovi, р1·епоsе pisanje, odnosno stavm1e Demok.,.atske stmп
ke Ljube Dm,iciovica i Gmla iz ,,,·emena njilюve opozicije р1·е 
mta pmtiv onciasnjeg 1·eiima. Zш ne Ы cianas svaka demo
Ю·atska ,,zada ielela takvu jednu "elitnu" opoziciju? 

- Partjjski vгh, а ј ја- to sат istakao u "Vlasti"- ceпilj smo 
dostojaпstveпost ostavke Мј!апа Grola. Partijskj vrh је pozпavao i 
сепiо Grolovu licпost, тoralпu ј iпtelektualпu, а! ј паs је odЬijala i 
suprotstavljala пjemu сiпјепiса- пеsроrпа, mada тoZda i preuve
licaпa- da se za пjegovo ime vezivala "reakcija", оdпоsпо stvarпi 
i poteпcijalпi пepomirljivi protivпici koтuпista. Grolovska "eli
tпa" opozicija Ьi Ьila dobro dosla svakoj demokratskoj vladi -
takve vlade пiје Ьilo, пiti је ima daпas: u izgledu је daUe raspada
пje, а пi buduca demokratska opozicija песе biti "gгofovska" пi ро 
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idejama, пi ро praksi. Naгodi i ljudi su isti, ali uslovi se meпjaju, а 
s пjima i ideje. 

Pokojni D1·agoljub Jovanm,ic 1·ekao Ы danas za Vas da ste 
"ucit~lj eneгgije ", ро stvшanju и uslovima и kojima ste stva
mli. Sta Ьiste Vi porucili najmlaёlima kao pomku svoju? 

- Kada Ьih i zпао sta је "ucitelj eпergije", п е ЬЉ sтatrao da 
sam to ја. Ne zпат пi sta Ьih porucio пajmladima: ima ih, Citaш, i 
pametпih i odvaZпih - пјЉоvо vreшe dolazi. 

Beograd, 23-27. пovembar 1987. 

Nasa rec, London, januar 1988. 
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Povodom osude Jv!ilovana Dilasa, Ыvseg p1·etsednika Save
zne пшоdпе skupstine Nшodne Fede1·ativne RepuЬliike 

Jugoslrл>ije, па pet godina zatvom, kоји је iz1·ekao sud komи
nistickog 1·eiima и Jugoslaviji, Glrл>ni odbor Srл>eza OSLO
BODENJE izdao је, za i:n>esne medиnшodne ustanove, ро 
odluci svoje V 1·edovne Konjaencije, od1i:ane и Londonu, 
sledece saopstenje: 
Koшиnisticki reziш и Jиgoslaviji izveo је Milovana Dilasa 

ро cetvrti риt pred sиd. Ovog риtа Dilas је osиden na pet godina 
zatvora. То znaci, posto se najnovijoj kazni dodaje ranije 
пeizdrzana kazna, koja је и vreшenи njegovog uslovnog pustanja 
па slobodu iznosila skoro cetiri godine, da се Dilas ostati и zatvorи 
jos ukнрпо devet godina. 

Dilas је оsиdеп zbog pripreшe objavljivanja и inostranstvи 
knjige svojih нsрошеnа iz doba шedenih шeseci izшedи danasnjih 
jиgosloveпskih vlastodrzaca i StaUiпa. U tiш пjegoviш beleskaшa iz 
proslih dana tesko da irna песеgа sto vec dosad пiје bilo pozпato. 

Legalisticka diskиsija о zakoпitosti Dilasove osвde sa gle
dista krivicпog prava 11 Jнgoslaviji, kakva se сије ponegde na Zapa
dи, bespredшetпa је. Sвdепје Dilasи predstavlja јеdап cisto poli
ticki cin. Ni sаша jиgosloveпska vlada nije cinila пароrе da to pri
kгije. Dilas је оsиdеп па jedrюrn zakoпskoш propisи koji је doпet 
pre rnaпje od cetiri шеsеса, i korne је pripisaпo retroaktivпo dej
stvo, bas s pogledoш па ovaj postojeci sнdski postнpak. Prilikoш 
sвdепја sнd је iskljнcio javпost, tako da је Dilas Ьiо Iiseп jerпstva 
koje obezbedнje јаvпа odbrana. 

О роЬвdаrпа iz kојЉ sи jиgosloveпski гнkovodioci bas sada 
priredili ovako pгizoran progoп svoga пekada slavljeпog prvoborca, 
dopиsteпe sи jos иvek sarпo pretpostavke. Јеdап razlog је svakako 
bio da se в саsи njihovog ponovпog priklaпjaпja Sovjetiшa, пе рrо
паdн и Dilasoviш ozivljavaпjirпa pгoslosti ро neka sесапја koja Ьi 
пюglа pogoditi preosetljivost daпasnjih sarпodrzaca и Кreшlju. Ali, 
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istocпi grel1 Dilasov н ocima пjegovil1 bivsih drugova v.aUa tгazit~.u 
пjegovoj smelosti da diшe u neprikosпoveпosst morюlrtstva partJje 

i vlasti koju она dгzi u гukama. . 
Njegova osuda razgolicu}e pra:u s~stinu vl~vdajнceg rе~ш~а 

u Jugoslaviji. Ona sluzi kao pпlog stJCШ1Ja autentJc~og.tuma:en~a 
svЉ onil1 licemeшih poteza jugosloveпskЉ drzavшh 1 partiJSkih 
rukovodilaca kojirna su опi posledпjih godina zadoЬijali Ьlagona
kloпost dernokratski raspolozeпil1 krugova na Zapadu. Posle osude 
Dilasove, lakse је prozreti sta u jugoslovenskoj stvaшosti stoj·i· iz.a 
kitлjastil1 foгrnula: о jugosloveпskom "vlastitom p~tu н socJ!a!J
zarn" 0 JiЬeralizaciji rezima", о пjegovog zalagaпJu za "akt1vпu 
koeo-~ist~~ciju" о trazenju dodira sa demokratskim socUalistima i 
siпdikalistima ~ Zapadпim zemljama, о amnestiji emigranata itd. 
Posle svi!1 пavala, u recima, na staljinizam, dul1 Staljiпov nije 
шоgао postici sladu osvetu, u delu, od one koju mu је sada poklo-

nilo ропоvпо Ьасапје Dilasovo u zatvor. . . . .. 
N aposletkн, slнcaj Dilasov pokazliJe, па Јеdап IStoпjsko-

politicki proЬ!em koji ро svom opstem domasa~.u daleko r:еша~а 
Jokalпi zпасај zbivanja u graпicama Jнgoslavue. PostavlJeiю Је 
pitanje: ima li izgleda da se pod povolj~~m okolп~~tima ~:dап tota
litaшi rezim moze postepenom evo]UCIJOШ IЋZV!tl U reZIШ s\obo
de. ili totalitaшa vlasti nosi u seЬi tragicпi fatнm da se о па, jednom 

11a~etпuta, шоzе вkloпiti iskljucivo silom, kao sto је silom i пasta
la? Svi опi koji su Ьili skloпi verovati в ostvar.ijivost on~ Pr:'e 
alteшative a\edali sв u razvodu izmedв Beogгada 1 Moskve 1 н nЈе-

ь . . . 
aovim posledicama predznak koji opravdava пjihov optrmrzam I 

~erovali su da је jugosloveпski totalitaшi гezim pгeodredeп. da s.e 
u 11jegovom okvirв prvi put. privede u delo taj r~ucn~ i slo~e~r polr
ticki opit шiшоg preobrazaja. Ovakvo sнdenJe D1lasu 1 ПJegova 
osuda, шedutim, pokolebali sв na шпоgiш straпama veru пе ,sam~ 

U doa\ednв uloau daпasnJ· е Jвo-oslavije пеgо uopste i в mogвcnostr 
t::> t::> t::> • • 

da se bez sudara i potresa magde prede iz total1taшe vladavшe u 

vladaviпu demokratsku. 
London, krajem јшzа 1962. 
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Јеdап od пajugledпijih britanskih casopisa, "Eпcouпter" od 
jula meseca, objavio је protestпe telegrame povodom hapsenja i 
sudeпja Milovaпu Dilasв. Tu se пalazi najpre protest britanskЉ 
iпtelektualaca, 11 О па broju, medu kojima su i Antoпi VedZ:vud 
Веп, Edvard Кгапksо, пarodпi poslaпik Kгosrnaп, Dzon Frimaп, 
ser Dzвliaп Haksli, пarodni poslaпik Roj Dzeпkiпs, Artur Kestler, 
Lidel Hart, Dzoп Рlашепас, knjizevпik svetskog glasa Pristli, Hju 
Siton Vatsoп, Leoпard Sapiro, istoricar Tejlor, istoricar Trevor Rop, 
Rebeka Vest, filozof Ejer, istoricar Bвlok i drugi. 

Drugi telegram potpisan је od straпe italijaпskih javпih 

гadпika (devet ро broju) па сеlв sa Ignacio Siloпe i Salvatore Kva
zimodo. Treci telegгam potpisan је od straпe indijskih javпih radпi
ka- о kome је pretprosla "Nasa rec" vec pisala. Na kraju nalazi se 
telegrarn americkЉ pisaca i javпil1 radnika, na celu sa dramskim 
piscem Тогопtоm Vildeгom. 

U gledпi casopis "Preuves", koji okвplja prve iпtelektualпe 
sпage ne samo Fraпcвske, vec i dr·ugih demokratskih zeшaUa, izdao 
је S.V. iz pera Aгrnaпd Gaspara saopsteпje u vezi sa hapseпjem i 
osвdom Milovana Dilasa. Pisac se cвdi da jugoslovenski komвпi
sticki rezim, s јеdпе straпe, daje amпestiju cak i ljнdima koji su Ьili 
"optuzeni da su kolaborirali s пeprijateljem za vreme poslednjeg 
rata", а u isti mah hapsi i osuduje Milovaпa Dilasa, coveka koji је 
Ьiо Titova desпa r·uka za vreme partizanskog rata. U Jugoslaviji пUе 
dozvoljeпo пi stampaпje пi rasturaпje eпgleskog izdaпja Dilasove 
"Bezsudna zemlja", а н isti mah dozvoljava se objavljivaпje 

Copicevog kritickog stava prema partizaпirna u romarш "Giuvi 
barut". Pisac zakljucuje da в slucajв Milovaпa Dilasa пе odlнcuju 
razlozi vec politicke stгasti vladajнcih, i cia и Jugoslaviji пета cak; 
ne samo politicki!J, vec ni knjiie1mil1 sloboda. 

Pismo "Radпickog odbora", osnovaпog 1956. u S.A.D. od 
aprila ove godiпe, objavljuje podrнzi claпak u vezi hapseпja Milo
vaпa Dilasa. Ovaj odbor bori se za "oslobodeпje pohapseпil1 sindi-
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kalista i deпюkratskil1 socijalista" ne sашо и koшиnistickiш vevc i и 
drиaiш diktator·skirn, odnosno totalitarnirn rezirnirna. U ovom c~an
kи "'navode se reci Vladimira Dedijera koji је, navodno, p1sao 
novembra 1956. godine samom Brozи Titи i trazio_ milost ~а svo~a 
ranijea drиaa i иcitelja, Dilasa. U tom рisши staJale sи 1 slede~e 
reci: ~Nas ~euspeh (komиnisticki - pr. ur.) da uCinimo to ("protlv 
brиtal~e sile postoji pravo i pravda" - pr. ur.) oslab!juje na~e. o~no
vne p1·incipe и bm-bl pmtiv staljinizma. lvfi moramo pob:dztz szlom 

1·azloga, snagom mgumenata one sa kojima se ne s!aze1~~o а ne 
golom silom, Jюpsenjima". Ocevidno је d~ је ov~ SVOJ~ :ec!v~osta
vio javnosti sam Dedijer koji se inace и bпtanskoJ sredш1 drZI dvo-

licno. 
Na5a rec, London, septembar-oktobar 1962. 
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Za Mihajla Mihajlova, sve do шarta ove godile, jedva ko, 
van иskog kruga jнgoslovenskih literata, је Ьiо ено. Tada, kao pre
ko noci, njegovo ime је oЬislo citav demokratski Zapad i za njego
vн sиdЬinи zainteresovali sи se liЬeralni ljиdi siroш Slobodnog sve
ta. Spoljne okolnosti dogadaja vec sи dovoUno poznate. Sиvisno је 
zadrzavati se na njima. One sи doЬile н medипarodrюj javnosti sa 
ove strane Gvozdene zavese pиЬlicitet prave senzacije. I to је 
objasnjivo. Da se pod komиnistickom vladom ma ko drzne da obja
vi napis sposoban da probиdi sипшји и temelje komиnizma i izazo
ve gnjev vlastodrzaca, akt је sшelosti koji izaziva priznaпje, bez 
obzira na povod i na иcinioca. Takav cin gradanske odvazrюsti 
иcinio је MЉajlov, kad је н svojim beleskama sa риtа ро Rиsiji, 
stampanim н beogradskoш "Delн", razgolitio пecovecnost sovjet
skog koшиnistickog геziша. U krajnjoj liпiji, sve koшнпisticke vla
de sи solidame, i por-ed "razlicitog рнtа н socijalizam". 

Protiv Mihajlova, па iпterveпcijн saшog Tita, otvoreп је kri
vicпi postupak. Mihajlov је stavljeп pod sнd i zatvoreп, prvo, ра 
zatiш риstеп da se braпi iz slobode. Za MЉajlova licпo sиdska pre
sиda od zпасаја је velikog. Ali, iako се ргеsнdа Ьiti izrecena tek 
kad ovaj иvodпik Ьнdе dat и stашрн, пеkа opsta razrnatraпja о poli
tickoj pozadiпi dopиsteпa sи vec sada. 

"Slиcaj Mihajlov" пiје нsaшljena pojava. Опа је поv siш
ptom и procesи koji и Jиgoslaviji traje vec godiпaшa. Daje ovakav 
zakljиcak ispravaп, postoji јеdап svedok kоше cak пi jиgosloveп
ski koшнпisticki rиkovodioci песе odreci verodostojrюst. Takvo 
svedocanstvo dao је sаш Tito kad је, povodom MihajlovljevЉ 
iпkriшinisaпih claпaka, predstavпicima javпog tнzilastva ocitao 
lekcijи sto пisи vec sami od sebe digli rнkн protiv Mihajlova. Tito 
је tош prilikoш н srdzbl иzvikшю: "TakvЉ pojava iшашо i н 
Zagrebи, Beogradи, Novoш Sadи, Sarajevи, svиda". I опdа mн se 
izшaklo prizпaпje da postoji јеdпа avet koja пеdа mira пi nјешн пi 
ostalim claпovima jнgosloveпske koпшпisticke "vrhиske": "C:iпi 
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mi se da se ta pojava, kоји smo и svoje vreme zvali di!asovsitna, 
javlja и novoj f'oпni". Odrastao и koпspirativпoj dиlюvnoj klimi 
komвnisticke Partije, Tito se tom prilikom pitao: "Је li to neka 
oraanizacija"? Objektivni posmatrac, neporneten maгksistickim 

fo~mиlama, пalazi и zЬivaпjima и Jиgoslaviji jedno mпogo jedrю
stavпije tumacenje. 

Ро sredi је jedan feпornen koji pгoizilazi iz konstaпtпih odli
ka covecije ргiгоdе, "Diktatuгa proletarUata", sa bezиslovnom pri
шenom sile, и stапји је da pod povoljпim иslovima razЬije posto
je6и drиstveпв i drzavrш strиktuги i пametne svojи totalitamи vlast. 
Та vlast traje dиze no sи pretpostavljale ortodoksпe demokratije, 
vaspitaпe н liЬeгalistickom иvегепји da "pritisnиto јасе sve na vise 
skace". Ali, па krajи kгajeva, ipak dolazi do izгaza jedan drиstveпi 
zakon koji је jaci od svih marksistickih teoгija - и ljиdskim stvari
ma nista nije пepromenljivo kao promena. 

Radajи se поvе gепегасiје: izgгadиje se и kгilи komиni

stickog drustva nova klasa: и "inteligenciji" bнdi se dнh otvaranja 
pitanja i kгitike. Ро sili prilika nastaje jedan, kad vise kad mапје, 
pгitajen dvoboj izmedи spontanЉ snaga dгиstveпih i aparata vlasti. 
Komипisticki rezim, koji је eksploatisao "koпtradikcije" н neko
mипistickom drиstvu, dozivljнje da ga podгivajи "kontгadikcije" 
koje dolaze iz njegove rodene utrobe. U гazпim oЫicima, sa neje
dnakim iпteпzitetom, ali sa slicпom sadrziпom, to је tok koji је 
zahvatio citav komuпisticki lager, ра cak i "majkи socijalizma", 
Sovjetski Savez. 

Nije tesko baciti Dilasa н mitrovacki zatvor, jos lakse је osн
diti Milшjlova. Ali, protiv aveti dilasovstine пе pomazи пi Udba ni 
drzavпa tuzilastva ni sиdski pгogoni! 

Nasa rec, London, тај 1965. 
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Aнtor ove knjige Desimir Tosi6 i ја, kao "podstrekac" da se 
ta kпjiga objavi kod nas, "stari" smo znanci, poznaпici, ра i, н mпo
gome, iako гUetki, ipak, dobri sagovornici о nekim "savremenim 
temama" naseg drиstveпog zivota. Ono "savremene teme" alнzija 
је па brosиrн "Savrerneпe teme" Milovana Dilasa iz davrюg vгеmе
па sиkoba povodom cнvene rezolнcije Infoпnacioпog Ьiroa 
(InfoпnЬiroa), 1948, i dogadaпja posljje toga. I ovo роmiпјапје te 
brosuгe, ovorn prilikom nUe slисајпо: Dilas је, па odredeni naciп, 
Ьiо, ako пе "diгektni" posredпik, licno, н poznanstvи Desimira 
Tosi6a i mепе, svakako, "idejni", podrazиmijevaпi i postoje6i, "fak
toг" пaseg interesovaпja, razmisljaпja i razgovora. 

Као нzgred, kada smo se нpozпavali, Desimjr Tosj6 је роmе
пио moje interesovaпje za Djlasa, ра, роsеЬпо, ј knjigн kојн sam 
пapisao о njemн. I tada, ј kasnije, kad Ьisrno se, nakratko, na иlici 
sгeli ј pozdravilj, on rne је "podsje6ao" na Djlasa i kпjigн, ali nije 
zaboгavUao da doda: jma kritickih prirnjedaba, sa mпogim "stvari
ma" se ne slaze, bice vrjjeme da se о svemн, dнze i detaljno, razgo
vara i raspravlja. Nitije on, Desimjr Tosi6, "insistjrao" па tome, пiti 
samja, sa пekorn radoznalos6и, taj sнdar, sнkob ili spor misljenja i, 
пюgи6Љ, razlika н осјепаmа, radoznalo ocekivao. Као cjovek koji 
је toliko godiпa proveo рюнсаvајн6i Dilasa, njegov zivot i, 
пarocito, njegovo knjizevпo djelo, а Ьivajи6i, i zbog toga, skoro tri
deset godina н "kontaktima" sa njim: posjetama njegovom dornн, 
pгepiskom, sиsretima tl gгаdн i cestim razgovorjma, "djrektпim" i 
telefoпskjm, dobro sam zпао sta se н паs ј "izvan" nas misJj о Dila
sн. Podosta sam, naravпo, doznavao i od Dilasa, pogotovo ј zbog 
toga sto se о пјеmн, DjJasн, vise znalo ј bolje se "poznavao", za 
tolike godine vise "na straпj", пеgо kod nas. U nekim od takvih 
sиsгeta i razgovora, pomiпjalo se i irne Dеsјшјга Tosj6a, prije nego 
sto smo se, on ј ја, нроzпаЈј. 

Za ројаvн kпjjge, za kојн se, sve .ovo, pise kao "osobena", 
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роsеЬпа, пarocita vrsta pogovora, vazпo је poшeпuti пekoliko poje
diпosti. 

Ргеша шојој осјепi, ргvа је "pojedirюst" шој пapis, opsiraп i 
"spor-aп", о "паsој eшigracф i паsој literatuгi" u пekoliko пastavaka 
u "Borbi", medu kojiшaje роsеЬап пastavak о Desimiru Tosicu, пje
govom гadu "tашо", u "emigraciji", i, пajvise, povodom пjegove kпji
ge "0 ljudima", u kojoj је mпogo portreta, rаzпЉ likova, zпameпitЉ 
ljudi, sve od Ilaгioпa Ruvaгca, Јоvапа Cvijica, Slobodaпa Jovaпovica, 
Јоvапа Skerlica, Milaпa Gгola, Јоvапа DuCica, Dragoljuba Jovaпo
vica, do Milosa Cmjaпskog, пшogih drugih, i Milovaпa .Dilasa. 

Drнga pojediпost је pojava feljtoпa Desimiгa Tosica о .Dila
su, kao "паsој drami", н Politici, sa mпogo пastavaka i sa poпe
kim"odjekom", kasnije, kгiticki "нsmjerenim" na jedan "vid" pisa
nja i sudova, pohvalnЉ, Desiшira Tosica. 

Poslije svega toga, kao dugogodisnji radnik, uгednik, u izda
vackoj djelatnosti, ја, mozda, i "forsiгaш", zeleci da uticem na 
Desimiгa Tosica: treba da napise knjigн о .Dilasн, neka sakupi i sve 
clanke objavljene u emigгaciji, u listu Nasa 1·ес, neka пjima doda 
rюve пapise i feljton, i, eto knjige, sigumo, dobre, zanimljive, 
vazne, neoЬicne, moguce i "aktuelne". 

Nesto ргiје toga, а sad, posebno, Desimir Tosic "zaduzuje" 
mene da uгadim пesto, sve је, prilicпo, пeodredeпo, kao predgovor, 
"receпziju", ili nesto н tош smislu i zпасепјu. Ја predlazem "speci
ficпu" vгstu "razgovora": не pitaпja i odgovore u oЬicrюm, "staп
daгdnom", oЬ!iku, пеgо nesto kao "tematske cjeline", kao povod i 
razlog za "odgovore", kao vise od toga, о sebi, emigraciji, .Dilasu, 
sнsretн sa njiш, pozпavanjн, proнcavaпju, pisanju, "razumijeva
пjн", nadi i ocekivaпjн- svega desetak, takvih, "tematskЉ cjeliпa", 
ра пеkа autor, Desiшir Tosic, sam оdаЬеге оне "cjeliпe" i na njih 
"odgovori", kako hoce i koliko moze. 

Desimiг Tosic је, stvamo, postovao dogovor, "odabrao" 
odredene "tematske cjeliпe", na пjih odgovorio. Јеdап od izdavaca 
predlozio је Desirпirн Tosicu, kao аutогн, da i on mепе пesto pita i 
odredi "tematske cjeline" za, mogнce, moje "odgovore". I, opet, sa 
"cjeliпama" i saglasпoscн da se i ја, i оп, tako "povezemo", opet i 
zajedrю, sa .Dilasorп. 
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"Tematske cjeline", za гazgovor i za "odgovoгe", koje sam 
"pisaпo" dostavio, Desimir Tosic је, svestrano, "гazrпotrio", 
poпesto izostavio, а poпesto dodao, i na 6 (sest) "cjelina", pismeno, 
"odgovorio". 

Vasilije Kalezic 
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SUSRET SA ISTORIJOM 
"Tematske cjeline" i razgovori 

Desimira Tosica 

(Ј) Auto1· i njegova s}JV(Jfanja p1·ije nego sto је Р?~ео da_f!ise 
0 komunistima ili Ыvsim komzmistima, cla polemzse sa l7Jll1Щ 
cfa i!J h·itikuje i napada, Ыlо p1·ije Dmgog svjetskog 1·ata, и 
zemlji, Ы!о poslije 1·ata, и emigmciji. 

Тета о Milovaпн Dilasн је, pr·e svega, iako пiје jediпa, t.ema 
о koтuпizтu. Susreo sam se s mladim komuпistima, пeki SLI 
veгovatпo bili vec claпovi Saveza koтuпisticke omladiпe 
Jugoslavije, u Literarnoj druziпi Тrесе gimпazije, Njegoseva ~~~~са. 
То је Ьilo jeseпi 1936. Iako ја sат seЬi пisam davao politick~ 
obelezje, тој i drugovi kornuпisti sтatrali SLI ше demokrat~rn, 1 
tako obelezavali i rneпe i moje pгijatelje (Milic Radovaпov16, dr 
Slobodaп Dordevic, тој brat Vlastimir i drнgi). Na izborirna za 
Literaпш drнziпн "Јаvог" te jeseпi izabrali smo upravн koja је Ьil~ 
Iista лаrоdпоа froпta", pгotiv "пacioпalista" koji su posm~traш 
kao r~zimska оьт\аdiпа. Predsedпik dгuziпe је Ьiо "пeutralпi" Zivo
jiп НiЬа, ја sam bio izbraп za potpredsednika, а dva odb~ra ?ruzir~e 
vodili sн komнnisti, Slobodaп Dirnitrijevic (treba da Је 1zgнЬю 
zivot па Golom otoku) i Mica Zdravkovic (о kome пiko пista п е 
zna bar do sada). Ali u drнzini su glavпu rec medu komuпistima 
vodili Miodrag Popovic, Dragos\av Markovic, Marko Nikezic. 
Posle nekoliko meseci rada doslo је do zestokog sнkoba zbog рrоЬ
\ета toleraпcije. Rad "Javora" је prekiпut. 

Medutirn. kad sam dosao па Uпiverzitet jeseпi 1938. kao 
с\ап Demokratsk~ straпke Ljube Davidovica, tu sarn ропоvо sebe 
па5ао u rюvom .. пarodrюm fгoпtu", Ujediпjeпoj studeпtskoj orпla
diпi. Dakle, Ьiо ·~шn ропоvо u saradпji s komuпistiтa koji_ su ~i~i 
шапјiпа па Uпiverzitetн, ali tako dоЬго orgaпizovaпa i t~ko I~poiiti
zovaпa, da sн па пeki пасiп predstavljali sпagu па Uшverz1tetu, а 
docпije Ьili пајzпасајпiја celija Ll partizaпskorп pokгetu 1941. 
aodiпe. Opet је doslo do sukoba zbog пemacko-sovjetskog pakt~ 
~vgusta 1939. Ali пezavisпo od tog dogadaпja, mi se u DemokгatskoJ 
ot~iadiпi пismo rпirili s koпшпistickom vladaviпom па Beogгad-
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skom uпiverzitetu. Da, rec је о vladaviпi: sve su drzali u rukama sto 
se ticalo stнdeпata i ta vladaviпa licila је itekako па "diktaturLI prole
tarijata" .... 

U prolece 1939. slнsao sam Milovaпa Dilasa па stн

deпtskoj akademiji "za rnir", u svecaпoj dvoraпi oпdasпjeg 

Pravпog fakнlteta. Citao је jedпu svoju rаtпн pricu. Nisam zпао da 
је Dilas kпjizevпik, jos mапје da је Сlап Politbiroa Komuпisticke 
partije Jнgoslavije. 

Ovaj podнzi uvod treba da pokaze da Demokratska omlad
iпa, i роsеЬпо Demokratska straпka, nisн bile пikakve "antikomн
пisticke" orgaпizacije kako se daпas zamisljajн. Опе sн Ьile protiv 
shvataпja koja sн se zasпivala па пekom vidu diktatшe, ра i protiv 
"diktatшe proletarijata". Ali је јаsпо, iz ovog sto је ovde rесепо, da 
mi пismo пi jedпog treпнtka stavljali, kako Ьi rekao јеdап 
polemicar pre пekoliko meseci, "zпak jedпakosti izmedн пacizma i 
komнпizrna". Komuпizam i sam Marks pripadajн prosvetiteljskom 
pгavcu evropske kнltшe, bez obzira sta se dogodilo u realizaciji пјi
lюvЉ zarnisli. S drнge stгапе, пacizam, i sve sto lici па пacizam, 
jeste "kaпcerozпa пegacija" "шшtаr svetske bastiпe". 

Zato је razнmljivo sto н orgaпizacijama, listovima i 
casopisirna, u koj irna sam нcestvovao pre 1941 (Demokrat, Rec) i 
posle 1945 (нglavпom Nasa 1·ес Ll Parizн i Lопdопн), rnoje razma
traпje i ljнdi i sistema posle 1945. пalazi se пе па raziпi gradanskog 
rata, vec па raziпi politickog sukoba, koпfroпtacUa i borbe ideja, i 
predstavljajн pre svega kriticke aпalize нstaпova, pojava i ljнdi. 

Tako је пastala i prva роЬuпа u odbraпu Milovaпa Dilasa 
pocetkom 1954. godiпe, u kojoj пisат ucestvovao sат vec zajedпo 
s drнgirn claпovirna Uredivackog odbora Nase 1·eCf (Вгапkо St. 
Mariпkovic, Doгde Radovaпovic, Marko Кrstic ). 

(2) Na kakvu su гeakciju nailazili ovi napisi и odbranu АШо-
1ЮЈЮ Dilasa и emigгaciji, posebno taj naCin гazmatmnja 
novog pшetka poslije 1945. godine? 

Nailazili su па пegativпu reakciju. I to iz dva razloga. Prvi 
razlogje Ьiо jak i u zeтlji posle 1945, а mozdajos jaCi u ernigraciji. 
Stvoreпa је crno-bela predstava: komнпizam i aпtikoтtшizarn, 

оdпоsпо aпtifasizaт i fasizaт. Ne rnoze Ьiti tr~ceg gledista i treceg 
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postupaпja. Ко је Ьiо komuпist, а пiје v_ise ·· t~eba da bude sm:v_Ijeп, 
da пеstапе sa lica zemlje. Emigraпt1 uopste пе respravljaJU о 
aolootocaпirna. I Nasa 1·ес u Parizu i Loпdoпu пiје raspravljala о 
~lucaju iskljнceпja КРЈ iz IпfоппЬirоа, a\i је to posmatrala kao 
gotovu istorijsku ciпjeпicu. Emigracija је tu ciпjenicu, sa izuzetkom 
Slobodaпa Jovaпovica u loпdoпskoj Pomci, posmatrala kao "pod
valu" prerna Zapadн. Јеdап пekadasпji profesor Beogradskog uпi
verziteta objavio је kпjigu "Тito - Trojaпski koпj".Dakle, komu
пizam је jediпstveп, to је steпa. Kad sшо па јеdпој koпfereпciji 
Saveza Oslobotlenje, 1976. н Nemackoj, objavili svoje ,juпske 
teze" о mogucпosti i роtгеЬi demokratske evolucije od j~dпoparti
jskog policUskog sisteшa ka pluralistickom, i politickom 1 ekonom
skom, drustvu - jedan је beslovesni emigrant objasпio da је sve to 
rezultat dogovora vladajucih komunista, Dilasa i Mihajlova, s јеdпе, 
i Saveza Oslobotlenje, s druge straпe .... 

U stvaпюsti, i tu treba da budem nesto opsiгпiji, rec је о пeu
vidanju stavova ljudi kojima sam pripadao. Опi su vec j~nua:a 
1948, dakle u prvom нvodniku prvog broja Nase 1·eCi, pre оsшvапЈа 
Os!obotlenja, napisali sledece redove: ,,Nasa 1·ес gleda hrabro 
stvamosti u oci. Ona је svesna da su SrЬi mali narod, da u nase 
vreme пета mrюgo mesta пi vrешепа- zavaravaпju nasih vojnika, 
frazerstvu паsЉ пadrinacioпalista, ni verbalizmu partijski\1 agita
tora". U februarskom izdanju istog skromnog casopisa, iste 1948, 
stoji: "Опi, koj i шisle da гаdе u bнducпosti, шoraju da b~du пaci~t? 
sa oniш sto је Ьilo u proslosti. То sto је proslo, песе se шkad vrat1t1, 
Ьili to iпteresi pojedinaca Ьile пavike pojediпill grupa". I onda se 
redaju teze о pojavi nacioпalizacjje па Zapadu koje su "obezbedile 
socijalпu staЬilпost kao uslov razvoja ljudske licпosti i 
deшokratjje". Potom о "prvoj pukotiпi u tzv. moпolitnom blokн 
Istoka" posle јнпа 1948, priJjkoш iskljнcenja Koпшпjsticke partjje 
Jugoslavije iz IпfoПllЬiroa. U oktobarskoш izdanju iste 1948. 
navode se stavovi iz prograшskog izlagaпja Srpske deшokratske 
ошlаdјпе jos juna 1946: "М ј sшо sргешпј da se odrekneшo totalne 
sнvereпosti nase drzave u korist svetske deшokratske zajedпjce 
пaroda." Pгihvata se nacelo udruzivanja evropskil1 naroda i zelja da 
ј SгЬi i Jнgoslavjja UZillll ucesca. 
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Nas casopjs је росео поvешЬга 1949. da objavljuje bez 
koшentara шedusobпe optнzbe izшedu jнgoloveпskih i sovjetski11 
kошнпјstа, odпosno jнgosloveпskih infoПlljrovaca koji su radjJj u 
iпostraпstvu. А vec 1. oktobra 1950. godiпe pojavice se izjava 
"пezavisпih deшokrata Srba, Hrvata i Slovenaca" н kojoj se trazi, 
vec tada, da se "spreci svako jzazivaпje rюvih nesporazuшa jzшedu 
Srba, Hrvata i Sloveпaca". "U dubokoш нvereпju da u narodu а ne 
н inostraпstvu lezj teziste borbe za oslobodenje, шј se stavljaшo na 
raspolo:Zeпje aktjvпjш deшokratskiш sпаgаша u zemlji .... Nasa је 
dнznost da sa njiшa odrzavaшo vezu i pred inostraпstvoш Ьнdешо 
privreшeni turnac njЉovih g\edanja". 

Ovu su izjavu potpjsali: jnz. Vladiшjr Predavec, dr Vlastiшjr 
Stojanovic, Borut Zerjav i Desiшir Tosic. 

Eto, zacetka odnosa jzшedu MjJovana Di\asa ј nas oko Nase 
1·eCi posle 1954. godine. 

Medнtiш, kaшen шedas za odпos ljudi oko Nase ,·eCi, 
odnosno Saveza Os!obotlenje, jeste с\апаk Branka St. 
Marinkovica (1914-1996) pod naslovoш "Da krvi vise ne Ьнdе" 
noveшbra 1952. Marjпkovjc, kao ј шi ostali, nisшo zпali za govor 
Milovaпa Dilasa na Pravnoш fakultetн proleca 1950, nismo ga 
prosto zapazili, ali ovaj Clanak Ьi Ьiо kao da је odgovor na 
Dilasov poziv za slobodн raprave шеdн jntelektualciшa: "ТгеЬа 
za нvek preseci onaj krvavi lапас шedusobnog unistavanja" i 
"Sve се шапје rпesta Ьiti za нske nacioпalizme, рrасепе zablu
darпa i onorп neizlecivorп varkorп da се Ьilo gde u svetu koпti
пentalnih zajedпica, njilюvi arlшicni glasovi Ьiti saslнsaпi". I 
onda se redajн prograшski claпci pгotiv restauгacije politickog i 
socijalпog poretka jz 1941, da nеша govora о гestitucio in inte
gnmz, о "vracanjн na predasпje staпje". I da li је potrebno jos 
пesto reci da su nasi istupj н odbranu Milovana Dj\asa posle 1954. 
godjne Ьili роtршю pгirodпe posledice razvoja nas koji sшо 
posle Drugog svetskog rata trazili novi, treci put, izrnedu proslosti 
i koшнnizrna? 

(З) Kada i kako Milovan Dilas poCinje da saratluje sa emi
gгacijom, ocfnosno s ,,Nasom геСi", i kada su nastali pтvi 
suSJ·eti i гazgovшi sa Dilasom i njegovim sinom Aleksom? 



Desiшir Tosic 

Saradnja nastaje tek posle prvog mog susreta s Milovaпom 
Dilasom 1968. u Londonu, kada se on vracao iz Sjedinjenih DгZava. 
Proveli smo neka tri casa razgovora, пе samo Milovan i ja,nego i dr 
Ljubo Sirc, u Hotelu Cumberland. МаЈо srrю pjtanja postavljali; or1 
је sam, Milovan, govorio i objasnjavao proЫematiku zemlje. Nismo 
se vracali u proslost пi pre 1941, ni posle 1945. godine. Мепеје оп 
dosta izпeпadio jedrюstavnim, nesamouvereпim i analitickim razla
ganjem. О sadasnjjci i о buducnostj. Iznenadio те jos јеdпош, kada 
је predlagao "ujedinjavanje emigracjje" i izdavanjem ,Jednog jedjn
stvenog" glasila, ali nisam se u tom pogledu raspravljao. Za mепе је 
to Ьila utopija. Ali је Milovan to predlagao sasvim nezaiпteresovaпo. 

Moglo Ьi se reci da је prava, saradnja пastala, istina 
posredno, tek s dolaskom Alekse Dilasa u Loпdon 1975, u cilju 
zavrsavanja njegovih studija. Опdа smo росеЈј da dobjjamo jos 
bJjzu sliku о coveku ideja, razmisljanja, humanistickog ideala i 
borbe. Od godine 1980. Milovan Dilas pise u Nasoj 1·eCi, jediпom 
glasilu koje је izlazilo izvaп Jugoslavije, а mi, prirodno, samo na
stavljamo prikazivaпjem njegovih stavova u stranoj stampi, kako u 
knjigama tako i u izjavama. 

Godine 1987. doslo је do "tajпog sastanka" izmedu Milo
vana i Alekse Dilasa, s јеdпе, i ljudi Osloboaenja, s druge straпe. 
"Koпspiracija" је Ьila potptшa, пigde i niko taj sastaпak пiје 
zabelezio - пi svemocпa i "svezпajuca" Udba - пiti se о пjemu 
zпalo u emjgraciji. Od straпe Osloboaenja ucestvovali su: iz Pariza 
dr Vlastimir Stojaпovic i dr Bogoljнb Kocovic, а iz Eвgleske -
Milic Cvijaпovic, Toma Mardaljevic, Stojaпka Aleksic, Mihailo 
Kojciпovic, Aleksandar Petrovic, Nenad Petrovic i ја. 

Р о dogovoп1 је sastaнak trebalo da traje dva casa, medutim, 
Milovan Dilas је insistirao da "se produzi", раје trajao preko cetri 
casa. Sastaпak se odrzavao u kнci van Londona, Nortll HarrO\V, u 
kojoj sam ја stanovao sa zeпom ј dve kceri. Predsedavao sam i kao 
pгedsedavajuci, posto sam pгedstavio prisutne, росео sam recima: 
Ovo је наs susret sa istoгijom .... Nisam isao dalje, samo jedna 
receпica. Uzeo је rec sam Milovan f)jJas: Dovoljno sam dugo Ьiо 
crveп. Nemojte, gospodiпe Tosicu, da ше sada terate svojim kom
plimeпtjma da crveпjm. 
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То је Ьilo upozпavanje s covekom kojj jeste Ьiо jstorija, ј to 
vjsestruka istorija, istorjja гevolucije i istorija poratпog revolu
cioпamog гezima. Svi su prisutпi postavljali pjtanja, kratko i 
lucidno. Najvise је govorio, prirodno, sam Milovaп Dilas. 

( 4) Jdeja i ciij za feijton u "Politici ": da li је to Ы!а teza za 
izradu poгtreta Milmюna Dilasa, ili је to Ыо izazov od stal
nil1 kritika i napada па Milovana? 

Ne, пiје Ьilo zamisli о пjegovom portretu, to је Ьiо odgovor 
па izazov posle polemike о tнzЬi i odgovorima na tuZЬu. Ја sam Ьiо 
protiv tuZЬe kao simbola "zastite imeпa i dela Milovaпa Dilasa", ali 
sam bio jos vjse izazvaп odgovorima па tuzbв. Tako је рlапвlа 
sропtапо misao da se i ја ва "dilasovski пacin" obracuпam s "пepri
jateljirna" "imena i dela Milovaпa Dilas". Ne secarn se da ше је 
ikada ponela takva iпspiracija protiv te паsе rnasovne jgnoracije, 
пe-saslt1savaпje сiпјепiса i пe-вlazenje в debatв о problernв, не
вlаzепје u паsв nасiопаlпн i drustverш drarnн koja traje takoreci od 
1941. godiпe. 

(5)Svi ti sakupijeni clanci iz ,,Nase reCi" и emigraciji, ра jos 
:::nacajniji, moida , ovi u zemiji posle 1990. godine, da li 
p1·alstavijaju i kuda se smjeгa tom celinom? 

Da, ја mislirn da predstavljaju се]јпв, iako mi se ostriпa 

izraza u zakljвcku LJ prvom сlапkв iz 1954. пе svida, ciпi mi se da 
пikada takve reci raпije nisam upotrebjo. То је planвlo н ogorcenjн 
protiv ljвdi koji zele da uпjste coveka posto је рао s vlasti. Та 
нzasna totalitarjsticka psihologija i rnetoda postвpanja, koja nije 
Ьila svojstvena samo komunizrnв, izazvala је gnev в meпi. Nisarn 
se нzdrzavao. Izнzevsi ove pгimedbe па svoj naciп, rekao bih da svi 
ti tekstovi predstavljajв celirш, i ta је celina imala sarno jednн 
misao: kako se pripremiti, pre 1990. godiпe, za prelazak iz jednog 
u dr·ugo stanje s najmaпje :Zrtava i teskoca, н cilju civilizovaпja 
naseg dгustva i resavaпja teskih pюblema. Mislim da ni pre 1941, 
а jos manje posle 1945, пismo Ьili svesпi potrebe za izgradivaпjem 
јеdпе drustveпe civilizacije koja se daпas пaziva gradaпsko 

drвstvo, pluralizarn i glasno razrnisljaпje о problemima. Tek s 
Petim oktobюm kao da su se vrata otvorila u tom pravcн. Zao mi је 
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sto Milovaп E>ilas пUе doziveo taj trerшtak. Da cujemo njegovu 
misao! 

(6) Na kmju, kako Dilas, пе ,·aspravljajuCi о knji~evnon~ 
djelu, izgleda danas kao politicki mdnik; l·evoluczonш 1 

disident? 

Uvek mi је izgledao, i danas, posle svega, kao izuzetna 
licпost u nasoj nacioпalnoj i drustverюj drami. Ova moja kпjjga 
nema nameгu da donosi sudove о delatпjku i misljocu. То се Ьitj 
zadatak analitjcara ј istra2ivaca. Hteo sam da pruzjm samo svoje 
tнmacenje i tнmасепје svojЉ drugova ј prjjatelja oko Nase reCi koji 
su svj, zajedno s Milovarюm E>ilasom, bjli pjonjrj pokнsaja .jzvg:ad
пje civjlizovanog drustva. Ono sto ЬЉ zeleo da jstakneЛ:,.!os Jed~ 
nom, to је da је Milovan E>ilas Ьјо - ne ideolo?, пе polrttcar - alr 
mislilac u jednom nemjslecem drustvu. U godшama posle. 1945, 
pod prjtjskom jedne "bogate" jdeologjje i jednog sn~~n~g sr~te~a 
poljtjcke represjje, bjlo је tesko,_ dosta _tesko ra~tjatr "mrslece 
drustvo". Posle devedesetih godшa, vec tada, pocela sн da se 
otvaraju vrata ka mogucпostima radanja takv~g drus~a,_ ~1! ~е 
nacjonaljsticko divljanje, u amalgamjsanju dveJH kolektrvrstr~~lh 
svesti, anahroпe patrijarhalne, i jedne razarajuce takoz:.ane socrJal
jstjcke svestj - sve to omelo. Izgubjli smo citavu dесешЈн. Jedan od 
razloga za taj gubjtak jeste i jedna cjr~enjca: da njsmo pratili ideje 
ј put Milovana E>ilasa. 

КО ЈЕ MILOYAN DILAS 

"ZIVOТNOST", 
DILASOVOG DUНA 

Odgovm·i dr Vasilija Kalezica 

Posljje svega ovoga, staje ј kako Desimiг Tosj6 "uzeo" od 1 О 
(deset) "tematskill cjelina" za svoje "odgovore", оп је meni, 
podrzavajнci јdејн jzdavaca, dostavjo "svoje" 4 (cetri) "tematske 
cjeljne", daja па njiЬ "odgovorim". 

Sve sam detaljno "razmotrjo", нglavnom, Ьiо "saglasan" 
(нvjek sam Ьјо za "ravnopravnost" н raspravj), ali me mнcjlo јеdпо, 
zajsta, "licno", alj ј "prjncipjjelno" pjtanje: da li, ttpste, odgovarati, 
ја, koji sarn se "mucjo", borjo, imao specjficne teskoce, jer sarn, 
sve, radio i шadio, za E>ilasova zivota, а "odbjjao" jJi nijesarn zeljo 
da se ,javljam", pjsem, нcestvнjem, i tako гedom, posle E>ilasove 
smrtj, kada sн se, sto se kaze, "znanj ј nezпani", "pozпati i nepozna
ti", н redtt i ро rasporedн, javljali, pisali, govorili, а, najcesce, 
njgdje ih nije bjlo ј пiјеsн smjeli "pisпнti" kada је bio E>ilas ziv, 
,jak", dosljedaп, proka2eп, рrасеп, osudjvaп ј, svakojako, "olaja
vaп" ј, н mnogome, cesto ј pгljavo, negjraп i "uпjstavaп"? 

Ovog рнtа, stvaпю, zbog Desimira Tosj6a i паsе tzv. ravno
pravnosti, poslije mnogo mнke, pгistao sam da "odgovorjrn" na nje
gove "tematske cjeliпe". Те "cjeline" sн, паrаvпо, drнgacjje od 
mojih "cjeliпa", i ја ен ih, za оvн prjlikн, пајkгасе, jz telшjckih 
razloga, "parafгazjrati". 

Desjшjr Tosic, pitao, kao sto sam se ija pitao, u svojim kпji
gama ј napjsima, za f)jJasova zjvota, da lj postoji smisao о sнkoblja
vaпjн ј usaglasavaпjн опоgа sto radi E>ilas kao kпjizevnik ј kao 
"politickj шjslilac", ima li kakvih "promena", "evolнcjje н jedпom 
pravcн, u istнpaпju МјЈоvапа (E>ilasa, V.K.) н toku cetri deceпije, od 
1954. ра do smrti 1995?". Novo је рјtапје Desimjra Tosj6a о tome 
zasto E>ilas "пiје imao ве sarno nekog siгeg utjcaja u паsој sredjпi 
пеgо пiје irnao skoro вј prisrupa Ьilo vlastima bjlo opozicijj devede
setih godiпa?" Posljedпje pitaпje је: "Da Ј ј се i kada do6j do uticaja 
Iicnost i delo Milovaпa E>ilasa u паsој sredjпi, пе samo u Srbjji i 
Сто ј Gori пеgо i celom srpskom ј jнgosloveпskorn prostoru?" 
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Za smisao i пamjenu "odgovaraпja" Desimiгu Tosicu, 
пajkrace, moze da se kaze: о svemн tome Ьilo је dosta "materUala" 
tl kпjigama i napisima mojim, "onda", а, sada, radi "nove aktuel
nosti", opet: najkrace, mogu samo poпesto da pornenem, polazeci 
od "osnove": пista пiје kao sto је Ьilo, raspala se zemUa, unistili su 
drzavu, jos se ne zпа gdje srno i kako smo, раје i Dilas u tome ... 

Jedan, jediпi, пesto opsimiji napis о Dilasu iz ovog vremeпa, 
u kome se, "sjediпjeпo", posmatraju, vide i ocjenjuju tri zпarneпite 
licпosti ХХ vijeka: Radovan Zogovi6, Milovan Dilas i Mihailo 
Lali6, ро "starjesiпstvu" i godinama гodenja, 1907, 1911. i 1914, 
пapisao sarn а urednici objavili u knjizi "Cma Gora u ocima umjet
nika". Pokusao sam da pokazem, i dokazem, ubjeden da sam u 
pravu, da su ti pisci najveci, najbolji, najjaci, najuticajпiji, naj
znacajniji koje је Cma Gora imala u ХХ vijeku, а svakome od nјЉ 
mnogo је, ta ista Сша Gora, zamjerala, mnogo ih пapadala i, н 
mnogome, "negirala", iako "гazlicito". Najvise, najduze, najgore 
Dilasa, ali је i о sviшa, ponajbolje i poпajljepse, pisala i slavila ih. 

Dalje, danas, odgovarajнci na pitanja, moze se, smjelo, 
"zavгsiti", kao povod, kao гazlog i smisao istorijskih ocjena: Dilas 
је jediпstvena, velika, шnjetnicka figura naseg vreшena, kome је, 
za kпjizevni rad, "smetala" politicka, ideoloska, paгtijska, "tam
пicka", "svjetska", "takva гернtасiја", "disidentska", i zato је nje
gova "Nova klasa" н popisu п'ајснvепiјЉ, пajнticajhijih, лajvise 
stampaпil1 kпjiga ХХ vijeka, н svijetн. Daпas је jasno: tako је, 
najvise zbog vremeпa н kome se pojavila knjiga, а jos vise i zbog 
autoгa, пjegovog polozaja i vremena u kome је pisana. Zapitajmo 
se: sta Ьi, daпas, takva knjiga, i ta "pojava" znacila? 

Kada Ьi se raspravljalo о пюgнсеm "uticajн" licrюsti i djela 
Milovana Dilasa , trebalo Ьi imati па шnu - jos smo u lшоsн, jos 
"пiје vrijeme", jos, rnozda, i ne moze, песе, ne zeli se, ili пеmа 
"pravЉ ljudi", znalaca, strasnika, nespokojпika- "stare нsрошепе" 
prejako sн zive, mnogo im se dodaje, izmislja, "namjesta", sa 
нvredama i klevetama, гаznЉ vrsta. Kakav "slнcaj": оvЉ dапа, dok 
se mнcim sa ovim sto pisem, pгvi put sarn doЬio (а, davno, znao sam 
to) opsiran пapis о tome kako је CIA "dodavala", "нsavrsavala", 
"pornagala", "rastшala", "pгopagiгala" Dilasovu knjigu "Nova 
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klasa". Pitao sam, u svoje vrijerne, Dilasa о tome: on је znao za to, 
"ено" , ali sta је i koliko uradeno, nije zпао, nije ni moga znati- пiје 
Ьiо "tarno", niko ga nije pitao ni za sta, ali је н Beogradн, u izdanjн 
"Naгodne kпjige", "Nova klasa" objavljena sa пjegovirn odobre
njern i sa pogovorom Nikole Milosevica, sve, pet godina prije smгti 
Milovana Dilasa. 

Na posljedпje pitanje о tome "da li се doci do uticaja ... " ideja 
i djela Milovaпa Dilasa, пеmа sta, narocito, da se odgovori, osim sto 
se, ipak, "podsjeca" na vгUerne н kome zivirno. Sa svoje strane, ја, 
licno, mogu da vjerujem, znam i пadam se: Dilas i njegovo djelo 
"zivi" su i sada, ,jaki", пiko irn, nikad i пicim, ne moze nauditi, ро 
onome sto је пjihov istorijski zпасај, a,jos vise, ро опоmе sto zпасе 
i vise се zпaciti vrijednosti njegovih, Dilasovih, knjizevnih, umjet
nickih djela: pripovjedaka i romaпa, memoara i ogleda о piscima i 
djelima (posebno о Njegosu, Markн Miljanovн, Ivu Aпdricu, Krlezi, 
Oskaru Davicu, Radovanu Zogovicu i dmgirna, "svetskima", sa pre
vodoш, prepjevom Miltoпovog "Izgubljenog гаја"), ali i ро onome 
za sta se opravdaпo Ьогiо, pisao, н sta, vjerovao, stradajuci za svoja 
нvjerenja, kao "politicar i ideolog". 

I ova knjiga Desimiгa Tosica nije samo "prilog" istoriji, 
sjecaпjima i njegovom radu, nego mnogo vise od toga: dokaz о 
"zivosti" Dilasovog duha i djela, "spomosti" i "osporavanjн", ali i 
vrijednosti i нtiсајн koje се ta licnost, i пjegovo djelo, jos imati i 
vise zпaciti ... 

Beogгad, kгajemfebmaгa 2003.g. 
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