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1. 

Bilo је to - ako ше secanje ne vara - u prolece 1946. godine. 
Na inicijativu Rankovica i njegovЉ pomocnika iz bezbednosti, sazvan 
је sastanak posvecen podizanju novog zatvora u Beogradu. Nasledjeni 
zatvori su Ьili nepodobni u svakoш pogledu. Razbacani ро Beogradu 
i nedovoljni, ali ne zbog гatnih razю·anja, јег је okupator adaptirao za 
zatvoгe neupoгedivo krupnija zdanja od onih porusenih. Kad smo se 
iskupili i pogledali - svi do jednog Ьivsi гoЬijasi. -- Као takvi smo 
pozvani Pijade i ја, mada zatvori i hapsenja nisu Ьili nasa zaduzeпja. 

Neophodпost novog zatvoгa se sama od sebe nametala i пiko је 

пiје ospoгavao. Isticaпi su i higijenski i humanita1-ni гazlozi. Ali glavпa 
tema sastanka је Ьila- zatvoг koji spolja песе ni u cemu liCiti na zatvoг, 
ali koji nece imati ni svih onih nedostataka, odnosno pogodnosti koje 
su komunisti mogli da koгiste i korJstili u ilegalnom zatvorskom komu
niciranju ... Tako је predvidjeno da se dupliranjem zidova onemoguci 
sporazumevanje kucanjem, da se iskгivljavanjem kanalizacionih cevi 
onemoguci proturaпje ceduljica ili hгапе, da podгumi budu duboki 
i izolovani, da u njihove celije ne pl·odire daevna svetlost niti se iz 
nјЉ glasak cuje, da pгozori budu od zamucenog betoniranog stakla 
i da "gledaju" na hodпike, а пе u spoljni svet, ра ni u unutarnja, 
setaliSna dvorista. Zatvor је pгedvidjeп i kao higijenican: voda, klozeti 
u svim prostol'ijama, cebad i kuvana jela. 

Na izgradnju novog, velikog zatvora u Beogradu gonio је i veliki 
broj l'aZnOraznih politickih zatvorenika - cetnika, ljoticevaca, ustasa, 
balista, belogaгdejaca, spijuna i saradnika nemackih okupatora i za
padnih drzava, ratnih bog.atasa, 5pekulanata, ogovoraca i pisaca ano
nimnih pisama. Svakako Ьi potreba za novim zatvorom tiskrsla i kod 
svake druge vlade. Nasa, komunisticka specificnost је u pгojektovanju 
zatvora koji obezbedjuje totalnu kontrolu i totalnu izolaciju zatvo
renika. 

Zatvor је morao Ьiti prostran, sacinjen od vise autonomnih korpu
sa, jer inace se puna izo}acija i savrsena istraga ne Ьi mogle ostvariti. 
Bilo је, pri tome, i "vragolastih" primedbi - da su se, najzad, nasli 
istinski majstori za zatvore, umesto austrijske Ьirokratije i primi
tivnih i brutalnih kraljevskih policajaca. 

Na pitanje zbog cega zatvor treba da bude toliko oЬiman, drugovi 
iz bezbednosti su odgovorili da се to Ьiti zatvor za politicke krivce 
iz cele Jugoslavije, dok се oЬicni i sitniji politicki kriminal Ьiti pre
pusten repuЬlickim i lokalnim vlastima. Otuda је taj zatvor doblo 
naziv Centralпi zatvor, Ce-Ze, iako to nije postao, jer su politicke 
prilike uzele nepredvidjeп tok. А na pгimedbu, neciju, da Ьi se broj 
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politickih krivaca mogao smanjiti, navodjeno је iskиstvo Sovjetskog 
Saveza i, dakako, исеnје drиgэ. Staljina о sve vecem zaostravanjи klasne 
borbe sa izgradnjom socijalizma. 

U tim obrazlaganjima, kako pгakticnim, tako i teoretskim, isticao 
se Svetislav Stefanovic-Ceca, Rankovicev pгvi pomocnik, koji је zavrsio 
partijskи skolи и Moskvi, а imao i izvesnog iskиstva и radи NKVD-a. 

·uьrzo је pocela ј izgradnja Ce-Ze-a. А da Ьi se radovi odvijali sto 
brze i sto иspesnije, na gradiliste sи ирисеni nemacki zaroЬljenici koji 
sи se vec bili toliko razglasili kao marljivi i savesni da sи se о njih 
prjvrednici otimali sirom Jиgoslavije. Ali Nemci sи samo gradili, 
izvrsavali nase zamisli. 

u gradovima, cak i оnјш najveCim, zjvot је i za najvise fиnkcionere 
vec tekao bezbedno, iako је jos Ьilo prikrivenih fasista, saradnika 
okиpatora i svakojakih kontrarevolиcionera: i clanovi Politblroa i Sa
vezne vlade kretali sи se s jednim pratiocem i imali pred vilama do 
dva strazarska mesta, ukoliko to polozaj nije nametao drиkcije. Izи
zetak је u tоше, kao ј u svemu, Ьiо Tito. Za njega su, uz pomoc 
savetnjka iz sovjetske bezbednosti, иvedene posebne i oЬimne mere, 
а i on sam је jnsistirao na tome i na impresivnoj i brojnoj pratnji. 

Nije Ьilo nijednog atentata na nekog od vodja - sem na Miladina 
Popovica, sekretara OЬlasnog komiteta, kojega је u Pristini uЬio fana
ticni aЉanski omladinac. Svakako sи tome пajvise dopгineli organi
zovanost, snalazljivost, i иkoгenjenost u narodи partije i organa bez
bednosti. Ali i ta svojstva partije i bezbednosti nisи "bogom dana" 
svojstva, nego sи izrasla iz rata i revolиcije - iz deoba koje је pri
sиstvo оkираtога иsijalo i izopacilo. Zato se za svakog znalo i videlo 
ла kojoj је strani Ьiо, ako је Ьiо. 

Ро maliш gradovima је bezbednost nastajala takoreci s odlaskom 
okиpatora i иspostavom nove vlasti. Tamo saveznici okupatora nisu 
ni imali gde da se sakrijи, nego sи se predavali, иkoliko nisu odstиpili 
s okиpatorom. 

U Makedoniji njjc ni Ьilo odmetnjka, шаlо 1h је Ьilo i и Sloveniji 
i Vojvodini. Ali sи sиme ipak bile риnе odmetnika iz razbljenih 
profasistickih i kontrarevolиcjonarnih formacija. Racunalo se, и vrho
vima bezbednosti, da ih је 1945. godine Ьilo oko 40.000. Njihov broj 
se, istina, brzo smanjivao. Seljaci sи и tim grиpama cinili veCinи, ра 
su se vracali kиcama, иkoliko nisи bili ogrezli и zlocinstvima, cim sи 
im vlasti, pиtem amnestija i na drиge naO:ine, pruzile izglede na milost 
i covecan postиpak. Ali Ш'anjina, Ьilo zbog zlodela, bilo zbog ideoloske 
mrznje, ostala је, и manjiш grираша, и sиmama. Те grиpice sи brzo 
uпistavane i nabljane и jazblne. Godine 1945-1946. putevi u Crnoj 
Gori jos sи Ьili nesigиrni, а vec 1947. godine sи se i visoki fиnkoioneri 
''ozili иz miniшalna obezbedjenja. 

I te grupice odшetnika nasle sи se odшah и teskoш, bezizlazвom 
polozajи. Podrska вaroda splasnjivala је вaglo, ilиzije и inteгvencijи 
Zapada sи brzo gasnиle, pobeda komиnista i moc Sovjetskog Saveza 
Ьivali neosporпi i dиg01·ocпi. Те grиpice, povrh toga, nisи imale ni 
programa ni privlacnosti, а ni heroicnih i odvaznih vodja. 
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u Jиgoslaviji је vlast otpocetka, vec krajem rata, blla cvrsta i 
cvrsto и rиkama komивista. Та vlast је i izrasla odozdo, iz postиpnog 
razvoja i ukorenjivanja и narodи partijskih i gerilskih formacija. А 
dve-tri godiпe posle rata је Jиgoslavija - pogotovи ako se imajи и 
vidu raroe i revolиcionarne perturbacije i omraze - postala bez.bedna 
zeшlja. Bezbedna, ali ne i sredjena. Brzo sи se organizovali administra
cija i kulturni zivot. Ali sve и ideoloskiш i partijskim okvirima. Rat 
је jos trajao kad sи pгoradila stara i iznikla nova pozorista, pojavili 
se mпogi casopisi i novine, ali s иsшerenim, s kontrolisaпim progra
шima, stavovima i vestima. I шаdа s odиsevljenoш omladinom, s 
privгZenom radnickom klasom i snazrюm i samosvesnoш partijom, 
Jиgoslavija је istovremeno Ьila podeljena, ojadjena i materijalno i 
duhovo opиstosena. 

Jedinstveni dvojstven tok, svakako karakteristican za svakи revo
lиcijи: odиsevljenje i obracиnavanje - odиsevljenje и toliko zanosnije 
иkoliko је obracиnavanje zesce, odnosno obracиnavanje иtoliko zesce 
ukoliko је odиsevljenje zanosnije. 

Nepomirljivo i nepopиstljivo рrеша neprijatelju - prema ostacima 
kontrarevolиcionarnih forшacija i okиpatorskЉ agentura vodjstvo 
је istovreшeno intenzivno nastojalo da prosiri svoj иpliv i delatnost 
na novoj, naгodnofrontovskoj osnovi. Ј er s naglim oslobadjanjem gra
dova и SrЬiji, u jesen 1944. godine, i naglim oslobadjanjem hrvatskih 
i slovenackih gradova и mаји 1945. godine, Komиnisticka partija је 
najednoш zapala и nove teskoce - u proЬleme drzavnog, пacionalnog, 
drиstvenog i privrednog zivota za Cije resavanje nije imala ni do
Yoljno kadrova ni dovoljno iskиstva. Vojnicki i policijski mi smo Ьili 
dovoljno snazni i saшopoиzdani, ali nasa baza и narodи, narocito u 
srednjim slojevima, Ьila је preиska i neobdelana. Revolиcija se nije 
mogla- niko to и partiji nije ni zeleo - zaиstaviti, ali је mogla da olaksa 
i komиnistima i nekomиnistima, i1i znatnom delи nekomиnista, prelaz 
и novo stanje. 

Najveci deo гаdа na tоше рао је na Kardelja. Ali i ја sam Ыо 
zadиzen da s pristalicama Narodnog fronta, repиЬlikancima i agrarcima 
izradiш zajednickи platformи. Diskиsije oko programskih nacrta sи 
Ьile dиgotrajne, rnahom nocne. Ali sи se odvijale bez znatnih teskoca. 
"Najtvrdoglaviji" је Ьiо Jasa Prodanovic, vodj grиpe repиЬlikanaca, 
i to ne toliko jer је Ьiо vec prosao osamdesetи, koliko zbog insistiranja 
na "formalnim" pitanjima. U jednoj od tih diskиsija on је upиtio 
komunistiшa, preko mene, izjavи kоји ne mogи da zaboravim, mada 
шi је onda izgledala sшesna, da ne kazem detinjasta: Mene ne inte
resuje sadгzina nego forшa. Vi mozete sиtra uvesti kornиnizaш, samo 
neka to Ьиdе na demokratski nacin. 

Dragoljиb Jovэ.novic, vodj levih zemljoradruika, Ьiо је gipkiji, ali 
1 uporniji na sadrzinskiш pitanjiшa. No u celini su se diskusije i izna
lazenja forшиlacija odvijali s иvazavanjem, ра i s prijateljstvom. Jedini 
"incident" је izЬio s predstavnikom jedne, ne bas znacajne, grиpe 
iпtelektualaca. Izazvan necim, on је neгvozno uzviknuo: Mi nismo 
rayпopravni! Mi traziшo ravnopravnost! - То је pak izazvalo mene, 
ра sam dobacio: Ра i niste ravnopгavni! Ne mozete ni Ьiti. Iza nas 
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konшnjsta st.oji pedeset divjzija ј jedan strasni rat, а vj ste samo jedna 
grиpa. Vi pogresпo shvatate ravпopravnost! Ne radj se о isterivaпjи 
ravпopravnosti, пеgо о sporazишevanjи. - Svi sи na to cutali, cak 
ј cika Jasa, jedino se Dragoljиb Jovanovjc smeskao sa samosvesnom 
ironijoш. 

Sve sи to, inace, Ьile grupe - ostaci Ьivsih partjja koje sи se 
pridruzi1e koшuпjstjшa, veciнa iz patriotskih i socijalnih razloga, ali 
ронеkо i iz karijerizшa i иzjvanja privjlegija. Komunisti su bili vrlo 
pazljjvi, vrlo korektni u оdноsјша s tiш saveznjciшa. u ratu su 
funkcioneri ј stabovj i и krajпjoj oskиdici davali prednost nekoши
nistiшa, "rodoljиЬiшa". Ali njkoшe, njjedпoj grupi nisшo dozvoljavalj 
da stvara ј i§jri svoje saшostalne organjzacjje. О tоше se nije mnogo 
diskutovalo, nego se to podrazиmevalo. Kadgod Ьi se dotaklo to 
pitanje, jsticali sшо da је Narodni front dovoljno sirok za svakoga. 
I svi sи na to pristajali, а veCiпa takozvanih rodoljиba iz rata је 
prjшljena i u partiju. 

Jedini jzиzetak шedju "frontovciшa" u SrЬiji Ьiо је Dгagoljub 
Ј ovanovic, koji se nije odricao saшostalrюstj, а ni pokиsaja da obnovi 
i rasiri svoju straнkи. Uz to је on Ьiо i nekorишptivaп, neprijeшciv 
za pocasti i pгjvilegije. Bilo је sашо pjtanje vremena kad 6:: sukob 
s njiш izЬiti. 

Takvi odnosi sи oшetali i Koшunjsticku рагtiји da sc potpиno, 
i forшalпo, legalizuje. Delovali sи tи ј drugi faktoгj. Vodilo se racиna 
i о odnosiшa рrеша zapadniш zешlјаша, da ne Ьisшо suvise strcali 
и vreme nastojanja za medjиnarodno pгiznanje i za ekonomsku pomoc. 
Svak је inace znao da komиnisti kontroliSи sve i da sve znacajnije drze 
u svojiш rukaшa, ali niko nije znao- sem ko је trebalo da zna
koja lica i па koji naCin obavljaju kontrolи и иpravi. U Beogradskom 
hotelи "Maderi" је Ьilo sedj5te aparata СК, ali na zgгadi nije Ьilo 
пjkakvog napjsa. 

Ali za takvu polujlegalnost је postojao i "sиbjektivнi" motiv. 
Тјtи, а i grиpi oko njega, odgovarala је нevidljiva vlast- vlast kоји 
ne kontroliSe нiјеdан izabrani forиm. I и tom najuzem krugu је Ьilo 
reci о odrzanjи partijskog kongresa. Drzim da је to najcesce spo
minjao Rankovic. Ali i Tito i Kardelj sи to odgadjali, delom zbog 
inercije ј preopterecenosti tekиCim poslovima, а delom ј jz иzivljenosti 
и apsolиtnи vlast. 

Ni Savezna vlada se nije sastajala zbog te iste apsolutisticke 
komotnosti i Titovog aиtokratjzma. Tito, iako predsednik Ylade, nije 
odrzao nijednи sednicи - sem ponekи svecanи. Sednice vlade је 
odrzavao Kardelj, ра i он retko. Та praksa је nastavljena i posle 1948. 
godjne. Pjtanje potpиne, otvorene legalnosti partije ј partjjskog legitj. 
miteta zaostrice i namenиtni sиkob sa Sovjetskim Savezom 1948. go
dine. А kao posledica tog naglog, bиjnog i bиrnog, legalizovanja 
partjje ј snaznih jskonskih jmpиlsa ka nezavisnosti drzave, javice se 
i tendencjja и frontovskim grиpama ka samolikvjdaciji. Partijsko vodj
stvo njje na to prjstalo, jer za to nije Ьilo njkakvЉ potreba, а samo 
Ьi se stvorjla stetna predstava о иskoci i monopo]jzmи komunista. 
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U partiji, odnosno и partijskorп vrhи, nije Ьilo nikakvih Ьitnih 
razlika, pogotovи ne и pitaпjirпa ucvrsCivanja vlasti, jacanja partije 
i prosirivanja njene dorпinacije. Nije Ьilo razlika ni и progonirпa 
kontrarevolиcionera i jstreЬljivanjи kolaboranata. Ра ipak sи se ose
cale, kao i uvek, razlike i и sаrпош vrhи. One sи poticale iz zesceg 
Ш slahijeg dogшatizrпa, odnosno idealizrпa, а delom i jz razliCitosti и 
zadиzeпjirпa, ра cak i temperarпentirпa. Tako је Tjto, zbog svoje 
ceпtralne, opstenarodne i apsolиtjstjcke иloge, и nekjш istиpanjirпa 
ispadao umereniji а и nekjm ostrijj, nego neki drиgi fиnkcioneri. Bilo 
је razlika, takodje neЬitнih, i и иstanovarпa. Ministarstva, narocito 
privredna i prosvetna, hrvuci se sa svakodnevnjш teskocarпa, s de
zorganjzacijorп i nedostatkorп kadrova, ро pravilи su Ьila иrпerenija 
i nedogшaticnija. Nasиprot, Agitprop kojirп sаш иpravljao spadao је 

и ostrije, radikalnije иstanove. Na to ga је navodila sarпa fиnkcija -
propagiranje jdeologije i agitacija protiv jos zivog i delatnog nepri
jatelja. А odredjenи, makar i spo1·ednu, иlоgи је igrao i vodeci sastav 
"agitpropovaca" - jnteligentnih i "potkovanih", ideologizovanih "jnte
lektиalaca. Zbog toga se i и javnim glasilirпa oseca zestina i tvrdoea 
u шarksisticko-lenjinistickoш teoretisanjи i popиlarisanju revolиcije i 
revolиcionarnЉ tekovina - tada se ироtгеЬlјаvао iskljиcivo naziv 
"narodnooslobodilacka borba". Inace је Agjtprop revnosno pratio i 
popularisao zvanicne stavove. 

Tirпe је Agitprop doprinosio не samo odusevljenju, nego i pro
goпima i osvetnistvи. Agitprop, odnosno agitpropovci, Ьili sи neizo
stavna, najintelektualnija korпponenta revolиcjonamo-aиtokratske vlasti. 

Ali Agitprop se mesao и poslove drиgih иstanova sarпo иkoliko se 
radilo о "ispravljanjи" linjje i1i "pogresnill" stavova. On se, stavjse, 
nije иplitao ni и svakodnevni posao javnih glasila, serп и izиzetnim, 
nejasnirп ili spornjrп pitanjirпa. S odgovomim drugovjшa iz tih glasila 
sи odrzavane и Agitpropи konferencije, otprilike jednorп nedeljno, gde 
sи se pretresali aktuelni proЬlemi i рrоrпепе и "ljniji". Najv-eca paznja 
је posvecjvana Bmbl kao partijskorп glasilи, i Tanjugu kao vezj sa 
spoljnirп svetom. Jer Agitprop rlije Ьiо izvrsna, nego savetodavna иsta
nova. Ро svirn vaznirп Jli пejasnirп pitanjima ја sarп se konsultovao 
s Kardeljorп i Rankovicerп, а и izиzetnirп slиcajevirпa i s Titorn, а svaki 
od njih - kao i dгugi vodeci drugovi - sиgerisao је i predlagao, а 
Tjto i naredjivao. 

Bilo је razlika i nesporazишa, ali njkada sporova i neslaganja od 
veceg, principijelnog znacaja. 

Agitprop пiје irпao njkakve- serп pгopagandne- veze s progoпirna 
i sиdjenima. stavjse, i и velikirп sиdjenjirпa - na prirпer Drazi Mihailo
vicи i nadЬiskиpи Stepincи - Agitprop njje neposredno upravljao pro
pagandom, nego se она odvjjala pod иplivorп i ро instrиkcijarпa drzavne 
bezbednosti. 

Ali to ne zпaci da vodeci clanovi Agitpropa - Ьиdисi sи Ьili 
"stari", predratni korпunisti, i jшali veza i poznanstava и drzavnoj 
bezbednosti (tada se zvala OZNA) - nisи rпogli иplivjsati i interve
nisati, cak i kod Rankovica. NaroCito и prvirп rпesecirпa posle oslobo
djenja Beograda, dok su trajali ratni, vansudski progoni. 
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Sve polticke, pogotovu smrtne, presиde- posle odиzimanja dr:lavnoj 
bezbednosti prava da izrice smrtne presиde, krajem 1945. godine -
isle sи saveznom Prezidijиmu, koji ih је manje vise aиtomatski potvrdji
vao. U nekim slиcajevima Љ је i preinacavao posle konsиltacija, ma
hom potpredsednika Pijade, s drzavnom bezebednoscu ili Rankovicem. 
Spomenиcи sta и vezi s tim pise Dedijerl, ne navodeci nikakve doku
mente sem svoje secanje: "Intimno sam poznavao Моsи, ро prirodi је 
Ьiо dobar, ali veoma nagao covek. Posle гаtа, kad је Ьiо potpred
sednik . . . pokиsavao је da izvlaci ljude iz zatvoгa, ali је tи nailazio 
na stгogи гuku Aleksandra Rankovica, kao i Milovana Djilasa." De
dijerov navod је, sto se tice mene, netacan, nedobronameran. Nikakvih 
veza ја nisam imao s hapsenjima, jer to i nije Ьiо тој posao, ра niko 
nije ni шоgао nailaziti na moj11 ni strogu ni Ьlagu ruku. Drzim da 
Dedijerova opaska nije tacna ni u ·pogledu Rankovica: on је obavljao 
svoju nezahvalnu duznost ро svom najboljem saznanju i u skladu sa 
stavovima Politblroa, odnosno Tita, s kojim se cak i u sitnijim pita
njima savetovao. Rankoviceva I'Uka је blla ptoduzena rиka Titova
prema proceni i potгebama nekad stroga, nekad Ьlaga. То Ьi Dedijeг 
morao da zna, kad Ьi danas hteo da zna, vеё i zbog toga sto smo 
svakodnevno saradjivali na istom poslu u Agitpropu, ра su mu dobro 
poznate i nadleznosti Agitpropa. 

Ја sam \•eoma skladno i Ьlisko saradjivao s Rankovicem, buduCi 
da је on Ьiо orgaпizacioni sekгetaг partije. Ali пi Kardelj, а jos manje 
ја, пismo se uplitali u poslove bezbednosti, sem izuzetno, ukoliko Ьi 
iskrsao пeki proЬlem koji se i паs ticao. stavise, mada nije Ьilo 
nikakvog ni usmenog ni pisшenog pravila о tome, ustanovio se takav 
odnos da је cak Ьilo i nelagodno ukoliko Ьi se ma ko Ьlize uplitao 
ili interesovao za te Rankoviceve nadleznosti. Пuzija је, ako ne i 
nesto gore, da је moguce "obeliti" Tita ocгnjujuCi njegove najЬlize 
saradnike iz pгedratnog, гatnog i posleratпog (antisovjetskog) perioda: 
svi su oni, svi smo mi, od istog korena, dakako s licnim svojstvima, 
slozni i jedinstveni u obavljanju revolucionarnog zadatka ... А u tvrdnji 
hrvatskih, ра i aЉanskЉ nacionalista, da је Rankovic u Hrvatskoj, 
odnosno na Kosovu, spгovodio poseban, svoj rezim, ne radi se samo 
о izvrtanju Cinjenica, nego i о politickom, p1·opagandnom iskorisca
Yanju cinjenice da је Rankovic Srbljanac. Nikakvog "Rankovicevog 
rezima" nije Ьilo, bar ne dok sam ја Ьiо u vlasti. Sve i.e to Ьiо 
Titov rezim, rezim Тita i grupe koja se vec рге rata ucyrstila oko 
njega. Napose је to netacno kad se radi о Hrvatskoj. Unutrasnje 
pгilike u Hrvatskoj је Tito kontrolisao neposredno, preko ministra 
unutгasnjih poslova Hrvatske Steve Krajacica. КrajaCic је samo for
malno, adшinistrativno, Ьiо pod Rankoviceш, odnosno saveznim mi
nistarstvom, а fakticki neposredno pod Titoш, kome је cinio i svako
jake luksuzne, "reprezentativne" usluge: vile, slike, skulpture i slicno. 
Prilikom boravka u Zagrebи, prisustvovao sam mnogo puta nefor
malnim sastancima na kojiшa је KrajaCic obavestavao Tita, cak i u 

' VIadimir Dedijer: Novi prilozi za blograjiju Josipa Broza Тita, "Mladost", 
Zagreb, 1981, str. 722. 
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prisиstvu Rankovica, tako da је ta neposredna povezanost Krajacica 
i Tita blla oCigledna i nesporna. А ја sam 1952. ili 1953. godine u 
Zagrebи imao nekog posla s Krajacicem. Tad mi se иtvrdio, vec ranije 
stecen, иtisak о njegovoj nesposobnosti. То sam i rekao Rankovicи, 
ро povratkи и Beograd. Na to mi је on иzvratio: То је tako! - to 
jest: Ј а tu nista ne mogu ... 

Ucvrscivanje i jacanje nove vlasti i rюvih svojinskih odnosa, 
odnosno nastavljanje revolucionarnog procesa и celini, izrazavalo se 
vise u isticanju Tita nego i same Komunisticke partije. I to ne samo 
zbog toga sto је Tito Ыо sef nove drzave, а partija jos dejstvovala 
polиlegalno. Ne, "kult Tita" росео је vec u ratu - iz potreba za 
vodjom uzbunjenih masa d "boljsevizirane" partije. Те potrebe, te 
nu:lde, emotivne i pt-akticne, postepeno su ugradjivaпe u vojnu i druge 
hijerarhije. Fakticki је "kult Tita" ozvaпicen, institucionalizovaп na 
П zasedanju AVNOJ-a u Jajcu, 29. novembra 1943. godine. Poverenik 
Kominteme iz 1937. godine, s pravom veta u СК, transfot·misao se "· 
-· zahvaljujuci boljseviziranoj pat·tiji i svojoj snalazljivosti, а ponaj
vise revolucionarnom ргосеsи - ':!:_ aч_tokt·atskog yodju. On se otpo
cetka, od 1937. godine, ponasao autokratski. Posle Јајса se on vlasti
tom voljom i voljom vodja revolucije ustolicuje kao aц.t_okrata. 

Тај preobrazaj је jasno uocljiv uskot·o posle Јајса - Ьlestave 
uniforme, uvezbavanje uloge monarha, pompe, neobиzdanj aplauzi i 
urnebesпa klicanja. А s dolaskom u oslobodjeni Beograd, oktobra 1944. 
godine, Tito је presao poslednju, konacnu stepenicu licne, autokratske 
vlasti. 

Dakako, nije to bas teklo tako jednostavno, kao sto moze danas 
izgledati, i iz ovog mog pisanja: okretaп, proпicljiv "neznanac" isko
ristio prilike i "izradio" svakoga, ра i svoje najЬlize drugove. Tito 
nije samo tvorac, nego i predstavnik odredjenih teznji, odredjenih 
grиpa, odredjenog sistema. Nisи samo drugovi oko njega Ьili njegovi 
poslusnici, nego su i oni imali udeo u njegovoj vladavini, u najboljem 
uverenju da su sistem i hijerarmja samo neizbezan, "prelazan" oЬlik 
buduceg idealrюg stanja. Naprosto је velicanje Tita podgгevalo i sna
zilo i sam revolucionarni proces. 

Vec pre пеgо sto se rat i !Zavrsio, sekretar komunisticke omladiпe 
Rato Dugonjic је predlozio da ве organizuje stafeta koja Ьi Titu Ьila pre
data za rodjedan. U tome Tito nije imao nikakvog pocetnog udela, sem 
sto је blo obavesten i sto se saglasio. А saglasili smo se i mi, ostali 
clanovi Politblroa. Ко Ьi mogao - da ne kazem: ko Ьi se usudio
da se ne saglasi s izrazima ljubavi i paznje prema vodji oslobodilackog 
rata i Ьиdисеg preporoda? А izgledala је stafeta, na tom svom prvom 
korakи, ne samo poklonstveno nego i prostodusno i neиsiljeno. Tito 
је nije ni primio и Beogradu, u Dvorи, nego и Zagrebи, gde se Ьiо 
zatekao. А Pijade је napisao иvodnik za Borbu, koji jos ne lici na 
kasnije litanije i izrazava, u kontekstu, potajnи ilиzionistickи zeljи 
da tih Iitanija i ne Ьиdе: "Bez zvanicne proslave koja Ьi vredjala 
~kromnost velikog narodnog coveka ... Citava zemlja ispиnjena је na 
dan njegovog rodjendana osecanjima najveceg priznanja i neograni
cene Ijиbavi, povereпja i odanosti za svog velikog rиkovodioca". I 
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Arso Jovarюvic, nacelnik Generalstaba, napisao је - ро zadиzenjи
clanak za Titov rodjendan. А vec godinи dana kasnije, 1946. godine, 
stafeti se pridaje - i na Titovo insistiranje - svecan, "svenarodni" 
karakter, а vlada i clanovi СК odlaze Titи na kolektivno cestitanje 
i na docek stafete и Belom dvоги. 

. ~raljevski dvorci na Dedinjи Ьili sи zapusteni i u neredи. Pod 
Т!tov1m nadzorom su dovedeni и red pre nego se rat zavrsio i Tito 
se u njfh uselio, mada је, formalno, trebalo da pripadnи kraljevskom 
n~~~sшst:r~ v kao sefu .drzave. Ali namesnistvo је Ьilo sastavljeno od 
b~;slh poћtlcara, ~klo~lh ~omиnistima а ne kraljи, ра niko ni od njih 
ШЈе od toga .pravю pltanJe. Ђtо је zaposeo i ostala kraljevska dobra, 
sem Topole. Topola је pripala srЬijanskom vodjstvи verovatno zboo 
toga sto је zabacena, а moZda i zbog toga sto је Тitи Ьilo nelaoodn~ 
i drasticno da se smesta bas uz nekropolи dinastije. о 

~~vi v~ad~r је se~ na st~.ri presto. ~ иz ovevstan~ .оЬiсаје росео da 
иvod1 1 svoJe revolucюnarne novotarlJe. I sluzbemc1 iz vrha sи tada 
иpot.reЬ!javali izraze "dvor", "na dvorи", "iz dvora" i slicno kad se 
radilo о Titu i njegovom kaЬinetu. Tek kasnije sи ti iиazi zamenjeni 
pogodnijim: "marsalat", "u marsalatu", "iz marsalata". 

О tome sam podosta ispricao и svom D1·uzenju s Titom, ра ovde 
radi Citaoca koji tu knjigu пiје citao - иkratko ponavljam i do

dajem ponesto. 
U kraljevini је postojao oblcaj da vladю· kumиje devetom sinu. 

Tog oblcaja se prihvatio i Tito, иtoliko voljnije sto је zahtev dosao 
odozdo, iz naroda. Prosti ljudi sи instinktom shvatili da se Titova 
funkcija bltno ne razlikuje od one Ьivsih monarha - dok smo mi u 
paгtijskom vгhи uljиljkivali sebe iluzijaшa i teorijama - da se гadi о 
"ljиdskim" slabostima i о nиznostima, и регiоdи "pгelaza и komи
пizam". 

Ubrzo је to vladarsko kиmovanje pocelo dobljati i groteskne 
forme. Posto sи mиskarci i zепе ravnopravni, zasto ne kиmovati i 
devetoj kcerki, i zasto bas devetom, а ne desetom ili jedanaestom 
detetи? Китсе је dobljalo i poklon, а i povoljnije Zivotne izglede. 
Bilo је prigovora, i и vrhи, na ta Titova kиmovanja, ali su иcиtkana 
oportunistickim rpozivanjem na tradiciju. 

Sem kraljevskih dvoгaca na Dedinjи i kгaljevskih imanja sirom 
Jиgoslavije, Tito је zaposeo za sebe i za vrh i najbolja lovista. А i 
neka gazdinstva - ono veleposednika Mozera s izvesnim razlogom, 
zbog bezbednog sнabdevanja, а neka kao нasledje od Ьivsih vladara 
Ш iz proizvoljnih, apsolиtistickih koncepcija о potrebama drzavnog 
vrha. . . Seljaci iz okoliнe sи Mozerov posed pгozvali "Titov salas" 
Smejao sam se, cиvsi to и Јоvи, а sшејао se i Tito kad sam ти to 
pricao. 

S иstanovljenjem garde, neposredno podredjene Titи, pok.renиto 
Је i naseljavanje porodica gardijskih ofi.cira. Oni sи vecinom ЪШ sa 
sela, iz иstaнickih krajeva. Reseпo је da se nasele и raseljenim ne
шackiш selima kraj Zemиna, иglavnom и Ьivseш Francstalи. Ne Ьi 
и tоше Ьilo iceg vrednog zabeleziti, sеш Titovog rezonovanja, karakte
r·isticnog za mentalitet pobedнickih koшиnista: Ра da - govorio је 
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Tito - naseliti ih kraj Beograda. Imamo sigurno, svoje stanovnistvo. 
Tako su i rиski carevi naseljavali Kozake na granicama . . . - Tako 
;:ezor:o~anje. _је poнekom~, ра i meni, izgJeda]o cиdno, a]i niko Ши se, 
ра Il~ Ја.'. Ш_Је sиprostavю: jednodusnost и иcvrscivanjи vlasti, centra 
,-]astJ, blla Је роtрина, takoreCi jasna sama ро sebl. 

UzivljayajиCi se и svojи karizmatickи, vladarskи иlоои Tito је 
и !? v':reme,v .~ad Ьi po~ecivao ~ek~ mesto, delio i novcane о rp~klone
naJcesce decjlm domovlma. ZUJOVIC, kao stedljiv i energican ministar 
finansija, gиndjao је izdajиci sveznjeve novcatih novcanica а ni 
Rankovic se intiшrю nije s tiш slagao. ' 

Obnovljene sи, иz ostale sportove, i konjske trke. А s njima sи 
se pojavili i trkacki konji "iz stale шarsala Tita". I novine sи pocele 
da spominju te stale, и vestiшa о konjskiш trkama. А "stala шarsala 
Тita" је и stvari bila vojna, gardijska ergela. Bilo је tи vise nezooda 
i nezgodnih komentara: sta ako ne pobede grla iz "marsalove st~le" 
otkиd komunistickom vidji stala i kиd idи p1·ihodi od te stale? ..• Ро~ 
zalio sam se Kardeljи na tи neиkиsnи besmislenost. Ne sесаш se kako је 
Kardelj to sredio s Тitom, ali vesti и novinama о toj stali sи prestale 
da izlaze. 

Voz koji је Tito koristio Ьiо је Ьivsi dvorski voz, а sшesten је Ьiо 
u posebnu, takodje nekad dvorskи, stanicи и Topciderи. Tamo su najvisi 
~unk~.ioneri sac~!~ivali Tit.a kad g~d Ьi se odnekиd v1·acao. Тај voz је 
!\.аSШЈе lиksuzn!Je opl·emlJen, а pr1dodate sи i dve kompozicije obezbe
djenja i pratnje. U Titovoш vozu Ьilo је kиреа i za пajvise fиnkcio
nere, kad Ьi putovali s Titom. 

Titu su svuda orgaнizovani masovni i bucni doceci. cak i kad 
bi njegov voz kratko zastao na nekoj stanici, ocekivale sи ga obavestene 
goшile. Cvece, pioniri, pocasne cete. Organizovaпa spontanost, spontana 
orgaпizovarюst. Banketi, zdravice i - svaki korak i svaka recca koju 
vodj izgovori objavljena na prvim stranama пovina. Nekom prШkom, 
1945. i1i 1946. godine, gledali smo kod Tita, и Вelom dvorи, Ш и nje
govoj vili и Uzickoj 15, Caplinov filш "Veliki diktator". Kad је naiS!a 
scena и kojoj masinovodja iz nekoliko риtа pokиsava do podesi vrata 
vagona, 1z kojeg izlazi diktator, s tepihom koji је и cast diktatora prostrt, 
svi smo osetili nelagodnost i иvиkli se шиklо и sebe. Scena iz filma 
је Ьila ista sa onom koja se dogadjala prilikom Titovih izlazaka na 
stanice, s tom razlikoш sto је Titov masinovodja Ьiо иvezbaniji, ра Ьi 
vrata и dlakи dosla prema tepihu. I Tito је, dakako, иосiо tи slicnost, 
ра se obazreo k nama, levo i desno, i nasmejao s vragolastom ironijoш: 
То ти је tako - nema se sad kиda! - kao da је hteo reci. 

Titov "kиlt" nije samo njegovo delo, nego organizovana politicka 
akcija. On је produkt titovske frakcije koja se vreшenoш иcvrstila 
i poklapala s vodjstvom. То је prodиkt i raspolozenja и narodи, na1·odи 
vodjenom jednoш totalitarnom partijom, а иz to naviklom na karizma
ticke monarhe. 

Nije, dakako, samo Tito zaplivao u luksuz, и privilegije i zatvo
leпost, iako se s njim nije mogao niko и svemu tome иporedjivati. 
I ostali vrhovi, savezni i repиЬ!icki, а prema svojim prilikama i sreski 
i opstinski, ponasali sи se na slican, na isti nacin. Sazdava se spontano 
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organizovano jedan nov gospodujuci sloj, sa svim surevnjivostima 
i gramzivostima koje to neizbezno prate. Vrh ne samo da to nije 
suzbljao, nego, i sam greznuCi u privilegije, samo korigovao ekscese 
i neodmerenosti. 

Prvih godina su svi bolji hoteli, narocito u letnjoj sezoni u tu
ristickim mestima, prakticno Ьili zaposednuti od ustanova saveznog 
i repuЬlickog ranga i nosilaca Spomenice, boraca od 1941. godine, 
odnosno od pocetka ustanka u Jugoslavdji, koji su imali pravo jedno
mesecnog besplatnog odmora u kom Ьilo hotelu. Vile i pansioni su 
naprosto razgraЬljeni, а budиCi ih nije Ьilo dovoljno - to је pojacalo 
sиrevnjivosti, zavidljivosti i ogovaranja, u koja su se ubacivale i sire 
i иzе porodice. Bilo је, doduse, i skromnih i neseblcnih glavara koji 
su zadovoljno prihvatali ono sto Ьi im ponudio aparat koji se bayio 
smastajem, priЬavljanjem namestaja, slika i drugog za иstanove ј 
funkcionere. Ali ni oni se nisu mogli oteti - jer је Ьilo nezgodno, 
demonstrativno, izdvojiti se iz svog kruga i svog nivoa. 

Ne mislim da se sve to moglo zaustaviti ili da su Tito i Politblro 
najkr·ivlji za sve to. Totalna vlast se ucvrscivala роmоси privilegija, 
u daleko vecoj meri nego sto је vrh toga Ьiо svestan. Vrh se iscrpljivao 
и obnovi i izgradnji i u teoretisanjи. stavise, da smo mi и vrhu i bl1i 
suzdrzaniji i skromniji, sama priroda vlasti i sistema, а u tome smo 
se иgledali na sovjetski sistem, naterala bi nas na иstиpke i dove1a 
do slicnih formi. 

Iz vrha је dakako, Ьilo kritike, ali samo "nepravilnosti" -
javasluka, spekиlacije, nebrige i nesavesnosti. Sistem је Ьiо nespoгan. 
I ја sam blo jedan od tadasnjih agilnih kriticara "nepravilnosti". U 
Komzmistu, koji је росео da izlazi 1946. godine i ciji sam urednik blo, 
objavio sam clanak, iz kojega se pamtila i citirala poslovica - "Sa 
izvиa Ьistra voda tece, ali је narod mutnu pije". А u Borbl sam -
da li 1945. ili 1946. godine - napao sиd zbog preЬiage osude nekog 
malverzanta s namirnicima. Istakao sam lenjinisticku tezu da је nas 
sиd klasni i ideoloski. clanak је objavljen, drzim, uoci Prvog maja, 
i kad sam se sreo s Titom kod prvomajske triblne on mi је cestitao 
na clankи. Тај clanak је Ьiо povod, ako ne i podsticaj, za ucvrscivanje 
partijsko-policijske kontrole nad sиdstvom. Nesrecnog malverzanta su 
potom osudili na smrt. Srecom, сио sam, nije poguЬijen. MoZda sam, 
i jesam, ја Ьiо и pravu sa stanovista ideologije i revolucionarnog mo
rala, ali posledice sи za red, za zakonitost, Ьile katastrofalne. 

Ipak је и svom tom rsиmи na privilegije i izиzetnosti, najdra
sticnija i najbezobzirnija Ьila иstanova takozvanih magacina - admi
нistrativnih иstanova za snabdevanje vodeceg partijskog i drzavnog 
aparata hranom, odecom i drиgim potreЬStinama. Magacini sи, inace, 
organizovani ро sovjetskom иzоrи. Ро tom иzоrи su i oni Ьili hije
rarhieni - na najvisem nivoи је Ьiо takozvani diplomatski magacin, 
iz koga sи snabdevani strani diplomati, clanovi СК i najvisi savezni 
fиnkcioneri, а zatim је sledio magacin generala ili visih oficira, magacin 
vodjstva repиЬlika, oficirski magacin itd. Cene и magacinima sи ЬПе 
simbolicne. Odmah sи se javile i zloupotrebe - jedan visoki zvanicnik 
је narucio cetrdesetak jorgana za svojи rodblnu. 
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Na zloиpotrebe је reagovano iz СК - Rankovic i ја, ogranica
vajиCim pritiscima. Ali sama ustanova је blla, otpocetka, nepopularna, 
i 1·azlog ogovaranjima i negodovanjima. Ustanova magacina se sirila, 
sa sirenjem aparata. А s jacanjem trzisnih odnosa, magacini sи po
stajali i iZVOl' spekulacija, odnosno pieprodavanja kvalitetne bagatelne 
robe ... Kada smo Кidric i ја - drziш u leto 1951. godine - predlozili 
ukidanje magacina, naisli smo и prvi mah na otpor na Brionima, kod 
Tita i Kardelja. АН Кidric је Ьiо uporan. Magacini su odudarali od 
privrednog sistema, privrednog racиna, koji је vec uzimao maha. 
Najzad је s Briona doslo odobxenje, ра smo Кidric i ја napisali u ime 
СК odlиkи kojom su magacini ukдnuti. U jesen iste godine, prilikom 
nekog sastanka kod Tita, dotaknиto је и 1·azgovoru i nase zivljenje 
na nov nacin - na osnovи plata. Slagali smo se da i tako moze da 
se sasvim pristojno zivi. Ali smo drzali da Tito ne m0Ze, а i ne treba 
da se strogo pridrzava, s obzirom na njegov izuzetan i reprezentativni 
polozaj. Ali on је ziveo, tada, bas kao i ostali - od plate, i naglasio: 
Moze da se sasvim dobro prolazi ovako. Prosto је nevjerovatno koliko 
se tu oko mene rasipalo. Vec tada је Jovanka, uskoro potom i 
Titova sиprиga, иzela Titovo domacinstvo и ruke i odvojila licne od 
reprezentativnih rashoda. Cak sи i plate ministara jos uvek Ьile rela
tivno skromne. Najgore је, od vodja, prolazio Rankovic koji је imao 
velikih porodicnih obaveza, а nije imao nikakvJ.h honorara. 

I posle ukidanja magacina, clanovi Politblioa i manji broj naj
visih funkcionera uzivao је povlastice, poglavito radi bezbednosti: 
ishranjivali sи se s Titovih ekonomija i preko Titovog aparata 
prvoklasnom robom, ро pijacnim, ili Ьliskim pijacnim cenama. 
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Iako se nisam zaнimao ekonomijom, а ni mnogo razuшevao u nju, 
jedna moja iZijava moze posluziti kao primer nerealnih zelja ne samo 
politickog vodjstva, nego i vodja zaduzenih za vodjenje privrede. U toj 
svojoj izjavi- drzim da је objavljena 1948. godine u glasilu Koшinforma 
Za trajni mir, za nm·odnu demokratiju - rekao sam da се Jиgoslavija 
za desetak godina stiCi Veliku Britaniju u proizvodnji ро glavi stanovni
ka. Ali, makoliko to danas zvucalo kao naivno hvalisanje, u stvari nije 
Ьilo tako. Nije Ьilo tako, пеgо jos g01·e. Ја sam uistinu izгazio sarno 
ono sto sаш сио i prihvatio od пasih politickЉ "privrednih strиcnjaka" 
-· od Hebranga, Кidrica, :Zиjovica i drugih. Takva sи Ьila njihova 
gledanja, takvi 5U Ьili nasi planovi, petogodisnji i drиgi. Та "indu
strijska", "socijalisticka" eиforija се drzati nas u vodjstvu i godinu
dve posle sukoba sa Sovjetskim Sayezom 1948. godine. 

PrYi petogodisпji plan radio је Hebrang koji је uskoгo ро oslo
bodjenjи Beograda zadиzen bezrnalo za citavи priviedu i fakticki 
adoptiran u PolitЬiro. U pozadini dodeljivanja Hebrangu tolike od
govornosti Ьila је, besиmnje, namera da se stisa njegovo nezado: 
voljstvo zbog smenjiyanja s polozaja sekretara partije Hгvatske. Alt 
ne samo to, nego i uvereнje da Hebгang dobro poznaje ekonorniju. U 
tom uverenju Ьilo је istine, kornиnisticke: Hebrang је doista Ьiо sklon 
izucavanju ekonomije i veoma dobro poznavao marksisticku ekonomsku 
teorijи. Ukupno uzey, Yise nego dovoljno za ideoloske i prakticne 
potrebe. 

Hebrang se - koliko sam ја mogao zapaziti - i z·alagao na svom 
poslu. Ukoliko su i izЬijale razlike, poticale su iz trenutnih razlika 
и gledanjи. Tek kasnije, kad su se s Hebrangorn zaostrili po1iticki 
odnosi, ove "ekonomske" razlike се Ьiti shvatane i tretiraнe kao 
"пeslиcajne", to jest i kao politicke. PгoЬiern naseg, ра i Hebrangovog 
nerealizma је - tako ја danas vidim - mnogo duЬlji: marksisticka 
ekonomska teorija, makoliko istorijski i ideoloski znacajna, ne samo 
sto је neupotreЬijiva u stvarnom, ekonomskom zivotu, nego njeno 
prirnenjivanje moze da izazove samo zbrku i nepredvddive teskoce. 
А uz to је i najuze vodjstvo, na celu s Titom, imalo prevec amЬi
ciozne ,ј neekonornske, politicke planove u ekonomiji: preobraziti 
Jugoslaviju и mocnu i nezavisnн indиstrijsku silu. <?tuda ':'~с od po
cetka insistiranje na teskoj industriji i na drugim шdиstrljarna koje 
treba da daju moc i nezavisnost, otuda i zanernarivanje i ideolosko 
tretiranje poljoprivrede. 

Hebrang је podneo petogodisnji plan na raz~atranje PolitЬirou 
negde u zimи, krajern 1946. Ш pocetkom 1947. godшe. Ја sam о torne 
vec ponesto drugde rekao. Svi srno Ьili odusevljeni Yisokiш ciframa 
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bиdиcih postignиca i bиduceg rascvata. Nikakve produЬljene, sadrzajne 
diskusije nije Ьilo. А nije пi шoglo Ьiti. Rankovic, Pijade, ја, nisшo se 
razишevali а ni шnogo iпteresovali, budиci sи za poslove vlade, ра i 
ekonoшije, Ьili zadиzeпi Tito i Kardelj. Svak se Ьiо zabio u svoj sektoг. 

Hebrang је, besumnje, imao za uzor sovjetske planove, а veгo
vatno se i savetovao sa sovjetskiш strucnjaciшa. Tada пш to niko nije 
zaшerao, pogotoyи sto је vladalo uverenje da sи "Rиsi" vec otkгili 

osnovne zakoпe i efikasne fогше. Zaшeike НеЬгаngи "kopiгanja Rusa" 
do6i се kasnije, posto se zaostri sukob sa Sov.jet.skim Savezom i 
Hebrangoш kao "sovjetskiш covekoш". 

Jugoslavija је Ьila zaostala i postгadala zemlja, ра је i to podsticalo 
novи vlast na pгenapгegnuti i neгealni, radikalпi plan. 

Ali i и ргосеnаша zaostalosti i гazoгenosti zemlje Ьilo је emo
tivnog i pгopagandnog pгeteгivanja. 

Istina је da је u kгaljevskoj Jиgoslaviji 75% stanovпistva zivelo 
na selи, da se skolovalo 44,6% dece i da је industгijska proizvodnja 
ciг.ila 26,8% nacionalnog dolюtka. Ali је istina i to da seveшi delovi 
Jugoslavije (Slovenija, severna Hrvatska i Vojvodina) nisu Ьili mnogo 
ispod evropskih pтoseka i da su Ьili vec pгosli industrijskи revolиciju. 
Jиgoslavija је vec imala tehnickи i kadгovskи osnovu za dalji, ravno
meran indиstrijski гazvoj. Ali revolиcionarni pokret i 1·evolucionarna 
svest su ne samo zиdeli, nego se i osecali dovoljno sпazni, za ubrzanu, 
silovitu i nezavisnи industrijalizaciju. Ubi'ZO се se pokazati da za to 
nema sredstava sem vlastitih - iz poljoprivrede i ро сеnи niskog 
standarda. 

А sto se tice razorenosti - пajrazoreniji, tesko гazoгeni, Ьili su 
najzaostaliji krajevi: Crna Gora, Bosna, juzni delovi Hrvatske i Juzпe 
i Zapadne SrЬije. Od vecih gradova tesko је Ьiо nastradao Beograd, 
а od privrednih a1·ana zeleznicki saobracaj. Iako su Citavi krajevi bili 
opиstoseпi, milio~i obeskuceni, indиstrijska i kulturna osnova Ьila 
је sacuvana. Zemlja se besumnje morala indus~rijalizoVJati i obnavlj~ti. 
Ali naglosti i neskladi u ekoпomskom razVOJU ne mogu se, drz1m, 
objasniti drиkoije, nego ideologijom, staljinskom mit~loskom ops:?-nu
toscu teskom industrijom i teznjom nove, revolиcюnarne, soc1Jalne 
snaae za brzom izgradпjom srecnog, "savrseпog" drиstva. 

"А sto se tice шоg, agitpropovskog zadиzenja oko ekonoшije, ono 
је Ьilo, bezmalo, mehanicko: popularisaпje uspeha i vladinih шеrа, 
kritikovanje javasluka i neorganizovanosti. 

Razrпsenost i obnova su nametali izиzetпe mert>, ра sи se skoro 
spontaпo javile i dobrovljпe 1·adne akcije. Ali ponikle .и nuZdi, u r~tи, 
one su uЪrzo postale vazne i neizostavne i na grиb1m, nemehaшzo
vanim poslovima. "Obnova i izgrad~ja" ~is~. te~l~ iz svojih, eko
пoшskih i ljudskih uslova, nego, sve шtенZ1VШЈе, 1 1z, glava 1 .Po!r.eba 
аратаtа i пjegovih sefova. Nedostatak гadne snage се se ~OJav1tl, s 
indиstrijalizacijoш, kao najkriticniji proЬlem. U pгopagand1, и. zva
nicnoj svesti, rad na "obпovi i izgradпji" se javlja kao sveta, patrюtska 
i socijalisticka duzпost. А s tin: i шoЬilisanje ~ "d?brov?ljne .г~?n~ 
briaade" - moЬilisaпje sve pmшdnije. S t1m 1 рrшиdщ po1IciJSk1 
oгg~ni pocinjи da igrajи ulogu i u ;Jrivredi - privrednici traze od njih 
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гadnu snagu. U "dobгovoljne гadne brigade" upucuju se najvecma 
seljaci, ali i osudjenici svake vгste, kojih је tada Ьilo na desetine 
hiljada. I sve se to umnozavalo i ko zna kud Ьi odvelo da nije 
postalo skuplje nego sto vredi, sto proizvodi, odnosno da se nismo 
obreli u corsokaku neefikasnosti i sovjetskih manipulacija . . . Pomoci 
niotkud. Sem od Unre (UNRRA). 

Bilo је natezanja s Amerikancima oko kontrole raspodele: mi smo 
se opirali sirokoj, lokalnoj kontroli, ali је nadjen kompromis u imeno
vanju sovjetskog drzavljanina Mihaila Se1·gejcuka zн sefa, ра је saradnja 
s njegovim aparatom, и kom је Ьilo i Amerikanaca, obavljana bez 
teskoca. Ти pomoc su nasi privredni i politicki vodji razumno i ravno
memo iskoristili, za stanovnistvo i za pokretanje indиstrije, и prvom 
redu saobracaja. Pomoc Unre је deljena i pravedno, bez obzJ.ra 
na politicka i druga иverenja. Secam se, kad se u Crnoj Gori postavilo 
pitanje da li i cetnickim porodicama deliti pomoc Unre, zauzet је 
kategorican pozitivan stav, iako tamosnji drugovi nisu ni Ьili oba
vesteni da se na nediskriminatorsku raspodelu vec obavezala savezna 
vlada, i mogli su izigravati tu obavezu. То је Ыо p1·vi, dosledan, korak 
н stisavanju om1·aza iz gradjanskog rata. 

Otkиp (prinиdni otkup poljoprivrednih proizvoda ро niskim od
nosno nistavnim cenama) је od pocetka tesko padao seljacima, mada 
sи oni imali razиmevanja za tu prinиdnu meru u ratnim, ра i prvim 
poratnim godinama. Ali s vremenom, vec posle dve godine, otpor 
seljaka se naglo ројасао, а s tim i prinudne mere - pretresi, maltre
tiranja, masovna hapsenja. Svakako је otporu i prinиdi doprinosila 
prenagla, пeekonomska industrijalizacija, koju su pratila skиcavanja 
trzista i nedostatak roba, а kasnije i kolektivizacija. Otkup su neizbezno 
pratile i surovosti vlasti i partijskih organizacija prema seljacima, а 
takodje i seljacke dovitljivosti i podvale. Ne secam se da је igde bilo 
ozblljnijeg, masovnog seljackog otpora, kakvi su se pojavljivali u So
vjetskom Savezu. Nova vlast је u Jиgoslaviji izrastala i ucvrscivala se 
и selima i gradiCima, ali nije bila toliko totalna i bezobzirna da Ьi 
осај zamenio nadи. 

Uporedo s ideoloskim monopolizmom, s kaznjavanjem i prinи
dama, brzo se obnavljao i razvijao kulturni zivot, а skolstvo sirilo i 
reformisalo. 

Tako sи se uporedo s prinиdnim dobrovoljnim brigadama stvarale 
i doista dob1·ovoljne, odusevljene omladinske brigade za radove na 
kljucnim saobracajnim objektima. Najveca omladinska akcija је Ьila, 
vec u 1945. godini, izgradnja prиge Brcko-BanoviCi, а inicijativa za to је 
dosla iz Centralnog komiteta omladine. Krajem septembra је Tito posetio 
tи omladinskи prugи, а isli smo i Rankovic i ја. Hiljade momaka li de
vojaka su napustale posao i jatile se da docekajи Tita. Spontano, nesu
zdrzano odиsevljenje i neиgasivi zar mladosti:zanos se preneo i na nas, 
zanos snazan kao u ratu, bezazlen kao и dece. Nisam odoleo da posle ne
koliko dana ne napisem clanak u Borbl о herojstvи omladine- clanak 
prozet samouverenjem i negodovanjima protivu Zapada, cija se stampa 
bas u to vreme okomljivala na nas u zestokoj kampanji zbog obaranja 
americkih aviona i hapsenja Stepinca. 
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Obrazovanje zajednicke vlade, pocetkom marta 1945. godine, od 
pгedstavnika partizanske skиpstine AVNOJ -а i izbeglica iz kraljevskih 
'!lada Ьilo је na liniji sporazиma Saveznika na Jalti. Ali tи liniju је 
partijsko i avnojevsko vodjstvo - ponajvecma inicijativom i aktivnoscи 
Tita i Kardelja - tиmacilo i u znatnoj meri ostvarivalo na svoj naCin. 
Mi nismo prihvatili kralja, uprkos nastojanjima Britanaca, nego kra~ 
ljeYsko namesnistvo, sastavljeno od ljudi nama naklonjenih. Nije bilo 
nikog u partijskom vodjstvи, ni oko vodjstva, ko ne Ьi shvatao da је 
time zapecacena sиdblna monarhije, iako је Ьilo podosta onih koji 
s:шюm formom nisи Ьili najzadovoljniji. 

Najistaknиtiji predstavnici iz emigracije koji su usli u tu vladu Ьili 
su Milan Gгol, vodj srpske Demokl'atske stranke, i Ivan sиbasic, 
predstavnik Hrvatske seljacke stranke. Ali oni nisu usli u vladu na isti 
nacin. subasic је vec pre toga Ьiо predsednik kraljevske vlade i, kao 
takav, mandator krиne, mada nije mпogo hajao ni za kralja ni za krиnи. • 
Iza njega је, besumnje, stajala bl'itanska vlada, а posl'edno i и manjoj 
meri i americka vlada. Mi smo subasica morali prihvatiti zajedпo sa 
jaltskim i drиgim odlukama Trojice velikih, SSSR-a, SAD i Velike 
Britanije. Ali na Grola smo pristali mi sami, !iz sirine nasih shvatanja, 
da Ьi Srblja bila sire zastupljena. Niko nas па to nije prisiljavao -
sovjetski pr~dstavnici sи, stavise, i negodovali. Besumnje smo smatrali 
da се исеsсе Grola u vladi Ьiti dobro pl'imljeno na Zapadи, ali - koliko 
је meni poznato - niko sa Zapada nije u tome imao nikakvog udela, 
э. niti је Grol Ьiо direktni eksponent BrJtanije, sto se za sиbasica ne 
Ьi moglo reci. 

Nisam dobro upoznao Grola ni kao licnost, ni kao politicara. 
Nisam za to imao ni prilike, obzirom da se vlada takoreci nije ni 
sastajala. Besumnje је izmedju njega i mene vladala netrpeljivost -. 
zbog mojih predstava о njemи kao о "bиrzoaskom reakcioneru", а ~je
crovih о meni kao "revolucionernom doktrinerи". Мој napad na nJega 
о . k - zbog jedne izjave и kojoj је dovodio u pitanje nacin l'esenja ma -·e-
donskog pitanja - samo је mogao pojacati tи uzajamnu odbojnost. 
Nisam ni Ьiо angazovan neposl'edno - kao Tito i Kardelj - u spora
zumevanjima i takti:airanjima s Grolom, subasicem i drиgim pred
stavnicima starog poretka. 

Ipak su se, posredno, vec tada иoЬlicavaH kod mene neki utisci 
о Grolи. Navodim te, tadasnje иtiske, а ne one koje sam о Grolu stekao 
iz pl'ijateljskih odnosa s пjegovim sinom Vojislavom, posle mog pada 
s vlasti. 
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Milan Grol је Ьiо intelektиalac visokog evropskog nivoa i, kao 
takav, пе шапје, ako ne i vise, skloп liteгarnoj i politickoj pиЬlicistici, 
nego Cistoj politici. Skrt i оdшегеn па reCiшa, nepodlozan korиpciji i 
"ljиdskiш slabostiшa". Na celo Deшokгatske stranke је dosao иосi 
rata, posle sшrti LјиЬе Davidovica, koji је и dekadenciji ,ј korиpciji 
pгedгatnog politickog zivota иzivao retkи slavи postenjaka i na
stavljaca srpskog liЬeralizшa. 

Razlike i mimoilazenja s Grolom poceli sи иskoro ро obrazovanjи 
vlade, dok је on jos Ьiо и vladi. Grol је postavljao иslove za исеsсе и 
Narodnom frontи, insistirajиci na svojoj samostalnosti i na obnovi svoje 
partije. Та paгtija је formalno i Ьila odobгena, ali јој nije dopиstena 
nikakva organizovana delatnost, sem izdavanja, и prvo vгeme, nedeljnika 
Demok1·atija. Oko Grola sи se poceli okupljati ne samo pristase iz nje
gove straпke, пеgо i zagгizeni antikomиnisti i nacionalisti. Podzemna 
kampanja protivu njega kao "pгedstavnika гeakcije", ра cak i cetnistva, 
razbиktavala se iz dana и dап- sa svakim brojem Demokratije, а i bez 
Demokl·cttije, koja је zabraпjena na taj nacin sto sи komипisticki omla
dinci, sa znanjem paгtijskog vodjstva, izvгsili јаvпо раlјенје. Gгol је 
negodovao, ра i intervenisao, protivи hapsenja i streljanja, koja sи и 
1945. godini organi bezbednosti najcesce vrsili bez sиda. Organi bez
bednosti sи pratili Grolovи aktivнost, verovatno i dok је Ьiо и vladi. 
Rascиlo se Ьilo, и пasim vrhovima, da је on nekom pгilikom rekao: 
Ovo nije drzava nego kasapnica! 

Odnosi s Grolom sи se zaostrili zbog terora, koji је pogadjao i 
njegove stvarne i potencijalпe pristase, i zbog naCina izbora za Konsti
tuantи i ргаvа Konstitиante. Naime, zakon је tako smisljeп - Kardelj, 
и Politblгoи - da onemogиci исеsсе opozicije: okrиzne i repиЬlicke 
liste sи se vezivale za saveznи, а Ьиdисi sи sve politicke grиpe, sem 
komипista, Ьile nacionalne а ne jиgoslovenske, zavisile sи i od toga da 
li се ih izborne komisije, koje sи kontrolisali komиnisti i pristase 
Narodnog fronta, pripиstiti па izbore. Sem toga је zakon prejиdicirao 
da odlиke AVNOJ-a ne mogи Ьiti meпjane и Konstituanti. I Konsti
tиanta и stare Jиgoslavije, kraljevine SHS, је prejиdicirala prihvatanje 
dinastije Karadjordjevica, а tiшe i dominantnи иlоgи srpskih, шo
narhistickih partija. 

AVNOJ, koj1 је prosireн - na оsпоvи odlиka velik:= trojice и 
Ј alti - i па istakrшte i "nekoшpronнtovane" politicщ·e iz predratnih 
strиktura - pгetvorio se, pocetkom avgиsta 1945, и pгivreшenи Na
гodnи skиpstiпи. I kada је и toj skиpstini pretresaп zakon о izborи za 
Konstituantи, Tripko Zиgic, bliski Grolov saradnik i stari clan vodjstva 

~ Demokratske stranke, korektrю ali odlиcno, izrazio је rezerve. Bio је 
to znak da се Gгol napиstiti vladи i preCi и otvorenи opozicijи. Tako је 
i Ьilo: Gгol је podneo ostavkнl~. ~dine. Pocinje serija 
napada, kaшpanja protiv Grota:Iiajpre Pijade, zatim Kardelj. Malo 
роtош је i Kardelj napao Grola - da se oko njega kиpi reakcija iz 
Jиgosloveпske radikalne zajednice, predratnih reakcionarнih i reziшskih 
partija. Grola је нарао i Dragoljиb Jovanovic, levi zemljoradnik, sa svojih 
i froпtovskih pozicija, ali solidarisиCi se s komинistiшa. Deшokrata 
Dиkanac је pokиsao da obrazlaze da oni, demokrati, nisи protiv fede-

24 

VLAST 

rac1je, ali da se Konstituaнti не шоzе uпаргеd propisiyэti da bude 
dvodomna - to jest, da и njoj bиdu zastиpljeнe i fedeгalнe 1·epиЬlike. 
Grol i demokrati sи blli besuшnje voljнi da prizвajи za fedeгalпe jedi
пice Hrvatskи i Sloveпijи, ali ne - bar ne u istoj шeri - Makedoнijи , 
i Crnи Gorи, а svakako sи iшali rezeгvi i рrеша stvaranju pokrajina 
i fedeгalпe jedinice Bosne i Hercegovine. · 

Ostavka G1·ola наs је u vгhu izнeнadila samo и jednoш smislu: 
dostojanstvenost i ozЬiljнa, cak иЬlazena, analiza politickih prilika. 

Ostavka Grola је prosla skoгo nezapazeнo. Vlada se nije sastajal1 
пiti foгmalпo obavestena, iako је Grol Ьiо пјеп potpгedsednik. Мене 
је s Grolovoш ostaYkom иpoznao Kardelj koji је Ьiо impresioniran 
odmerenoscu i ozbiljnoscи njenog teksta. Takav иtisak о Grolovoj 
ostavci imao је i Тito. 

Grol је ocevidrю i izriCito Ыо spreman na lojalnи i "fer" opOZlCiju, 
ali ne i na gиЬljenje licnog i stranackog integгiteta. Vodjstvo Komи
nisticke partije ga је do kгаја respektovalo, kao protivnika. 

То se ne Ы moglo reCi za dr Ivana sиbasica. sиbasic - ро nasim 
saznanjima i nasoj ocen>i - nije podneo ostayku iz гazloga istovetnih 
s G1·oloviш. Оп је Ьiо p1·istиpio Narodnom fгontн, ali nije и пјеmн 
ispoljio vеси aktivпost. Njegov polozaj је Ыо osoben: ostaci zvaпicne, 
Macekove Hrvatske seljacke stl'anke, u kojoj је оп do rata Ыо јеdан 
od vodja, nisи blli и Froпtи, а Ьivsi pristase Hrvatske seljacke stranke 
koji sн bili и Frontu- medju njima је bllo istaknнtih seljackih prvaka: 
Gazi, Lakus, Krce - nisu voleli ni podrzavali subasica. Podгzavale sи 
ga zapadнe vlade, narocito Britanci. Najp1·e se on нakratko "razboleo", :. 
da Ьi uskoro роtош dao ostavku, takodje и vezi s raspisivanjem izbora,, 
odnosno onemogucavanjeш vanfrontovskim grиpama da izidjи na izbore. 
Neki politicari- na p1·imer Savica Kosanovic- koji sи iz emigracije 
sa sиbasiceш pristиpili 1944. godine saradnji s Titoш, odnosno s Na
cionalnirn komitetom, pokиsali sи da odvгate subasica od ostavke, ali 
u tome nisи иspeli. Ро nasem sиdu i saznaпjи, iza subaica sи stajaii 
Britanci, koji su precenjivali znacaj njego,,e ostavke, obzirom da је оп 
u vladi pгedstavljao kontiниitet stare Jugoslavije, а time i Zapad н 
spoгazиmiшa sa Sovjetskim Savezom. Ali, vec se gasila i fo1·ma stare 
Jиgoslavije, а pocelo је i izigгavaнje sporazuma izmedjи Sovjetskog 
Saveza i zapadnih velesila. 

А sиbasic ne samo sto нiје imao jasnih i cvrstih koпcepcija, nego 
је i sam blo ргеvес savitljiv i nepostojaп. Ali nije Ьiо glиp i пepгijatan. 
Naprotiv. Zivahan, ali pliceg 1 rpromenljivog ита, dovitljiv i prilagodljiv. 
Intelektиalac, s шанiгimа i odnegovanoscи visih klasa. Niceg od vodje, 
pogotovи пiceg od narodskih triЬиna, kakvih је izobllno Ьilo и Hrvat
skoj seljackoj straнci. Besиmnje veoma vesta i pogodпa licпost za 
sporazume i pгegovaгanja. Ali revolucija, sada vec kao ozakoнjena 
vlast, Ьila је и zamahи, ра sи se gasili i иslovi za delatnost i daгove 
subasica. 

sиbasiceva vila је Ьila Ьlokiraпa, и vreme нjegovog pripгeшanja 
za ostavku. Ali оп пiје hapseп, а posle ost~tvke se pгeselio u Hгvatskи. 
Ташо nije ispoljio nikakvu aktivпost i пiје se rado sastajao пi s 
blizim prijateljima. 
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Protivu subasica, za razlikи od Grola, nisu vodjene kampanje. 
Njegova ostavka, kao i ona Grolova, jedva ako је zabelezena и nasoj 
stampi. 

Izbot·i za Konstituantu sи пametali kakvo-takvo zakonodavno 
sredjivanje politickih prilika, manje zbog Grolove i sиbasiceve opozi
cije, nego zbog taktiziranja prema Zapadи, cija nas је stampa napadala 
zbog zavodjenja diktature i vec, kao istиrenи pozicijи Sovjetskog Sa
veza. Tako sи doneti и privremenoj Skиpstini zakon о stampi i zakon 
о иdrиzivanjи, koje је и Skиpstini branio Kardelj. 

Zakon о stampi је Ьiо neodredjen. stampa је Ьila slobodna и okvirи 
datog zakona, cenzш-e nije Ьilo, ali sve је moglo Ьiti zabranjeno. Kardelj 
је, и vezi s tim zakonom, napao skиpstinskи "manjinи", а povodom 
zakona о иdrиzivaпjи i direktno Grola, tvrdeci da on ne shvata sиstinи 
proшena i da ne verиje и snagи narodnih masa. Povotiom zakona о 
krivicniш delirna protiv naroda i drzave istиpao sam i ја. I napao 
Grola, relativno Ьlago: ne shvata promene. 

iPripreme za izbore sи tekle и napetosti i polemikama, ali bez 
ozЬiljnijih teskoca. Jedino је Jasa Prodanovic, vodj repиЬlikanaca, pred
lozio "kиtijи bez liste", kоји је narod prozvao "corava kиtija". U nји 
sи mogli spиstiti kиglicи oni koji sи protiv. Tako је i formalna de
mokraticnost Ьila zadovoljena. 

Uoci izbora је na Slaviji govo1·io Rankovic. I ја, nepredvidjen i 
"па opsti zahtev masa", kao sto је objavila Borba. Мој "glavni govor", 
је, dakako, Ьiо и Crnoj Gori. 

Na dan izbora odvezao sam se, s nekim drиgovima, do Topole 
i Kragиjevca, da Ьih video kako tekи izbori. U Кrаgијеvси sam se sreo 
i sa stranim novinarima, medjи kojima је Ьilo, drzim, i Amerikanaca. 
Nisи imali primedЬi na izbornи radnjи, ali sи same izbore smatrali, 
пeskriveno, farsom, jer se иnapred zna da се svi kandidati, cim 
nema opozicije, Ьiti izabrani. Britanski predsednik Юiment Atli је и 
to vreme tи vrstи izbora и Istocnoj Evropi nazvao "trkom s jednim 
konjem". 

Izbot·i za Koпstituantи sи prosli и manifestacijama, s povorkama 
i zastavama. Tek sи se sticala iskиstva и izborima bez opozicije, ali sve 
је islo bez teskoca, bez иoЬicajenih, balkanskih presipanja glasova. 

U еsеји Druzenje s Titom spomenиo sam da је vodjstvo Komиni
sticke partije procenjivalo da се Front, odnosno КР Jиgoslavije, doЬiti 
apsolиtnи veCinи glasova na izborima. КР nije, dakle, Ьila иgrozena 
izbornim porazom, nego, jednostavno, nije htela opozicijи, priЬojavala 
se institиcionisanja opozicije. U PolitЬiroи sи diskиtovani i izborni 
izgledi i nacini da se, pиtem izbomog zakona, onemogиci istupanje 
opozicije. Ovde to isto ponavljam radi celine izlaganja. 

Као potvrdи i naseg manevrisanja i nasih namera navodim izjavи 
kоји је Tito dao britanskim parlamentarcima i britanskim novinarima, 
objavljenи и Borbl 13. novembra 1945. godine: "U Frontи, kao sto 
vam је poznato, ima vise partija (и stvari је Ьilo grиpa, ostataka 
partija - M.Dj.), ра се se и parlamentи иnиtar Fronta, verovatno 
iskristalisati jedna opozicija. Ја sam иvjeren da се Ьiti opozicije, i to 
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dosta jake opozlCIJe, а ne ovakve kakva је Ьila" (misli se na Grola 
i Sиbasica - M.Dj.). 

Za sazivanje Konstitиante izabran је 29. novemba1·, radi povezi
vanja s Drиgim zasedanjem А VNOJ-a, 29. novembra 1943. godine и 
Јајси. Tog dana је Konstituanta proglasila i repиblikи. Istog dana је 
-и zgradi Skиpstine, pre nego sto је zasedanje pocelo- Vladimir 
VeleЬit preneo vodjstvи intervencijи britanskog ambasadora. Ambasador 
је izrazavao иverenje da necemo иciniti takvи nerazиmnost i proglasiti 
гериЬlikи. Та intervencija је shvacena kao zakasneli рисаnј и prazno 
! pojacala nasи resenost, iako nije ni Ьilo kolebanja. 

А i novi иstav је vec Ьiо gotov, ра је tih dana dat na "javnи 
diskиsijи". I nacrt i "javna diskиsija" bili sи ро иgledи na sovjetski, 
"staljinski'1 иstav i na sovjetskи "javnи diskиsijи" povodom njega. Za 
izradи tog - kao i kasnijih - иstava Ьiо је zadиzen Kardelj, а po
magao ти је profesor prava Ј ovan Djordjevic, а i drиgi. Sovjetski 
predstavnici nisи иcestvovali и radи, ali је ambasador Sadcikov Ьiо 
konsиltovan о nacrtи. Secam se da је on dao primedbи da је prerano 
иvesti zdravstveno osiguranje seljaka, jer da ni Sovjetski Savez to 
nema; ta pl'imedba, kao i neke sporednije, bila је иsvojena. 

Kardelj је morao da pиtuje и London, ра sam ga и Iadи oko 
ust.ava zamenio ја. Ја sam i obrazlagao иstav и Skиpstini. U tokи 
иsvajanja nacrta и vladi, Tito se nije slozio s formulacijom о pravи 
naroda Jиgoslavije na samoopredeljenje do otcepljenja. Bio је enei
gicno piotiv, rekavsi mi: Drиkcije је t.o kod nas nego kod Rusa. Ne 
mozemo mi to. Promeni se nesto и nekoj repиЬlici, recimo и Make
doniji, i zatraze otcepljenje: ра sta cemo onda? - Posle dиzeg mozga
nja i dovijanja s Djordjevicem, nasli smo formиlacijи da је FNR 
Jugoslavija "zajednica ravnopravпih naroda koji sи na osnovи prava 
na samoopredeljenje, иklјисијисi pravo na otcepljenje, izrazili svojи 
volju da zive zajedno и federativnoj zajednici". 

Ponovo sam posao kod Tita i on је tи formиlacijи prЉvatio, posle 
mog aгgurnentisanja da princip samoopredeljenja ne mozemo izostaviti, 
buduCi da ga sadrze svi socijalisticki pokreti. 

Iz propagande, iz govora i napisa funkcionera - posle Јајса 1943. 
godine, а narocito posle oslobodjenja Beograda 1944. godine - Ьiо se 
rasirio naziv "Demokratska Federativna Jиgoslavija". "Demokratski" 
Vijetnam i "demokratska" Istocna Nemacka sи mnogo kasnije izmislje
ni, bez ikakvog naseg иdela, iako smo im и tome bili ideoloska preteca. 
Tito nije Ьiо sklon menjanjи neceg sto Ьi se иhodalo kao forma Ш vec 
Ьilo prihvaceno, ра је Ьiо i za zadrzavanje tog naziva п novom иstavи. 
Ali Kardelj ga је, пz mоји pomoc, пsрео razиveriti. - Ne moze 
pгogramska oznaka - argиmentovao је Kardelj - Ьiti oznaka za 
zemljи, za drzavи. - Tito је п trenи to shvatio i slozio se, ра је 
drzava nazvana "narodnom", sto samo oznacava prelazni oЬlik, iz 
lenjinizma, ka "socijaJ.istickoj". 

Sa иsvajanjem пstava, 1. febrиara 1946. godine, reorganizovana је 
i vlada. Najznacajnija је, drzim, Ьila promena и tome sto је mesto 
dotadasnjeg ministra пnиtrasnjih dela, рора Vlade Zecevica, dosao 
Rankovic, koji је dotada Ьiо formalno sef Odeljenja za zastitu naroda 
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(OZNA) u Ministarstvu vojske, koje је fakticki Ьilo tajna policija, 
neposredнo podredjena Titu kao vrhovnom komandantu i minisћ-u 
vojske. Nesto vise od meseca potom, doslo је i do reorganizacije 
Ozne i njenog preimenovanja u Udbu (Uprava drzavne bezbedпosti). 

Mozda bez veze, а mozda bas u vezi, s nasim razlazom s opozi
cijom, s Grolom i subasicem, tek sovjetska vlada је ponovo obasula 
jugoslovensko vodjstvo ordenima. Titu је pocetkom septembra dodeljen 
orden pobede, а krajem oktobra nekolicini najvisih funkcioneгa ordeni 
Suvorova i Kutuzova. Peku Dapcevicu su dodelili Kutuzova, а gene
ralima njegovog ranga, Koci Popovicu i Ar·su Ј ovanovicu, orden Suvo
гova, koji је vazio kao visi. Sov,jetske sluzbe nisu Ьile zadovoljne 
Dapcevicem, vec iz saгadnje s njim na Sremskoш frontu. Rankovic 
i ја primetili smo to sovjetsko potcenjivanje i izdvajanje Dapcevica, 
i pгedlozili Titu da ga odmah odlikuje nasim najvisim ordenom, Na
I'odnim herojem. То је i prihvaceno. А ја sam se postarao da Dapce
vicevo odlikovanje, koje Ьi on i inace kasnije doЬio, izidje u Borbl 
na vidnijem шestu nego sovjetska odlikovaпja. Odnosi sa sovjetskom 
ambasadom i sovjetskom vladom Ьili su tada bez vecih t!'venja, a1i 
mi smo Ьili osetljivi i na takva omalovazavanja. Sovjetski slнzbenici 
nisu od toga pravili pitanje, mada su to mora1i zapaziti. 
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U Jugoslaviji је u prviш posleratniш godinaшa bilo шnogo p~Ji~ 
tickih procesa. Nije Ьilo ni mogucno upoznavati javnost s tolikim 
brojem procesa, narocito s onima u unutrasnjosti. Ali mi nismo ni 
zeleli da se tim procesima pridaje veci znacaj, а zeleli smo i da se 
uЬlazi utisak о progonima. Zbog toga је javnost upoznavana s naj
vaznijim procesirna - procesiшa vodjaшa odredjenih grupacija ili 
istakпutim predstavпicima okupaciorюg t.erora. 

Мој udeo u tim procesiшa Ьiо је - kao sto sаш spomenuo -
sporedan, buduci је skoro sav posao oko njih spadao u nadleznost 
aparata bezbednosti. Мој zadatak se svodio na uopsteno usшeravanje 
sredstava inforшisaпja. Drzavna bezbednost је imala i neposredпih 
veza sa novinaшa i r-adioш, а do konsultovanja sa mnom је dolazilo 
ako Ьi se javila neslaganja. Ali u procesima је sшer u velikoj meri 
odr·edji•1ala bezbedrюst, odrюsno nacin na koji је sud vodio proces, 
Ьitnosti na kojima је tuzilac insistirao i iznosio ih na videlo. Ро mom 
misljenju, i tadasnjeш i sadanjem, bezbednost i sud su cesto preterivali, 
najcesce naduvavajuci sporedne i senzacionalne i skandalozne pojedi
nosti, kakvih је politicki zivot sam ро seЬi prepun, pogotovu u ratnim 
i гevolucioпarnim uslovima. 

Time nisam hteo reci da nisam imao moguenosti da uticeш na 
sшer procesa. Naprotiv. Najcesce su moje primedbe i prihvatane. Ali 
se desavalo i da su unapred Ьile uzaludпe. Smer је Ьiо utvrdjen s Titom 
ili u PolitЬirou, ра sam discip1inovano sprovodio ono sto је utvrdjeno. 

Osvrnucu se ovde samo na velike, najspektakularnije procese. I 
to ne toliko na same procese - oni su javnosti poznati - а пi na moj 
udeo u njima - taj udeo sam vec objasnio -- koliko na one poje
dinosti koje nisu poznate i1i su krivo interpretirane. 

Vec је poznato kako је uhvacen Draza Mihailovic. Jedan od Mi
hailovicevih "najodanijih" komandanata, KalaЬic, domamljen је u Beo
grad, tu је uhapsen i stavio se u sluzbu bezbednosti, ра s grupom 
oznasa (agenti be:zЉedпosti) prodro do Мihailovicevog sklonista ti uvukao 
Mihailovica u klopku. Prica о hvatanju Mihailovica је zanimljiva ne 
samo zbog dramaticnosti, nego i kao ilustracija superiornosti, do
misljatosti revolucije nad naivnoscu i obezglavljenoscu kontrarevolucije. 

Cim је Mihailovic uhvacen, sredinom marta 1946. godine, pocele 
su pripreme za njegovo sudjenje. А s tim su se nametnuH znacenje 
i smer sudjenja. То utoliko pre sto se najveci deo stampe na Zapadu 
svrstao u odbranu Mihailovica. Doduse, vec su Ьile poodavno splasle 
slavopojke Mihailovicu kao heroju i zacetniku otpora protiv okupatora, 
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ali sad је иtoliko revnije velicano njegovo ratovanje protiv koтиnista. 
Vlada SAD nат је, stavise, vec pocetkoт aprila 1946. godine predala 
notи и kojoj se dokazиje da Mihailovic nije izdajnik i zahteva исеsсе 
americkih avijaticara, koje је оп spasao, kao svedoke na sиdjenjи. 
А i ипиtrа, лarocito и Srblji, sиdјепје Mihailovicи је iz slicnih, ako 
ne i istih, razloga bllo vazпo: ne samo и роdzетпој propagaпdi nacio
пalista, пеgо i и svesti zпatпog dela seljastva, Mihailovic је vazio za 
pregaoca kојети sи sато razтall koтипistickog иstaпka i zloko
varnost koтиnista oneтogиcili ЬоrЬи protivи okиpatora i ozdravljenje 
drzave i 51·pskog naroda. 

Те tvrdnje sa Zapada i ta izopacavanja иnиtra, теdји Srbima, 
trebalo је razvejati i poblti. То је naтetalo, kao nesto sto se samo 
ро sebl rаzите, javno sиdjenje i korektnи procedиrи. А i da sиdije 
i tиzilac Ъиdи ne sато pravnici, nego i Srbl iz Srblje. Reseno је da 
proces opsirno prati stampa i da Ьиdе prenosen preko radia. 

Trebalo је dokazati da је Mihailovic saradjivao s okиpatoroт 
protivи koтиnista. Ali ne sато to, nego da se и toj saradnji ne samo 
nije razlikovao od drugih, nedicevskih kolaboranata i srpskih ljoti
cevskih fasist.a, nego da је s njiтa Ыо и sprezi. Zbog toga sи и proces 
иkljиceni i fasisticki i policijski poтagaci neтackih okиpatora. А 
Ьиdисi da sи Mihailoviceve jedinice, narocito one iz тesanih krajeva, 
istreЬljivale тиsliтane i Hrvate, а Mihailovic Ыо тinistar vojske 
~тigrantskih kraljevskih vlada, sато se od sebe naтetalo i izlaganje 
Javnosti te, sovinisticke, velikosrpske, delatnosti MЉailoYica. 

Bas и vreтe pripreтa sudjenja Mihailovicu, Rankovic se nasao 
u Titovoj pratnji za уrете boravka u Moskvi. Ја sат iтenovan, kao 
тinistar, za njegovog zastupnika. Zbog toga se i desilo da те poseti 
Milos Minic na kojega је, kao tuzioca, рао najveci deo posla oko 
sudjenja MЉailovicu, ра nije тоgао odlagati konsиltovanja do po
vratka Rankovica iz Moskve. Minic је citav рrоЬlет dobro osтislio 
i Ыо zavrsio najveci deo posla - drziт da је vec radio na optuznici. 
Doblo sаш иtisak, и tokи diskиsije, da је Minic sиvise naglasio Mi
llailovicevи ЬоrЬи protiv Narodnooslob.odilackog pokreta, итеstо sa
radnje MЉailovicevЉ koтandanata sa okиpatoroт. Objasnjavao sат 
Minicu da spolja, na Zapadи, MЉailoviceva borba protiv koтиnista 
ne sато sto nece blti ро njega lose sllvacena, nego се ти, stavise, 
u datoт tt·enиtkи ici и prilog. Minicи nije trebalo тnogo ni napora 
ni vt·eтena da to i sат sllvati. Slozili sто se potpиno i и drugim, 
sporedniт pitanjima, kојЉ se vise i ne secam. 

Uskoro se iz Moskve vratio Rankoviё, s delegacijom koju је Tito 
predvodio, i preиzeo svoje тinistarstvo, а s njiт i poslove oko Dra
zinog procesa. 

sefovi bezbednosti su blli dobro izиcili Mihailovica vec pre nego 
је uhvacen. Sad, kad sи ga se dograbili, znali sи i kako da ти pridju ... 
Рrета оnот sto sат сио, а kasnije i citao о Drazi MЉailovicи, on 
је blo llrabar, ali dozlaboga koleЬljiv и odlиcivanjи i gledanjiтa. Nije 
iтао nikakvog dara, sет kao obavestajac. Tradicionalista, nekadar 
da sllvati bиrna vreтena, а nekтoli da krтani и njiтa. Za Drazu је 
narod, pogotovи srpski, blo neizтenjivo religiozan i rodoljublv, dobro-
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cиdno оdап kralju i таlот posedи. Mada sи se kod njega, а jos vise 
oko njega, javljale tendencije ka vojnoт aиtoritarizти, on је vise Ыо 
sklon "burzoaskoт" liЬeralizти nego diktCJ.turi. Njegova odanost kra
ljи i тonarhiji је vise poticala iz njegove vernosti zakletvi i tradiciji, 
nego iz izgradjene politicke i filozofske doktrine. Ni inace on nije imao 
cvrstih i jasnih ideja. cak је i njegovo jиgoslovenstvo nedosledno 
i proтenjljivo, ali ne sато zbog njegovog velikosrpstva, nego i zbog 
njegove koleЬljivosti. Mada sи njegove jedinice, katkada i ро njegovom 
naredjenju, vrsile masovna zlocinstva nad nesrpskiт zivljeт i ne
odmereno i neproтisljeno istreЬljivali koтиniste i njihove simpa
tjzere, Draza njje vazio nj za surovog nj za fanaticnog. 

sefovi bezbednosti sи se podиhvatili da navedи Mihailovica da 
prizna saradnjи s okиpatoroт. Тiте sи hteli da potkopajи njegov 
prestiz, тakar nadиvan, i potvrde tezи koтиnista о nјети kao slиgi 
okиpatora, koji se bltno nije razlikovao od ostalih kolaboranata. 

Draza se pokazao, od pocetka istrage, теk i prijeтciv - izgleda 
utoliko vise sto se s njiт korektno postupalo. Zaduzen za staranje 
о пјети Ыо је Josif Malovic, visi oficir bezbednosti, strpljiv, Ьlago 
prodoran i podиziтljiv. Draza је pozeleo da obrije bradu, ali sи ти 
Malovic i sefovi bezbednosti to иskratili s "Ьlagonoklonoт" тotiva
cijoт: Draza i brada - to је nerazdvojno! - IA. Ьеsитnје s prora
cunoт na aиtenticniji, efektniji иtisak, иkoliko Draza zadrzi bradи i na 
sиdjenjи. 

Nista ne znam о tоте, а verujeт i da nije tacno, da је Draza 
drogiran. Ali ти је dozvoljena rakija koja је inace zabranjena zatvo
reniciтa. Nisam сио da se i opijao. Malovic је, Ьеsитnје и dogovorи 
s Rankoviceш ј njegovjт poтocnjcima, sиgerisao Mihailovicи da Ы 
ти zivot тоgао blti postedjen ako Ьиdе иvidjavan i prizna saradnju 
s okиpatoroт. Draza је to i prihvatio - не znaт da li precиtno Ш 
izricjto - ра је saradnjи s okиpatoroт priznao, kad ga је Minic pri
tesnio dokuтentiтa. Тај trenиtak је Ыо preloтan za sudjenje. Za
padni novinari sи pojurili sa sиdjenja na telefone da jave Drazino 
prjznanje i zainteresovanost za njega naglo opala. 

Mihailovicи su blli ponиdjenj branioci iz inostranstva (Moris Ernst 
jz SAD). Mi verovatno ne Ыsто dozvolili njihovo исеsсе, ali nas је 
sam Mihailovic postedeo neиgodnosti da ih odbljeтo. On sат је odblo 
tи odbranи, izjavivsi poverenje u sиd ј zvanienи odbranи. 

I odista је iтао razloga za poverenje и branjoce, iako sи ти bili 
zvanicno odredjeni. ОЬа branioca sи branili Mihailovica savesno i 
revnosno. Nikola Djonovic је Ыо иgledan advokat i clan vodjstva 
Deтokratske stranke, а advokat Dragjc Joksiтovic је na sиdи toliko 
revnosno vrsio svojи dиznost da ga је nasa stampa napadala zato sto 
ne ротаzе sudи. Djonovica sат poznavao pre rata, ра sат obnovio 
s njiт odnose posle тojih izlarzaka iz zatvora 1961. i 1966. godine. On 
mi је pricao da је иbedjivao Mihailovica da se brani kao vodj drиge 
str·ane и gradjanskoт ratu, а da se ne иplice и dokazivanje da li је 
Ш nije - saradjivao s okиpatoroт. Ј er svakog - govorio ти је Djo
nov.ic- ko izgиЬi gradjanski rat sиprotna strana optиzuje kao 1zdajnika, 
sto ne Ьi tt·ebalo, narocito pred istorijoт da ima nikakvog znacaja. 
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Ali Djonovн5eya иbedjiyanja nisи imala dejstvc.1 na Drazu. On se lako
yerno predao sиdЬini koja ga је zadesila. А organi bezbednosti su 
kasnije, kivni zbog Joksimovicevog drzanja na Drazinom procesu, 
ovome "naSli" neku krivicu, sto onda nije Ьilo tesko, i poslali ga na 
roЬiju, s koje se - kako sam cuo - nije doma vratio. 

Na sastankи kod Tita, Rankovic је obavestio о sudjenju i о dogo
yaranju Malovica s Drazom, to jest о dogovaranju о spomenиtom 
priznanjи koje Ьi Drazi moglo spasiti glavu. Tito је s vragolastim, 
dvosmislenim smeskom primetio: Ра to nije iskljuceno, to је poli
ticko sudjenje. - Ali su svi - ne secam se ko је sve Ыо prisutan, 
ali "vodeca trojka" jeste graknuli na Tita. То ne Ьi razumeli 
ne samo borci, nego Ьi to izazvalo i revolt rodblna bezbrojnih zrtava. 
Tito se cutke priklonio argumentima ostalih, utoliko voljnije sto ni 
sam nije intimno Ьiо protiv. 

Mihailovic је, kao sto se zna, osudjen na smrt i ubrzo zatim po
gиЬljen. Сио sam da је jedan visoki funkcioner bezbednosti nadgledao 
njegovo ·pogиЬljenje, ali mi pojedinosti nisи poznate. 

Sa sиdjenjem nadЬiskupи Alojzи Stepincu ја nisam imao ni onoliko 
veze koliko sa sudjenjem Mihailovicu. Ali su mi poznate neke poje
diпosti, koje sи Ьile predigra tom sudjenju. 

Uskoro ро oslobodjenju, pocetkom juna 1945. godine, Tito је u 
Zagrebи primio delegacijи katolickih svestenika na celu sa Ьiskupom 
Salis-Sevisom. Tom prilikom је Tito izjavio da nije zadovoljan drzanjem 
и ratu "jednog dela katolickog svestenstva". Tom prilikom se Titu 
omakla fraza "ја kao katolik". Tito је u to vreme Ьiо zanet pobedom 
koja ga је instaliгala kao apsolutnog vladaoca, ра su mu se omicale 
i neodmerenije izjave. Kada је tekst Titove izjave stigao u Beograd, 
mene su alarmiгali neki drиgovi, medju njima i Zogovic, u nedoumici 
sta da se radi s tim katolicizmom "genseka" (geneгalnog sekretara) 
partije. Nisam imao mogucnosti da se konsиltujem s Titom, ра sam 
telefoпirao Kardelju, а on se slozio: Izbaciti, kojesta: geneгalni sekretar 
partije - katolik! Tako ta Titova omaska nije objavljena. U vreme 
sukoba sa Sovjetskim Savezom, posle 1948. godine, prisetio sam se 
nekom prilikom te zgode, ра smo se Kardelj i ја smejali pri pomisli 
kako Ьi Molotov i Staljin obllato koristili "Titov katolicizam" da ga 
nismo onda izbacili iz Titove izjave. 

Tito је kasnije primio i Stepinca, ako se dobro secam u dva maha. 
Ne znam sta su razgovarali. Ali se secam da је vrhove zahvatila ideja 
о razvoju i jacanju "nacionalne katolicke crkve", to jest crkve koja 
Ы Ьila odvojena od Vatikana. Stavise, pominjana је neka struja i neki 
svestenici skloni takvom smeru, mada u samoj crkvi nije Ьilo takvih, 
znacajnijih teznji. Ako је Tito i u tom pravcu razgovarao sa Stepincem, 
ovoga је to samo moglo upozoriti i ogorciti. Stepinac је, ро mom 
sudu, uvek Ыо i ostao odani pastir Vatikana. 

Stepinac besumnje ne Ы blo sudjen za svoje drzanje u ratu i 
saradnju s Pavelicem, da nije nastavio s opozicionom aktivnoscu 
protiv nove, komunisticke vlasti. Nisam se posebno bavio Stepincem 
i njegovim sudjenjem, ali nema sumnje da је Stepinac saradjivao s 
Pavelicem, podupirao ga i podsticao prinudno pokrstavanje Srba. Ali 
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se i ograa)lvao od Pavelica - nezavisan i pгivrzen politici Vatikana. 
То ne znaCi da nije Ьilo osnova za optuzbu protiv Stepinca, da је 
odmal1 ро oslobodjenju pokrenuto isledjivanje. Bilo је podosta i dгugih 
visokih svestenika, ne samo iz katoliCke crkve, kojima se sto-sta moglo 
zameriti, cak i ро kriterijumima Ьlazim nego sto su komunisticki 

revolucionarni. 
Ali slavodoЬitno vodjstvo, ustvari Tito, imalo је u vidu korisnost 

ucvrsCivanje, ра је najpre pokusalo da se sporazume s katoliCkom 
crkvom ri Stepincem, sto su ovi sa svoje strane mogli shvatati i kao 
slabost. Vec u jesen 1945. godine katolicki Ьiskupi, predvodjeni Ste
pincem, istupili su protiv nove vlasti s pastirskim pismom. Nasa 
stampa је reagovala ostro, razgrcuci jos zive rane i zlodela proustaskih 
i иstaskih svestenika iz logora Sirokog Brijega. cak је i Tito napisao 
clanak, kao odgovor na pastirsko pismo, и kome је isticao: 

"Iz izjava gosp. nadblskupa Stepinca i nekih drиgih crkvenih 
velikodostojnika о tome da su опi spremпi ustrajati u borbl ро cijenи 
licnih zrtava - ја mogu izvиCi samo јеdап zakljиcak, а taj је: da 
sи se svi oni mirili sa stanjem pod Pavelicem ne iz straha vec iz 
ideoloskih razloga, da sи sada oni stиpili u ЬоrЬи p1·otiv nove demo
kratske federativne Jиgoslavije ро jednom odredjeпoш planu u za
jednici sa ostalom reakcijom Jugoslavije ... 

"Ne bih zelio da se to smatra kao prijetпja, ali dиzan sam upo
zoriti da postoje zakoпi koji zabraiъjиju sijanje sovinizma i razdora 
i иgrozavanje tekovina ove velike oslobodilacke borbe. Те zaкone 
mora svaki postivati koji zeli dobra svojoj zemlji ... "1 

U to vreme, а шoZda пeki шеsес kasnije, Tito је - kad se kod 
njega poveo тazgovor о Stepincu - uporпo uzvikivao: Ne moze crkva 
Ьiti starija od drzave - dгzava mora Ьiti starija! 

Тај Titov claпak i to sto је Tito govorio u zatvorenoш krugu 
bili su nagovestaj cvrstog stava. Ali ne jedini. I Bakaric је, u decembrи 
1945. godiпe, dao izjavu о posetama Eriha Lisaka, ustaskog emisara, 
nadblskupбkom dvorи, i hapsenja svecenika iz nadblskиpskog dvora. 
А hrvatska stampa је u januaru 1946. godine pocela da objavljuje 
dokumente о Stepiпcevoj saradnji s Pavelicem. 

Ali sukob sa Stepincem se nakratko povukao u drиgi plan, u 
vrebanje i mегkапје - da Ы buknиo krajem 1946. godine. U isto 
vreшe dolazi do sukoba u Frontи s Dragoljиbom Jovanovicem, vodjom 
levih zemljoradnika. I, neslиcajno, do povecanog, najzesceg zaostra
vanja sa SAD, povodom obaranja dva americka aviona nad Jugosla
vijoш (9. i 19. avgиsta). Dejli njus је tada zahtevao, za odmazdи, 
bacanje atomske bombe na Beograd, а americki drzavni sekretar Berns 
је pozvao Kardelja, koji је tada Ьiо u Paгizu na mirovnoj konferenciji, 
preteci mu najostl'ijim recima. Septembra 19, 1946. godine, tuzilac 
Ј akov Blazevic podnosi predlog da se povede postupak p1·otivu Ste
pinca, ра је оп tЉ dana d. uhapsen. 

Ne znaш koliki i kakav је udeo, u svemи tome, amel'icke vlade, 
ali је nesumnjivo - prema onome sto sam upamtio i prema samom 

1 Borba, 25. oktobrlr !945. godiпe. 
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toku dogadjaja - da su americke sluzbe Ьile veoma angazovane и 
zaostravanju odnosa s nama. Americke vojne komande se naprosto 
nisu obazirale na nasu drzavnu teritoriju, nego su је - uprkos mnogim 
nasim notama, u kojima smo protestovali i upozoravali americku vladu 
- preletali kao niCiju zemlju iz svojih baza u Italiji i Austriji. То је 
najzad postalo nepodnosljivo - sem ako Ьismo bili spremni da javno 
priznamo svoju nemoc i sramotu. Tito је naredio da se americki 
avioni pozovu na spustanje na neki od nasih aerod1·oma, а ukoliko 
to odbljи, da se otvori vatra. Bilo је kolebanja и pocetkи, kod nase 
vazdиhoplovne komande - avioni sи bili transport.ni i nenaoruzani, 
ali Tito је Ьiо jetko eпergican, ра se desilo sto se moralo desiti. Prvi 
avion је pristao na spиstanje tek posto је Ьiо izresetan mitraljezom. 
Tom prilikom је ranjen tиrski vojni diplomata, kome sи prilikom 
prenosa и bolnicи pokradene i neke licne stvari, а drиgi avion, sa 
cetiri pilota, Ьiо је oboren. Istovremeno sи americke vlasti ирошо 
odbljale da predajи neke nase recne brodove koje sи nacisti Ьili 
odvиkli и Aиstгiju. 

Posto је americki drzavпi sekгetar Berns ostro гazgovaгao s Karde
Ijom и Рагizи, povodom obaranja americkЉ aviona, Kardelj је oba
vestio Tita о tom гazgoyoru, ра је иsledila Titoya pomirljiva izjava 
da avioni nece иЬиdисе Ьiti obarani, nego da се Ьiti zabelezen njihov 
Ьгој. Ро povгatkи nam је Kaгdelj pricao da sи clanovi sovjetske dele
aacije Ьili odиsevljeni sto smo oborili ameгicke avione, ali su i save
tovali: Nemojte oboriti i treCi avion ... - Ameгikanci sи obustavili 
neprijavljeno p1·eletanje паsе teritorije, mada se odnosi nisu Ьitno 
popгavili. 

Americka ambasada и Beogradи је takodje igrala znatnи ulogи и 
svemи tome. Njeni sluzbenici sи se drzali arogantno i pгovokativno, 
ра cak ј podsticali pojedince, nase protivnike i neke vodje Ьivsih 
partija, obecanjima da се padobrancima zaиzeti Beograd, а flotom 
jadransku оЬаlи. Secam se kako sи Ameгikanci - Ьilo је to и јиnи 
1946. crodine - nipodastavali исеsсе nasih zvanicnika na osvecenju 
gгоЬlј; americkih avijatica1·a и Kosutnjakи, а istovremeno sи is~upili 
200-300 лasih zadrtih ,pгotivnika. Tada је americka ambasada 1zdala 
letak pгotivи лаs, poziyajиci gradjaнe da dodjи na osvecenje i daju 
"odиska pгotiv иgnjetaca". stavise, jedan americki ofici1-, Ricard Kиms, 
је иzvikivao: Tito - hajl Hitleг! ... - D~kak~,. Ьilo је i ~a?5!_ra~anj~ 
s nase strane, ali sи Amerikanci, besиmnJe, ьљ и tome ШlCljatlv!ll)! 
vec i zbocr tocra sto sи previdjali i zanemarivali i dиblnи i znacaj 
promena ;; Jиgoslaviji i nase vodjstvo tretirali kao "satelita br. 1". 

Sиdjenje Stepincи је pocelo иskoro ро njegovom hapsenjи, jer је 
protiv njega maпje-v:ise optиzni mateгijal Ьiо pripremljen. I samo su
djenje је proteklo ргеmа zamisli. Obj~v~jeno је podo~_ta uverljiy~_g 
materijala i saslusaпo podosta veгodostOJШh svedoka ko]l sи. potvrdJl
vali Stepincevи saradnjи s иstaskim rezimom. Ali sama zam1sao, sam 
razvoj sиdjenja Stepincи Ьiо је pogresaп i bremenit пeиspehom. Naime, 
Stepinac је pretezno optиzivan za svoje dгzапје и гаtи, а ~tv_aгni pov?.d 
sиdjenjи је Ьilo njegovo opozicioпerstyo posle гаtа. Та 1stшa se ШЈе 
mogla sakriti saшim tim sto је иhapsen 15 meseci posto se rat zavrsю 
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i posto sи Tito i Bakaгic vodili s njim razgoyore. Da, to se nije moglo 
sakгiti - bez obzira na to kakvo је Ьilo Stepinceyo drzanje u ratи, 
bez obziгa na sve nase dokaze i dokиmente protivи Stepinca. Zapadna 
stampa је, razиme se, otkгila tи pиkotinи, to "insceniraпje" и sиdjenjи. 

Promasenosti sиdjenja Stepincu је dopгineo i sam Stepinac syojim 
cvrstim i dostojaпstvenim drzanjeш. Оsиdјеп је па 16- godina zatvora. 

Vec tada, и toku samog sиdjenja, moglo Ьi se uociti- da је Ьilo 
и Yrhи diskиsije - da sиdјепје Stepincи nije Ьilo ni na vreme, ni 
yaljano osmisljeno. Ali niko nije napravio ni primedЬicи, ра se sve 
odvijalo kako је "vrhovna volja" smislila i ,naredila. Zbog te neЬla
govremenosti 1 neosmisljenosti, pitanje Stepinca nije silazilo s dnevnog 
reda na Zapadu. Za nas се ono postati ozblljan, neizostavan proЬlem 
posle sиkoba sa Sovjetskim Savezom, tacnije - :posle pocetka do
Ьijanja pomoCi sa Zapada. 

St.epinac је и zatvorи imao poseban, priyiJegovan tretman. Posle 
nekoliko godina је nadjen i izlaz, koji је koliko-toliko smirio Zapad, 
а zadovoljio i nas prestiz i prakticne роtгеЬе - da se on ne vrati 
na nadЬiskиpskи stolicи: Stepinac је interniran и rodno selo, s tim 
sto mи kazna nije иkinиta. 

Ne secam se kada је иhapsen vodj levih zemljoradnika Dragoljиb 
Joyanovic. Drzim da је to Ьilo u jesen 1946. godine, а sudjen је 
pocetkoш oktobra 1947. godine. Nasa stampa ga је pocela zestoko, 
bezobzirno napadati vec и avgиstи. Ali sаш ирашtiо neke pojedinosti 
iz tog hapsenja i sиdjenja. 

Hapsenje i sиdjenje Dragoljиbи Ј ovanovicи ne шоzе se izdvojiti 
iz zaostгavaпja nasih odnosa sa Zapadoш, narocito sa SAD, а ni iz 
kиrsa istocnoev1·opskЉ Sovjetiшa podredjenЉ vlada protivи vodja 
seljackih partija. 

Time nisaш hteo reCi da је do zaostravanjii odnosa s Dragoljиboш 
Jovanoviceш doslo zbog upliva zapadnЉ slиzЬi na njega. Sшatraш da 
је оп, Dragoljиb Jovanovic, postиpao ро svom иverenjи, iz svoje volje, 
шаdа је шоgао racиnati, а verovatno i racиnao, na podrsku sa Za
pada. Sitиacija, odпosi sa Zapadom, cinili sи takvи podrsku vero
vatnoш i logicnoш. Dragoljиb је, иstvari, шоrао doci и konflikt s nаша 
koшиnistiшa. Odnosi u Frontи, ра i и samoj Narodnoj seljackoj stгanci, 
kоји sи koшиnisti postиpno iznиtra osvajali, razyija1i sи se tako da 
је on шоrао ili doCi u sиkob sa nаша i1i se odreci svake syoje samo
stalne иloge. А to on nije шоgао - sашiш tiш sto је Ьiо tyorac te 
stranke i njenog prograшa - а da ne prihyati s politickom sml' rсь'и 
i sгamotи шalodиsnosti i potkupljivosti. U t.оше је sиdЬina Drago JU а 
Ј ovanoYiea slicna о пој "еsега" (socijalista revolиcionara) и Rиsiji, s 
tiш sto on nije Ьiо revolиcioner kao oni, а шi jиgoslovenski koшиnisti 
sшо bili, шoZda, boljsevickiji bo1jsevici. 

Sovjetski pгedstayпici nisu imali - koliko је meni poznato -
neposrednog иdela и hapsenjи Dragoljиba Jovanoyica: Ali nije. slиcaj~o 
da se ono doaodilo u vreшe karnpanja i progona vodJa agrarшh partiJa 
и istocnoeyгo~skim zernljama - Nikole Petkoya-Geшeta и Bиgarsk~j, 
Staпislava MikolajCika и Poljskoj. U pocetkи, krajeш rata i prYih 
posleratnih шeseci, soyjetski predstayпici sи nаш, и nezvanicniш razgo-
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vorima: cak. zan:eгali. uskocu рrеша Dragoljubu. А i odnosi izmedju 
DгagolJuba 1 sovJetsk1h pгedstavnika su bili dobri, ako ne i prijateljski 
- dakako bez one zaverenicke sгdacnosti kao izmedju sovjetskih 
predstavпika i nas - koшunista. А onda su sovjetski pгedstavnici -
s Jacanjem tendencija ka monopolskoj vlasti koшunista i sa zaostra
vanjeщ odnosa sa Zapadoщ - najednom poceli da otrcavaju Drago
ljuba Jovanovica i cak da nam, dakako u nezvanicnim kontaktima, 
zameraju пepoduzimljivost protivu njega. Svakako је to doprinosilo 
trovanju atmosfere izmedju komunista i Dragoljuba. Ali odluku о 
lшpsenju - kao i veCinu drugih odluka - samostalno је donelo nase 
vodjstvo. 

Neposredni povod је Ьilo istupanje Dragoljubovo u Skupstini, 17. 
jula 1946. godine, povodom zakona о zadrugarstvu. 

Bilo је to na popodnevnom zasedanju. Dragoljub је zatrazio rec 
ocekivalo se пjegovo istupanje - i napao pomenuti zakon zbog 

to~~ st? on za~~ug~a oduz~ma autonomiju. Cim је on росео da govori, 
:n1шstr;, а s ПЈ1mа 1 poslaшci, poceli su da napustaju salu. Dragoljub 
Је odrzao govor pred praznom salom - prisustvovalo је sarno 4-5 
пjegovih pristalica. Ј а sащ takodje ostao, па vlastitu inicijativu, da 
eventualno odgovorim Dгagoljubu u iше vlade. I odgovorio sam mu 
sa samouveгenom pateticnoscu. А сiш sam росео da govoriш, salu 
su poslanici poceli brzo puniti. 

Ne secam se da 1i sam doblo poшku dok sаш Ьiо u Skupstini 
ili sam se ро povratku u staн sam javio Titu - tek u vreme vecere 
nasao sam se kod njega. Tamo је Ьiо i Raпkovic. Росео sam da 
izyestayam о sukobu s Dragoljubom Joyarюvicem. Tito i Raпkoyic 
su уес bili uпekoliko obaYesteni i bili su oCito zadovoljni шojim 
sпalazenjem. Ali ја nisam cestito ni zavгsio, а Tito, koji је nerado 
r·emetio zivotпi геd, pozvao паs је na veceru, gde se гazgovoг нastayio. 
Tito је геkао pornalo jetko, ali nepokoleЬljivo: Dгaaoljuba tгеЬа uha-.. "' ps1t1! - Rankoyic је pгirnetio: Tesko mu је насi kгivicu. - Tito: 
Kгivicu rnu tгеЬа stvoгiti, ako је неmа. - Ј а sam na to cutao. То 
је za mene, а drzim i za Rankovica, Ьiо ноv momeнat, нovost u me
todima рrоgопјенја. I dotada smo шi нaduvavali krivice, ali- kгivica, 
makaг ро nasim ideolosko-гevolucionarnim kriterijumima, uvek је 
postojala. Sada је krivicu trebalo stvoгiti. 

I doista, kгivice Dragoljuba Joyanovica ne Ьi ni Ьilo da on nije 
zauzeo cvrst, mada ne i beskompromisan, stav u odbranu svog i stra
nackog politickog integriteta. Dokazi protivu njega su na sudu Ьili slabl: 
nasedanje u povezivanju s Macekom, vodjom Hrvatske seljacke stranke 
u emigraciji, izjave stranom novinaгu kao obavestenja stranoj sluzbl, 
povezivanje sa slovenackim opozicionarima Nagodom i Sircem i slicno. 
Advokat Veljko Kovacevic, koji је bгanio Dragoljuba Jovanovica, а 
kasnije tri puta i mene, pricao mi је da mu је Dragoljub, kad аа је 

. . ь 
ovaJ posetю, ozaren tom posetoш posle Yisemesecne izolacije, rekao: 
Ali da zпas: нisam izdao zeшlju i narod ... - Dгagoljub је osudjen 
па deyet godina ... Godine 1952, Entoнi Idn је inteгvenisao za njeaa, 
pгilikoш posete Jugoslayiji, ра је i to iшalo udela, neyelikog, u nie
goyom oslobadjaпju nekoliko meseci pre roka. Kad је izlagao pгedlog 
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о Dragoljubovom pustanju, Rankoyic .је spomenuo da се uskoro Ьiti 
devet godina od njegovog hapsenja, а Ђtо је priшet.io sa samosyesnim 
cinizшoш: Ali Yrijeme brzo prolazi! - Rankovica је tistao nacin 
obrЋcuna s Dragoljuboш Jovanovicem. То sudjenje је Ьilo dosta na
~egn?~? ~ znao ј.е ~eCi. А ја sam о tоше sudjenju росео angazovanije 
1 kпt1cn1Je da m1s1Im tek u vreme ~ posle syog pada s ylasti. 

Kazne iz najyaznijih sudjenja RankoYic је predlagao Politblrou, 
odnosno vodecoj cetvorki: Tito, Kardelj, Rankovic i ја. Nikada nije 
Ьil_o vece diskusije. Predlozi su najcesce primani na znanje, ali svak 
је mogao napraviti primedbu. NajyeCi, ogroman broj pr·esuda је na 
slican nacin tretiran u repuЬlickim i lokalniш vodjstvima. Nad njima 
је sayezna bezbednost imala uvid i kontrolu, ali nije neposredno od
luCiyala. Тај nacin, taj mellanizaш, veoma је liCio na onaj .u staroi 
kraljevskoj Jugoslaviji. Sud za zastitu drzave odnosio је predlocr kazni 
u dvor па odobrenje. Sama procedura u Sudu za zastitu drzave"'je Ьila 
korektna, bez podmetanja. Ali Ьilo је i razlike: u kraljevskoj drzavi 
је ро pгavilu samo jedan sud - Sud za zastitu drzave - izricao 
politicke presude, dok је na to u noyoj drzavi Ьiо obayezan svaki 
okruzni sud. Zbog toga u kraljevskoj Jugoslaviji sudstvo, sem pome
nutog suda, nije Ьilo pod kontrolom politickih faktora- bllo је neza
visnije, nasuprot staпju u novoj drzavi. PoYrh toga, yecina sudija su 
danas i clanoyi partije, ра kao takvi podloZпi politickom uticaju. 
fa sаш drzao da је pos1e 1950. godine prestalo mesanje bezbednosti 
i partijskЉ komiteta u presude ро kriminalnim deliktima. Ali sam se, 
borayeCi u zatvoru, uverio iz razgovora i citanja presuda, da је tog 
mesanja i dalje Ьilo izobllno: nepocudni i pocudni su doЬijali veoma 
razlicite kazne za ista dela. 

Politicki procesi su ne samo пeodvojivi od politickih prilika, nego 
i od uspostayljanja i prirode revolucionarne, apsolutne vlasti. I nacin 
izricanja kazni, kao ј citaya kazпena politika, u sastayu su mehanizma 
i pгirode te ylasti. Dakako, nema нi u tome mehanickog podudaranja 
- up1itanje politickЉ faktora se nastaYlja, cesto s nesmanjenom 
dгasticnoscu, i kad za tu samu vlast ,jedva ima potrebe. Vremeпom 
,,]ast postaje ne samo sila za sebe nego i svet za sebe. 
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U svom radu, и иskoj vezi s funkcijom kоји sam vrsю и partiji, 
pruzala mi se prilika da se upoznavam, ра i zЬlizavam, sa znacajnim 
umetnicima i naиcnicima. 

Miroslav Krleza је medjи njima, besиmnje, najznacajniji i najza
nimljiviji. А nеси preterati ako istaknem i da smo se Ьili zЬlizШ, 
narocito posle 1948. godine. 

Krleza је и prvoj dekadi posle Prvog svetskog rata Ьiо najistaknиtija 
figura intelektualne levice. Krleza је svojim poetsko-polemickim darom 
i svojom titanskom aktivnoscи odmah natkrilio ne samo literarne epi
gone komunizma, nego i pisce drukcijih, sиprotnih ideologija. Uz to је 
on Ьiо i partijski aktivaп: сlап partije do 1929. godine, posle cega se 
- delom zbog razbljaпja i raspadanja partije, а delom zbog svog 
povlacenja - пjegovo clanstvo prakticno иgasilo, mada nikada nije 
Ьiо iskijucen iz partije. I posle 1929. godine, и godinama diktature, kod 
Krleze su povremeno navracali partijski fипkcioneri koji su ilegalno 
dolazili и zemlju, mada Krleza fakticki nije иcestvovao и ilegalnom 
1adu. Ali njegova literarna i legalna aktivnost sп se bas и tim godinama 
pojacale - to sи i godine njegovih znacajnih dela i casopisa kojima 
је on stajao na celu. Njegov пpliv na nove generacije i na javno 
mnenje је neиporediv, neprocenjiv i neprocenjen. 

АН Krleza, premda neprestano и strиji, ра i na celu intelektиalne 
Jeyice, и tim godinama је ostao izvan previгanja и partiji. Tako је on 
docekao moskovske procese i boljsevizaciju, odnosno staljinizacijи 
jиgoslovenske partije, ne samo "nespremno", nego i s odbojnoscи. 
Krleza је и stvari pripadao prvim poratnim, posle-oktobarskim gene
racijama, za koje је Lenjin Yise Ьiо vizionar nego tvorac odгedjene 
vlasti, а Rиsija samo pocetak svetskog poretka bez ratova i eks
ploatacije. Uz to је Krleza i fasizam - narocito роЬеdи nacizma u 
Nemackoj - doziveo kao dиgotrajno, nezaиstayljivo razigravanje 
mracnih, antiljudskih, anticivilizacijskih, evropskih sila. Krleza nikada 
nije Ьiо cvrsti, doktrinarni marksist, mada marksizam nije ni odba
civao. Krleza је smatгao da delujи i drugi faktori, narocito Ьioloski, 
а ne samo ekonomsk1, pogotovu и иmetnosti i Jjиdskom ponasanjи. 
Skepticizam i pesimizam sи kod njega jacali s mrakom koji se nad
nosio nad Eyroporn iz Nemacke i Rпsije, а borbeni ternperament ти 
nije slablo. Postupno se иdavljavao, da Ьi и jednom trenиtkи, s 1-atom, 
dosao п sukob s partijskim vodjstvom za koje sи Sovjetski Savez 
i Sta]jin Ьili пeosporni, nepot·ecivi ideali, а pobeda nad fasizmom ne 
samo neizbeznost, nego i sansa vlastitog иstolicenja. IO·leza mi је 
pricao da ga је sиpruga Bela - dok sи setali oko Zagreba - иbedjivala 
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da se ne ириstа и polemikи s partijom i partijskom linijom, ali da је 
on nije hteo, а verovatrю ni mogao, poslиsati. 

Obracиn partije s Krlezom - и tom оЬrасиnи sam i ја Ьiо jedan 
od иcesmka - imao је ogroman znacaj za оЬе strane. Uticaj Кrlezin 
na levici, а pogotovи и partiji, bezmalo је dokrajcen, а partija је time 
dovrsila svojи Ьoljsevizacijи, odnosno svojи иnиtarnjи, dиhovnи pripre
mи za Ьиdиси revolиcionarnи иlоgи. Razlaz s Krlezom је- kako ga ја 
vidim - razlaz na pitanjи revolиcije. Sve drиgo је sporedno i nevazno. 

Ali partiji, partijskom vodstvи, Krleza је i dalje Ьiо na pameti, 
kad је doslo do rata i revolиcije. Krleza је Ьiо potreban partiji kao 
veliko ime. Ali on se nije odazvao pozivи da napusti Zagreb i predje 
na slobodnи partizanskи teritorijи. Kada је Kr1eza, negde krajem leta 
1945. godine, dosao и Beograd da se susretne s Titom i da se izmiri 
s partijom, najpre је svratio и Centra1ni komitet kod mene. Trebalo је da 
ga ја pra:tim kod Tita- Tito nije ze1eo da и prvom sиsretu Ьиdи na sa
mo. U tokи razgovora, dok smo cekali poziv od Tita, иpitao sam Kr1ezи 
zbog cega nije dosao и partizane. On mi је odgovorio: U pocetku sam 
se Ьојао, da ne budem иbljen zbog sиkoba s partijom, а posle, kad 
је pobeda vec Ьila ocita, Ьi1о me i stid da do1azim na gotovo. -
Slavko Go1dstajn, Kr1ezin prijatelj i direktor zagrebackog izdavackog 
predиzeca, pricao mi је, pre nekи godinи, da i Кr1eza и svojim 
memoarima spominje taj susret, napominjиci da sam bio и cizmama 
- svi smo mi jos Ьili и cizmama! - i da sam ти odgovorio da 
mи se moglo dogoditi da Ьиdе streljan. I Go1dstajn dodaje da 
Kr1eza pise и memoarima: А poznato је da је ruka Agitpropa 
Ьila dugacka. - Prepricavam pricano, ali se ne secam takvog mog 
odgovora Krlezi. А ako sam mи nesto slicno rekao, to se moglo 
odnositi na nekи neobavestenu partizanskи jedinicu. Nije postojala 
"dugacka ruka Agitpropa", jet· и ratи nije postojao nikakav Agitprop 
pri СК nego tek od pocetka 1944. godine Propagandno odeljenje pri 
Vrhovnom stabи а povrh toga niko nikada и vodjstvи nije pomisljao 
na streljanje Kr1eze, nego da ga је vodjstvo prizeljkiva1o na slobodnoj 
teritoriji kao ozeЬlo sunce. 

А kad smo vec kod nedolaska Krlezinog и partizane, ја sam, iz 
druzenja s njim, stekao иtisak da se kod njega radilo о mnogo sloze
nijim i mnogo duЬljim otpoгima. 

Nasuprot nama komunistima, koji idealizиjemo revolиcije - а 
pogotovи оnи kоји sami izvodimo - Krleza ne smatra revolиcije ni
kakvim idealnim i иsreciteljskim cinovima. То ne znaci da ne иосаvа 
njihoj znacaj za zivot ,ј razvoj naroda. Revolucije иcine zivot i razvoj 
dt'UkCijim, ali ne obavezno i boljim. Uz to se Krleza nagonski, citavom 
:,vojom intelektualnom i politickom stгukturom, иzasava rata, nasilja 
i ubljanja. 

Sa svojom osetljivoscu, i svojim relativistickim i skeptickim pogle
dima, Krleza Ьi veoma tesko podnosio strahotna i brutalna zblvanja. 
Krleza је Ьiо veoma osecajno, iskompleksirano Ьiсе, koje pazi na odecu, 
ћrапи, spavanje, а nadasve na svoj иnиtarnji mir. 

Krleza se vec и Prvom svetskom ratu zgrozio nad klanicom koju 
su izazvali impel'ijalisti i militaristi, а najzad sи ga izneverile i nade 
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и Oktobarskи revolиcijи. Tragicno, skepticko i relativisticko dozivlja
vanje sveta naslo је sиrovu potvrdи и istoriji. 

Ratovi i revolucije sи za Krlezu ljudske kataklizme, koje cesto 
nije moguce izbeci, ali је mogиcno koliko-toliko иkloniti se od njihovog 
vrtloga i иzasa. 

Ali Krlezi је i u Zagrebu pretila smrtna opasnost od ustasa. U 
pocetku иstaske vlade Ьiо је иhapsen. Posle nekoliko dana, ponaj
vecma na zauzimanje Mila Budaka, knjizevnika i Pavelicevog zame
nika, Krleza је oslobodjen. U tome је, svakako, igralo иlоgи i to sto је 
Krleza javno pгotestovao, u vreme kraljevske diktatиre, zbog fizickog 
napada policijskih najaшnika na Budaka. 

Svadja Kгlezina s partijom verovatno је doprinela sto su ustaske 
vlasti postedele Кrlezi zivot. Ali smatram da је u tome Ьilo presиdno 
veliko Krlezino ime i veze s Bиdakom i drugim nacionalistiCkim inte
lektualcima. Krleza mi је pricao da se пiје toliko plasio иstaskog vrha, 
nego da neka samovoljna grupa иstaskih primitivaca, Licana Ш Bosa
naca, koja је nesto nacula о njemи kao komиnistiCkom piscu, ne 
upadne и njegov stan i naprosto ga prekolje. Та strahovanja nisи Ьila 
bez osnova - па slican, "divlji" nacin је Ьiо umoren, na primer, 
glasoviti slikar Sava sumanovic, saшim tim sto је Ьiо Srbln. 

Krleza nije nista objavio niti javrю istupao za vгeme иstaskog 
reziшa. Sklonio se na neko vreшe u sanatorijuш dr Vranesica, ideo
loski aпgazovanog za ustaski reziш. U Zagrebu је proveo Citav rat, 
pisuCi dnevnik i оЬlшrш stиdiju о neurozama. Kad sam ga иpitao, kako 
ти је kao piscu pala na ит bas takva tema, odgovorio mi је - da 
је umetnicki cin neka vrsta neuroze, ра da ga је to navelo da se 
pozabavi istorijom i svojstvima neuroza. Doktor Vranesic је streljan, 
uskoro ро zavrsetkи rata. Ne znam koliko је Ьiо kriv, ali и njegovom 
poguЬijenju је imalo иdela, makar i nepresиdnog, naglasavanje nego
dovanja hrvatskih komunista prema Krlezi zbog nacina na koji је on 
izbegao ucesce u ratu na strani komunista. Krlezini odnosi s partijom 
и vreme streljanja dr Vranesica jos nisu Ьili sasvim regulisani. Ipak 
је on srnogao odvaznosti - kako sam cuo - da intervenise za svoo . ь 
protektora, al1 prekasno. Intervencija пiје dospela do Tita i Politblroa. 
No kad se, kasnije, о citavom slucaju povela rec kod Tita i kad је 
пеkо primetio da dr Vranesic пе Ьi mozda ni Ьiо streljan da se time 
nije htelo i podvuCi Krlezino nedolicno drzanje, Kardelj је primetio: 
Bas zbog toga sto је cuvao Krlezu, trebalo је njemu, Vranesicu, 
oprostiti zivot. - Nikada nisam s Krlezom razgovarao о slucaju dr 
Vranesica. Ali drzim da је njega citav slucaj tistao i da је na njega 
gledao kao na cin neodmerenog i malicioznog nasilja. 

, Krl~za је sam pokrenuo sredjivanje svog odnosa s partijom, i to 
vec prvrh dana posle svrsetka rata. Ali i to se vиklo i razvlacilo kao 
da је bilo, а i Ьilo је, precih poslova. Najpre se sastao sa Zogovicem. 
а potom su, u Ieto 1945. godine, pocele pristizati poruke az Centralnoo 
komiteta Hrvatske о Krlezinim nastojanjima da sredi odnose s partijo~ 
i da ga primi Tito i1i neko iz Politblroa. Najzad је, pocetkom jeseni, 
prЉvaceno da Krleza dodje u Beograd i da ga primi Tito. 
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Krleza је k.asnije. - . drzim ~947. godine - primljeп u partijи, 
odnosno obnovlJeno Је щegovo clanstvo. Krleza se vec dotada Ьiо 
odomacio, cestim dolascima и Beograd, s partijskim vodjima mada 
Kar~elja i v~ankovica nije do .. tada ni pozna~ao. Ne secam se da Ii је 
Krleza traz~o ~юvratak и partiJU. Verovatno Jeste, jer је pitanje pretre
sano и Politbiroи, kod Tita. Reseno је da ја saopstim Krlezi uclanji
vanje. Ја sam ~е .neck~o: Nema smisla - ја sam polemisao s njim. 
- Ne, ne, bas t1, bas zbog toga! - graknиli sи ostali s Ьlaoom 
saljivom zlocom. о ' 

Krleza је cesto dolazio и Beograd - uvek nekim poslom i uvek 
s пеkо~ idejc:m. I иvek jutarnjim vozom. Odsedao је и "Mazestikи", 
gde ga Је cekala soba. Posto Ьi se tamo raskomotio, Krleza se javljao 
~eni ~ СК. Zakazivao sam ти sastanak ро mogиcstvu vec istog 
JUtra. Cesto sam Krlezи odvozio na rиcak Ш vecerи k:od mene naro
Cito poslednjih godina. Inace smo Krleza i ја Ьili na "Y,i" d~ 1949. 
ili 1950. godine na njegov predlog predjemo na "ti". То nije' bila samo 
drugarska, komиnisticka neformalnost, vec i znak i korak Ьliskosti. 
Prilikom dolazaka и Beograd Krleza је mahom poseCivao Tita katkada 
i Kardelja. Zanimljiv је Ьiо odnos Krleze i Rankovica. Ra~kovic se 
prema ~rlezi odnosio s p~zljivoscи и kojoj је Ьilo idolatrije i opreznosti, 
а !<:l~.za pren::a .R~nkov1cи takodje s pazljivoscи, ali и kojoj је Ьilo 
boJazlJ!vog sazalJenJa: Eto tako dobar i savestan drug а mora da 
obavlja tako surov i пezahvalan posao. Inace Krleza i Rankovic rlisи 
imali ~odira, sem na nekoj veceri i1i prijemи na koji Ы blli obojica 
pozvam. 

Krleza је uzivao veliki иgled i postovanje и partijskom Vl'hи. Na 
staгe svadje i neslaganja se zaboravilo. No to ne Ьi islo ni tako brzo 
~.i t~~o v:ako. da. Krleza ~ije Ьiо licnost izиzetna ne samo ро svojoj 
ZIVOJ 1 zivopisnoJ иmnosti, nego i dиhovitosti i pгijatnosti. S Krlezom 
nikad ni~e Ьilo dosadno; s njim ni najposlovniji razgovoг nije Ьiо 
banalan 1 suvoparaп. Na prvi pogled on - орип, celav, onizak, s 
иmorom i poslovnoscи и izrazи - nije privlacio пi navesCivao nista 
иgod~o i neoblcno. Ali cim Ьi гazgovor s пjim otpoceo, iz njeoa Ы 
pokиljala опа neobиzdana, specificno krlezijanska, poeticпa mi;aoпa 
i asocijativna retoricnost, а bиcmasto, vec mlohavo lice Ьi ~и ozivelo 
cas divljim cas neznim smeskom, dok Ьi mu zamamno svetlиcale oci 
ispod okracih i nastresenih vedja. Oblcno se misli da је Krleza bri
ljirao medju шnetnicima i politickim vodjima, dok za nize гedove nije 
iшао osecanja niti Љ privlacio. То nije tacno. Моја sekretar·ica Draoica 
Vajnbergeг, kao i drиgi slиzbenici и СК, uvek Ьi se ozarili -

0 

sa 
srdacnoscи kоји sи иsvojili s dиznostima na tako odgovornom mestu 
- kad god Ьi dosao Krleza. Za svakog Ы on imao ponekи lери, briznu 
rec. I s mojom шajkorn, Ьistгom, ali koja је naиCila da cita tek и ratu 
Krleza је иspostavio neusiljen, neponosljiv odnos. Ona је govorila; 
Ne znaш sta ste se to s Kгlezom svadjali, аша nikad nijesam vidjela 
tako finog coeka ... 

Na Krlezu mnogi danas gledaju kao na poltrona i konforшistи. 
Takvo gledanje је upгosceno, ра i netacпo. Krleza је prihvatio novi 
poredak kao nesto za sta se i sam Ьогiо, iako је Ьiо svestaн i нjegovog 
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karaktera i njegovih manjkavosti. On је veoma retko, protokolarno, 
govorio о socijalizmи i komиnizmи. Citava njegova delatnost је bila 
иsmerena ka oplemenjivanjи kиltиrom, ka kиltиrnom uzdizanjи i 
preobrazajи Jиznih Slovena, koje је smatrao jos divljim i provincijalnim. 
Smatrao је da pobeda revolucije, koju и pocetku nije shvatio niti se 
za пјu zalagao, pruza vece preobrazajne kultиrne mogиcnosti. Njegov 
odпos s partijskim vodjima Ьiо је posten, otvoren, mada odmeren 
i doпekle suzdrzan. S КI·lezom se moglo nasaliti, ра i on se znao nasaliti, 
ali је uvek zadгzavao svoj spisateljski i intelektualni integritet ... 
Ј ednoш prilikoш, na vece1·i kod Kardelja, dok se s Војаnош Stupicom 

tu је Ьila i Bojanova supruga Mira - diskutovalo о Bojanovom 
scenarijи filma, ја sаш dobacio: Кrleza stalno nastoji da se иgиrа medjи 
politicare! - а on mi је иzvratio: То manje treba da zabrinjava, nego 
tvoje nastojanje da se uguras medju pisce. . . - Krleza је nerado 
diskutovao о marksizmи, а pogotovи о boljsevizmи i sovjetskom po
retl'11, ali, pritesnjeп, пiје skriv<ю svoje "jereticke" i "revizionisticke" 
sиmnje. 

Kada и svom secanjи preblгam zпameпite licпosti koje sam sreo, 
ne mogu da nadjem пikog ko Ьi Ьiо cestitiji, umпiji i dиlюvitiji od 
Miroslava Krleze. Bio sam ga, doista, iskreпo zavoleo, kad sam ga 
dиЬlје upoznao. Ali to, ta ljиbav i postovanje prema njemи, nisи 
гazlog zbog kojega ne verиjem и tvrdnjи Dedijera и Novim pt·ilozima 
za blografiju dt·uga Tita da је Kгleza rekao drиgи, koji ga је pozivao 
и paгtizaпe, da се ga pгijaviti иstaskoj policiji иkoliko ga Ьиdе s tim 
иznemiгavao. Dedije1·, istina, ne navodi Kгlezino ime, ali time njegova 
ргiса nije neproziгnija. Kгleza se, drziш, nije odlikovao velikom 
hгаЬгоsси. Smatram da је on pгsenje pisca i kиltиrnog radnika pred 
tamnicama i bajonetima smatгao jalovoscи i histerijom, а ne jипastvom. 
Ali је Krleza i prevec moгalna, integralna Iicnost, da Ьi mogao takvo 
sto i pomisliti, ma i pod bezumnim иstaskim terorom. 

Krleza је vec 1945. ili 1946. godine doneo meni jedan opsiran 
elaborat - valjda se on nalazi negde и arhivama Centralnog komiteta 
-и kome је obгazlagao kиlturne reforme i kиlturne podиhvate. Upoznao 
sam glavne clanove Poliblroa s tim elaboratom, ali svi smo smatrali 
Kгlezine planove neгealnim, а и najmanjи rиkи preиranjenim. Ne secam 
se kako sam izvrdao kod Kгleze s odbljanjem tog elaborata, ali to nije 
odnose poгemetilo, valjda i zbog toga sto sи prihvatani mnogi Krlezini 
pгedlozi о organizovanju kиlture i naиke. Krlezina је ideja, ра i orga
nizacija, и 1950. godini, stvaranje Leksikografskog zavoda i izdavanje 
Enciklopedije Jиgoslavije. Krlezina је ideja, ра i organizacija, Izlozba 
srednjovekovne иmetnosti Jиgoslavije 1950. godine и Parizи: Ьila је 
preskиpa, ali је - to је Krleza i zamislio - promenila slikп о Jиznim 
Slovenima kao primitivcima izvan evropske kиltиre. 

Dakako, о tiш, а i drиgim podиhvatima, Krleza se konsиltovao 
s clanovima Politblгoa СК Jиgoslavije ili s clanovima СК Hrvatske, 
posebno s Bakaгicem. То је i prirodno! Jedino se preko vrhova vlasti 
i moglo nesto postici и kиltиri i kиltиrnom иzdizanjи. 

Ти vlast је Krleza smatrao svojom, samiш tim sto је Ьila jedino 
rnoguca i sto је i on doprineo, na syoj nacin, njenom иstolicenjи. Тој 

42 

Ylasti - bolje reci: vrhovima te vlasti - оп se pridrиzio bez patetike 
i laznog odиsevljenja, kao istorijskoj neminovnosti, i pocetkи nove, 
mozda covekoljиblvije epohe. Ali on nije о toj vlasti imao ilиzija. 
Imao је о njoj veoma nisko misljenje, iako је izbegavao da ga iskaze. 
Jednom prilikom шi је rekao: Doista nije иgodno Ьiti podanik sreskocr 
komiteta. - А povodom иkidaпja magacina za snabdevanje fиnkcio~ 
nera i politickog aparata - kad sam ga иpitao sta о tome misli _ 
uzvratio је: Biti Pompadиrka zbog kilograma slanine, stideti se sto 
ti drиgi viгe и canak, nije to nimalo prijatno. - U vreme "deblrokra
tizacije", odnosno ideoloskog previranja и partijskim i intelektualnim 
vrhovima - drzim da је to Ьilo и leto 1953. godine - Krleza mi је 
u dva-tri maha samoinicijativno primetio: Sta sam ја? Pesпik na 
dvorи vajmarskom - nista drиgo ... 

Mnogo је pisano о Krlezinom enciklopedijskom znanjи. I doista, 
oblm Krleziпog znanja i pamcenja је zapanjivao, iz razgovora s njim 
kao i iz пjegovih dela. Kako је mogиce tako lako baratati s takvim 
abiljem podataka? Krleza se komotno snalazio bukvalno и svakoj 
oЫasti koje Ьi se neko dotakao. On kao da nije Ьiо kadar da zaboravi 
ista sto је procitao, сио Ш video, kao da је imao neki иш minю, 
iznad drиgih Ijиdi, kao da se osecalo da је opterecen tim neistrosivim, 
u svakom trenи zivim pamcenjem. 

Bila је иpadljiva Krlezina sklonost ka раmсепји i ka radoj иpotrebl 
Ьizarnosti - pikantnih detalja iz zivota istorijskih licnosti, neoblcnih 
zgodovstina i surovih ponasanja. Od njega sam сио, na pгimer, da 
su Banovci i Kordипasi iz jedinica bana Jelacica, kad sи 1848. godine 
usli и Вес, izbacivali ро mиzejima fetиse iz alkohola, jer и gradu nisи 
mogli naCi drugog pica. А na obema stranama Une - na aиstrijskoj 
i ча tиrskoj -· Ьiо је oblcaj kod nasih ljиdi da lizи krv kad prekoljи 
pгotivnika. Krleza је иpamtio, i1i odnekиd dokucio, da se nadЬiskиp 
Stepinac и mladosti odlikovao kao vezbac na vratilи ... 

U prvim godinama posle rata Krleza је Ьiо pokoleban и gledanjи 
na svoj sиkob s paгtijom, bar sto se tice politicke strane tog sukoba, 
шаdа se nista пiје bilo promenilo и njegovim estetskim i filozofskim 
shvatanjima. Mada su drugovi iz v1·ha izbegavali, iz delikatnosti, raz
govor о tome, Krleza је Ьiо sklon priznanjи da је njegova svadja 
s partijom Ьila pogresna. U to vreme, 1946. godine, povodom godisnjice 
Crvene armije, on pise ditiramЬican clanak "Staljinska pobjeda pod 
Moskvom". Ali kad је, posle sиkoba s Moskvom, pocetkom pedesetih 
godina, otpocela iz vrha kritika sovjetskog sistema i obelodanjivanje 
staljinskog teroгa i sovjetskih pretenzija, sиdionici iz krlezijanskog 
sukoba s partijom sи poceli, и razgovorima, da isticи sebe kao vizionare 
i protagoniste. U tome se isticao Marko Ristic, mada је on u tom 
sukobи Ьiо sporedan. Krleza је nenametljivo сиtао i izbegavao rasprи 
о tome. Jedпom prilikom, u salonskom vagonu - Ьilo је to, drzim, 
и jesen 1952. godine - zapoceo sam s Krlezom razgovoг о tome, 
odnosпo о njegovim tadasnjim antistaljinskim sиmnjama. On jedno
stavno nije verovao - tako је rekao - moskovskim procesima, po
gotovи kad је saznao о pogиЬljenjima jиgoslovenskih partijskih vodja 
u Sovjetskom Savezu, kao izdajnika i spijuna, koje је on licno poznavao 
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kao cestite i predane komиniste. Krleza је иstvari Ьiо moralno pc
godjen, ра sи se sumnje potom prodиЬljivale. Pobeda Sovjetskog 
Saveza i jиgoslovenskih komunista potisnиla је i obezvredila te sиmnje, 
sve dok se nije razbиktao sukob sovjetske i jиgoslovenske. vlade. 

Кrleza је Ьiо izиzetno odnegovana, samoodnegovana licnost. Izи
zetno иctiv i pazljiv. s prigиsenim divljinama i zestinama- pri odbrani 
svog integriteta i svojih osnovnih vrednosnih verovanja. Uzivao је 
u dobrom јеlи i рiси - ne toliko иmeren и јеlи koliko и picu. Imao 
је oblcaj, pri јеlи, da kaze: Dobri ljиdi - dobro јеdи. -- Uzivao је 
narocito u vecerinkama s prijateljima i istaknutim licnostima. 

Krleza је imao veoma visoko misljenje о sebl kao piscu. Tome 
је doprinosila i okolina, cesto laskavacka. А i sam Krleza se osecao 
иgodno и "kamarili" koja se kиpila oko njega, kao oko svakog slavnog 
i velikog coveka. No on sam se nikad nije hvalisao, cak је i izbegavao 
razgovore о svojim delima. 

Jednom sam prilikom hvalio njegov Povratak Filipa Latinavica, 
а on је primetio sиzdrzano: То sam ја napisao и tokи mesec i ро, 
dva meseca. - А na pitanje, koje svoje delo najvise ceni, odgovorio 
је: Ра sta ја znam? MoZda Banket и Blitvi ... - То delo ја nisam 
mnogo cenio i uzeo sam da ga ponovo Citam. Nisam promenio svoj 
prvobltni utisak ... Hvalio sam i и agoniji, а Krleza је napomenuo 
da је dopisao treCi cin koji је ocito nedostajao ... Pri kasnijem g1е
dапји u pozoristи, тој prvobltni иtisak о и agoniji је postao nepo
voljniji. Ne cenim kod Krleze najvise drame i poeziju - mada smatram 
da ima dobrih pesama, i to ne samo Balade Petrice Kf!J'empuha- nego 
njegove ratne pripovetke, Latinovica i eseje, odnosno odlomke iz eseja 
о nasoj istoriji, о tragicnoj sиdblni Jиznih Slovena. 

Verovatno zbog osobenosti svog talenta, svog stila i svojih gle
danja, Krleza nije cenio mnoge pisce, prihvacene kao velike, ра i 
najvece. Na pr1mer Tolstoja: Zapгavo dosadan pisac - rekao је Krleza. 
- Balovi i sedeljke su i kod Tolstoja vesto opisivani. - I о Dosto
jevskom је imao nisko misljenje- nije ga ni smatrao piscem. О Gorkom 
nesto sadrzajnije, zbog komunisticke idolatrije Gorkog: То је kao 
velika reka, u kojoj ima svasta. - Od rиskih pisaca Krleza је veoma 
cenio Ljeskova. То njegovo misljenje је navelo mene da se Ьlize 
иpoznam s Ljeskovim - zaista veliki pisac, ali ne kao Tolstoj. Cenio 
је Prиsta, ali ne i Dzojsa. Voleo је Strindberga i IЬzena, i smatrao 
sopenhaиera velikim шislioceш. Drzim da nije dovoljno ni poznavao 
savremenи literaturи. Kada је и 1954. godini, posle mog smenjivanja 
i и vreme kampanje protiv "dekadencije", verovatno na podsticaj 
Tita, napao "dekadentne" i "negativne" иticaje sa Zapada, spomenиo 
је trecerazredne, nepoznate pisce i naveo citate koji sи mu Ьili na
dohvat rиke iz nekog casopisa. 

Kad sam pisao Legendu о Njegosu, poveo sam s njim razgovor 
о Isidori Sekиlic. - Punjena ptica! - иzviknuo је Krleza. - Nista 
drugo do pиnjena ptica - to је Isidora! - I neizostavni kиriozitet 
iz njegovog secanja: Ona se poslije Prvog svjetskog rata иzasavala sto 
и Hrvatskoj nema и seljackim kисаша slike "naseg kralja Petra"! 
Tom prШkom је Krleza, CitajиCi odlomak iz mog teksta, citirao na 
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nemackom stih Rilkea - meni se taj stih svideo i иnео sam ga и 
knjigu, kao opovrgavanje Isidorine originalnosti. Krleza nije mnogo 
maгio пi Iva Aпdrica, mada ga nije ni napadao. Bio је to podsmesljiv 
ali Ьlagonakloн stav: А, sjor Ivo, fra Ivo, Gospodjica ... - Smatrao 
ga је dobriш, ali ne "svojiш" piscem. 

Krleza је vise voleo неgо cenio Oskara Davica. Ј ednom sam ga 
priterao da se izjasni о Davicи, о Davieovoj poeziji: То је originalno, 
ali - bez dиse. 

Кrleza је smatrao da је Njegos preиvelican pesnik. I mada mi 
је rekao о Njegosu - bas и vezi moje Legende о Njegosu - da se и 
Njegosu zgиsnиlo cetiri stotine godina nasih stradanja i otpora, smatrao 
је da и Njegosи ima sиvise folklora i nedoradjenosti, а oko Njegosa 
suvise nacionalistickog i rasnog mistificiranja. 

Krleza је pisao brzo i lako - kad Ьi zapoceo s pisanjem. I uvek 
ostrim romb реrош. Pitao sam ga - sto пе иzme nalivpero. Krleza 
је objasnio: Navikao sam на pero. Umakanje и mastionicu је za mene 
deo pisanja - mali predah, раиzа izmedjи reci. 

Dok pisem ove redove бitam i cujem da је Krleza prenet nepokretan 
u bolнicu. I сијеm na radiи da је иmro priseban i cak svez. Ovi redovi 
su zbog toga, za mene, i oprostaj s Kгlezom- s licnoscи ispacenom 
i iskidanom нasiljeш, ali ciji dиh, Cija иmetnost se нasiljи nisи podali. 
Pisac је и Krlezi Ьiо kadar da preodoli svoje ljudske slabosti. 

Nedavno је objavljeнa knjiga Nikole Milosevica Andric i Krleza 
kao antipodi. Knjigи nisaш citao, ali sam naslov је toliko istinit da 
mi је zazvucao kao nesporna, нajoblcnija istina. Andric i Krleza nisи 
antipodi samo kao pisci, неgо i kao licnosti. 

Krleza је i kao Iicnost Ьијаn, neobuzdan i neodoljiv, а Andric 
sustegnиt, odmeren i nenametljiv. Cak se i fizicki razlikuju: zbljeni, 
pogojazni Krleza prema protegljastom, okostom Andricu. 

I Krleza i Andric sticи slavи vec kao шladi, bezшalo kao po
cetnici, u prvim godinama posle Prvog svetskog rata. Ali, kako sи 
razliCiti kao pisci, razliCiti sи im zivotni tokovi: Krleza revolucioner, 
slobodni pisac, а Andric diplomata od karijere, spиtan konvencijama 
i obzirima. 

Као i veCina intelektualaca, Ьiо sam vec Citao Andriceve pripo
vetke, ра cak i pisao о jednoj njegovoj zblrci, kao mladic, 1932. godine 
и cetinjskim Zapisima. Andric је to isceprkao, ра mi је jednom pri
likom rekao: Interesantпo, da ste vi kao mladi covek tada konstatovali 
da rnoje pripovetke naginju ka romanи. 

Andrica sam inace иpoznao pocetkom 1945. godine, na ruckи 
kod knjizevnika Radovana Zogovica. Radovan i Vjera, i Mitra i ја, 
tada smo stanovali zajedнo и vili Rosovih, u Lackovicevom sokacetu 
- oni u рагt~1·и, mi na spratи. Vec smo Zogovic i ја pricali о 

Andricu i о njegovom postojanom odbljanjи istиpanja i saradnje s 
nedicevskim, kvislinskim vlastiшa, о dva iii tri romana koja је napisao 
pod okиpacijom i koje treba sto pre stampati. 

Andrica је на rucak dovezao Zogovic, nekim polovniш aиtomo
Ьilom, kojim је sаш upravljao. Andric је Ьiо и lepom civilnom, а mi 
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u vojnickim odelima. Rucak је protekao bez iceg sto bi vredelo 
upamtiti, sem Andriceve suzdrzanosti i odmerenosti i njegovog stasa, 
viseg od mog kad smo se nasli naporedo. 

Drzim da је Andriceva Na Drini Cиprija vec tada, ili uskoro po
tom data u stampu. Andric је jos jednom blo na rucku kod Zogovica. 
Zogovic је nedavno podsetio da је Andгic tada doneo dve brosuгice 
- jednu od mene, dгugu od Zogovica, da mu ih potpisemo: Zogovic 
је odblo, а ја potpisao. 

S Andгicem sam imao manje kontakata nego s Krlezom. AndгiC 
nije Ьiо inicijativan u predlaganju kultuгnih poduhvata i kulturnih 
reformi. Andгic је, ро mom saznanju, zeleo da zivi i гadi na miгu, 
а njegovo politicko angazovanje u bosanskoj i saveznoj skupstini, kao 
i na гaznim pгigodnim svetkovinama, dolazilo је uvek na inicijativu 
drugih, paгtijskЉ funkcioneгa. On је jednostavno Ьiо opoгtunist, ali 
ne jednostavan opoгtunist. Sa slomom staгe Jugoslavije slomila se u 
njemu i vега u nju i njenu obnovu, а buduCi da је smatrao da sve vlasti 
u blti imaju nesto istovetno, izlazio је u susret funkcionerima kad god 
su zahtevali od njega neko angazovanje. U stvaгi, on је Ыо potreban 
politici, а ne politika njemu. Razocaranje u jednu politiku mu Је 
najzad pгuZilo mogucnost da se sav posveti pisanju. On ne Ъi ni pгstom 
mrdпuo da ucestvuje u drugoj politici, da ga na to nisu prisiljavali 
vlastiti oportunizam i гevnost politicara. Ili је to blla zelja da obezbedi 
miг i bezbednost? Uz to su se о Andгica гаdо kacili "negovatelji" 
kultuгe i kultuгnih velicina. Andгic је drzao neupot·edivo laskavije 
pozdrave i zdravice nego Kt·Ieza, bas zbog toga sto se prilagod:o 
novom stanju kao tudjinac, dok se Krleza - uz svu kriticnost -
upiпjao da to stanje popravlja kao svoje. 

Andric је svega пekoliko puta tгazio prijem kod mene, i to skoro 
uvek ро pгivatnim, nepolitickim pitanjima. Jednom prilikom, na primer, 
da vlasti u stan neke njegove poznanice ne usele i nekog drugog. 
Retko sarn imao posla s Andricem, ра smo se mahom susretali na 
prijemima ili u kuloarlшa. Nisam ni postao s njim blizak kao s Krle
zom. Andric је, dгzim, Ьiо toliko povucen i zatvoren, da nije Ьiо blizak 
ni s kim, а Ьiо је korektan i predusгetljiv sa svakim. 

Andricevo znanje је bllo takodje ogromno; ne toliko raznovrsno, 
enciklopedijsko, kao Krlezino, ali u svojiш sferama preciznije i po
uzdanije. Andric је pretezno poznavao liteгatuгu, istoriju i filozofiju 
i - za razliku od Kгleze - pratio је savt·emene evropske knjizevnosti, 
narocito fгancusku knjizevnost. Iz Andrica је to znanje trebalo takoreCi 
cupati. Оно је Ьilo zapretano u njemu i izbljalo је tek ako Ъi ga neko, 
u toku razgovora, podstakao i upitao. Nasuprot, Krleza је spontano 
rasipao i prstao svojim zнanjem kao vatrometom. 

Andric је rnemorirao detalje, manje Ъizaгne неgо karakteristicнe 
za vreme i ljude. Najcesce Ы izranjale iz нjegovog sесанја tragicne 
i surove, ali sintetizujuce pojediнosti. Nasli smo se о Novoj godini 
- drzim 1951-1952 - на sedeljki u Jugoslovenskom dramskom pozo
ristu. Poveo se razgovor о narodnoj poeziji, ра sam i ја citit-ao neke 
izrazajne stЉove. А Andric је naveo - belezim Љ ро secanju -
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stihove is neke narodne pesme, u kojoj hajducki harambasa uzvraca 
turskom poglavici: 

Ја sam tvojoj kuli dolazio 
i tvoju sam kulu zapalio. 
Zaroblh ti i оса i majku, 
ра оЬоје prodah па pazaru: 
majku prodah za oku duvana, 
а оса ti p1·odah za opanke -
- popusih ti majku па ciЬuke, 
podrijeh ti оса па opanke. 

Andrica su ogovorali da је Ыо tvrdica. Bar tako se ponasao. 
Pitam se nije li Andricev "tvrdicluk" Ъiо пacin poylacenja u sebe i 
izbegavanja intimizovanja i poistovecivanja? 

Andric је Ъiо zahvalan za najmanju uslugu, za pokloнcic koji Ьi 
mu neko ucinio. I to zahvalan ne samo "diplomatski", nego iz urodjene 
uctivosti i ganutosti. Ма koliko suzdrzan u svemu, Andric nije umeo 
svoju zahvalnost da sakгije. Ј ednom pгilikom sam primetio kod Tita 
kutiju cigara koje rnu је neki stranac poklonio. Tito tada nije pusio 
cigare, ра sarn mu ih zatгazio za Andгica, za kojega sam zr.ao da voli 
cigare, kojih kod nas nije Ъilo u prodaji. Tito mi је dao kutiju, s 
napomenom: Ali da kazes Andricu da su od mene. - Sutradan sаш 
poslao Andricu cigare. On је tada stanovao u Prizrenskoj ulici kao 
podstanar. Telefonirao sam mu da su cigare od Tita, а on је svesrdno 
zahvaljivao, oCito vise ganut time sto smo ga se setili, nego samim 
poklonom. 

Andric је Ъiо do te mеге povuceн i nenametljiv da nikom nije
koliko ја znam - ucinio nikakvu pakost, ali se ne mogu mnogi 
pohvaliti da im је uciнio неkо dоЬго izvan i iznad konvencionalnih 
ljubaznosti. :Z:iveo је za sebe, za literatuгu, veoma malo hajuci za svoje 
mesto u zivotu, ра i u istoгiji. :Z:ivot је za Andrica Ьiо bolno i tгagicno 
tгajanje, s jedinim svetlim tгenucima umetnickog stvaгanja. А istoгija? 
Veгujem da је smatгao da ona i ne postoji, sem kao lanac zala i 
zabluda koje kultura samo uЬlazava. Krlezin tragizam istol'ije, а Andгi
cev - tt·agizam zivota kao takvog. 

Andric se grozio, u sebl, svakog nasilja. Ali је istovremeno tragao 
za zlom i nasiljem, za drasticnim formama zla i nasilja, mada kao za 
krajnostiшa koje najpotpunije odslikavaju ljude i poretke. Besumnje 
је ispoljavanje nasilja i zla smatrao osobenostima balkanskog podneЬlja 
i balkanske istorije, а time i Balkanaca. Jednoш sаш Andricu obrazla
gao nastojanja partijskog vodjstva da se izbegavaju gгozoviti prizori, 
neizbezni u гatu i revoluciji. Torn prilikom sam mu ispricao sledeCi 
dogadjaj. U planini, u Istocnoj Bosni, prvih godina posle rata, organi 
bezbednosti su цblli cuvenog odmetnika, cetnika. Ali Ьilo im је daleko 
da ga nose do grada, а hteli su da ga pokazu nю·odu, ра su mu odsekli 
glavu i izlozili је na trgu u Tuzli. Cim је centar u Beogradu о tome 
obavesteп, naredio је - ја sаш se tгevio s Rankoyicem u njegovom 
kablnetu u Centralnorn komitetu, kad је on, zgrazavajuci se, primio 
obavestenje telefonom о tоше - da se glava ukloni sa javnog mesta 
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i prestane sa slicnim slavljima. Andric је na tu prtcu uzvr·atio, sa 
svojom mudrackom rezignacijom: Vi ste to previse uzeli k srcu 
u Bosni је to sasvim normalno ... 

Andric је Ьiо nevidjeno, nepojmljivo bojazljiv, cak prestrasen. 
Nisu mi ni sad jasni njegovi strahovi. cudno Ьi Ьilo i kad Ьi mi to 
i Ьi1i, jer је on bas пjih пajvise skrivao u seЬi. MoZda је to bio ~ 
strah za svoj zivot. Ali sam uveren da se Aпdricev strah пе moze svestl 
na to - па strah za zivot. Andric se rodio kao preosetljivo Ьiсе -
preosetljivo па zlo, па zivot, па realпost. Takvom Ьicu пе Ьi Ьilo 
lako u zivotu i da пiје moralo proziveti svoj vek u zlim vremeпima, 
u ljudskom pomamama. А nesumnjivo је, za mene, da је za пјеgа delo 
- literatura koju је opazao u seЬi - Ьila vaZпija i пeodoljivija od 
svЉ ustupaka zivotu i politici. 

Aпdric se пiје iпteresovao za Zogovica, posto se ovaj razisao sa 
СК 1948. godiпe, iako su dotada Ьili u dobrim odnosima. I u tome 
se on razlikovao od Krleze koji se kolebao da пе prekida veze sa 
Zogovicem - ipak ih је prekiпuo, dok za Andrica Zogovic, kada је 
vlast udarila zig па пјеgа - kao da пikad пiје ni postojao, bar tako 
Је jzgledalo ро drzaпju Andricevom. 

U opreznoj i tihoj Andricevoj povuceпosti, u aпdricevskoj fн)jaZlji
vosti, Ьilo је neceg tvrdog l postojaпog, cak i jetkog, ako Ьi neko i1i 
nesto poremetilo to i takvo пjegovo zivotno staпje. 

Godjne 1951. Armija је prjгedila na platou Kalemegdana izlo
ZЬu о ustanku iz 1941. godine - sa maketama, skicama ofanziva i 
uvecanjm fotografijarna. Na jednoj od tih ogromnih fotografija Ьilo 
Је i potpjsivanje pristupaпja Jugoslavije Trojnom paktu. Cvetkovic 
i RiЬentrop pot.pjsuju, а Andric,' koji је u to vreme Ьiо kraljevski 
jzvaпredni poslaпik i opuпomoceni mjпistar u Berliпu, uduberio se u 
fraku u svoj svojoj velicini. Nekoliko dапа ро otvaraпju te izlozbe 
- da li pocetkom leta? - telefonirao mi је Aпdric da ga primim. 
Bilo је izjutra, р1·е пеgо пavale poslovi, ра sam mu rekao da moze 
odшah doCi. Cim је usao, Andric је, ocito uzпemireп - jedino tada 
sam ga video uzbudjeпog, usplahireпog - росео: Znate, ta izlozba 
па Kalemagdaпu, па jednoj slici sam i ја -ljudi me prepoznaju, iseu
djavaju se, пе shvataju ... - Zamolio sam ga da sedne i пarucio kave. 
Nesto smireniji, ali jos s gorkim, cak divljim grcem u usnama, Aпdric 
је nastavio sa zahtevom da se пjegov lik isece. Telefonirao sam, tu 
pred пjim, u Poljticku upravu Arrnije i izlozio im Andricev zahtev, 
kao svoj. Otuda је geпeral Kreacic odvratjo: Skinucemo celu sljku.
Andric se smirio, razgovor smo promeпili, Aпdric је posedeo dvade
setak mjnuta, а iz njegovog izraza i reci- dok se oprastao- jzЬijala 
је nesuzdrzaпa, topla zahvalnost. 

Bio је Andric izuzetno delikataп. Nikad ga пisam cuo da је о 
пekom ruzno govorio. О pisciшa је govorio lepo ili uvijeпo. Jednom 
prilikom је геkао: Nema potpuпo losih kпjiga. C:im se pisac пakanio 
na toliki trud- uvek se tu пesto паdје ... Nikada пiје пista ruzno 
govoгio о svojiш Ьivsim sefovima, kraljevskiш miпistгima i politica
rima, premda se prikloпio novoj vlasti, ра postao i clan pat·tije. Ako 
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Ьi ga razgovor na to пaterao, izjasпjavao se neodredjeno ili skretao 
йzgovor. 

Nikakvog interesa пiје ispoljavao za marksizam - Citava пjegova 
duhovпa koпstitucjja је Ьila пemarksisticka, nerevolucioпarпa. I пje
govo ucesce, u mladosti, u aпtiaustrijskom pokretu "Mlada Воsпа", 
Ьilo је kulturrю i idejno, а пе aktivisticko, revolucioпarпo. No tada 
је jos Ьiо mlad, а Jugoslavija је Ьila drzava koju је zeleo. Jednom pri
likom sam ga pitao: sta se Vi osecate, Hrvat Ш SrЬin? - Ра znate
odgovorio је - to пi sam пе Ьih umeo da Vаш kazem. Ја sam se uvek 
osecao Jugosloveпom. 

Najsvesnijim i пajtvorack.ijim svojim silama Aпdric је пastojao da 
bude izvaп konkretпog vremeпa, prilagodjavajuci se prilikama u kojima 
zivi, okreпut proslim zЬivaпjima kao izvorima sаzпапја i пadahпuca. 
Na ovaj ili onaj пасiп, tek svak шоrа platiti svom vremeпu, а mudar 
coYek Cinj ј misli svoje. 

Desanku Maksimovjc sam upozпao kao mladjc, u гedakciji caso
pisa Misao. Ona је vec tada Ьila slavпa poetesa, а ја pisac-pocetnik, 
ра је опа to tadasпje poznaпstvo i zaboravila. Ali parпtila ше је пјеnа 
sestra Mara, s kојош sam Ьiо kolega па studijama. 

Streljanje Marinog muza је Ьilo povod da me Des_anka potrazi 
uskoro ро oslobodjeпju Beograda, pocetkom 1945. godшe. Desaпka 
rni је isprjcala sta se desilo s Mariпim шuzem. Оп је Ьiо kraljevski 
oficir, Srblп iz Hrvatske, i u vremu okupacije se skloпio u Beograd 
i ukljuCio u Nedicevu "Drzavnu strazu" па пeku adшinistrativnu 
funkciju. С:iш је Beograd oslobodjeп, пeki komsija ga је prijavio parti
zaпiшa koii su cra odvukli i streljali bez ispitivanja - рrеша seшi da 

' t> • .. 
se streljaju svi oficiri i policajci kolaboraпtskog rezirna. Desaпka ШЈе 
ni stigla da se zauzme za zeta kod пekog od fuпkcioпera, svojih pozna
пika. Desaпka me zamolila da se паdјеш s Marom - da је koliko 
-toliko uшiriш u pogledu buducnosti пјепе dece, jer se ova bojala i 
za decu. То sam i uciпio. Deca пisu пi Ьila ugrozeпa, ali шi је zao 
Ьilo Мате. 

Otada se prijateljstvo s Desaпkom пiје prekidalo, uprkos dugim 
periodjшa пevidjaпja i razlika u gledanjirпa i sudblпama. Desanka је 
[ potom dolazila kod rпепе, uvek zbog пеkе sitпe potrebe. Ј edпom 
је dosla i sa Sшiljorп Djakovic, Ьivsoш vlasnicom Misli, koja је u 
Misao ulotila svoje пasledje, da јој sredirп пesto oko staпa ili peпzije. 

Као : u svojirп poetskiш iпspiracijama, Desaпka licnoscu, ра 
ј svakodnevпim zivotoщ sintetizuje visoku iпtelektualпost i пarodsku, 
seljacku ;ednostavnost. Kadgod sаш Ьiо s пјоm, osecao sam se na selu, 
u svoш 'ctetinjstyu, .ј istovremeпo u procisceпoj, odnegovaпoj sredini 
filozofa i pesnika. S Desaпkoш mi је uvek Ьilo lako пасi z_ajedпic~~ 
teme, ра ј zajedпioki jezik, uprkos razlikama u sveшu ~ u tdeologlJl, 
u politici, u rпentalitetu. Desanka sve brzo. shy~ta, kol1ko razum?m, 
jos vise intuicijorп: ta zепа, koja пikad шје blla шп?gо lepa, _1ma 
najumпije, uvek mlade i uyek budne oci i tople, оЬщашnе, а Isto
vгemeno cYt·ste i samopouzdaпe reci. 

То ie Ilcпost cudnih, пedokucivih l'aSpona. u seЬi је пasla 
sшestaja 'za najraznovrsпije, пajkoпtroverzпije licnostj: za svakojake 
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otpadnike - za njih napose, za Ijиde iz vlasti i za оnи neizbrojnи 
mnozinи neиtralaca i konformista. Pri tome је ona иvek ostajala 
svoja. Nikad је nisam сио da hvali komиnizam, ali bezbroj риtа је 
iskazivala simpatije za pojedine komиniste. Naklonjena, sapatnicki, 
sirotim i obespravljenim, ali bez mrznje na bogatase. Veoma nacio
nalna, cak nacionalisticna, prijateljevala је, gradila mostove, s kиltиr
nim radnicima drиgih naroda, cak i s onima koji sи se bacili kamenom 
i mrznjom na njen srpski narod dok је stenjao i krvario pod okupa
cijom. Nikad nije odobravala nasilja i иvek ји је spopadao gnev na 
пasilnike. 

Mnozina, mozda i veCina, ima о Desanki predst.avи kao о neznoj, 
boleCivoj licnosti -· svakako prema mladenackoj, ljиbavnoj strani njene 
poezije. Та predstava је nepotpиna, ра i pogresna. Mada Desanka ima 
i ta svojstva, и Ыti, и korenи је ona tvrda, neprobojna i "svojeglava". 
Ј er mada је и odnosи prema vlastima pravila protokolarne иstupke
пarocito smrtima "velikih" i velikim svetkovinama - nikad se nije 
nikom nиdila, а и svojoj poeziji ostajala је dosledno cista, ра i ne
pomirljiva. Stavise, ostajala је ona takva, verna, nekom svom иnи
tarnjem ,nacelи i и politici: sa Zogovicem, prognanim i prinиdjenim 
da Zivi и malom stanи gde ти је sиstanar Ыо doиsnik policije, 
nije prekidala odnose, mene је posetila иskoro ро mom раdи s vlasti, 
а nije prestala da se drиzi s rиskim piscima i da voli Rusijи ni и 
vreme zestokih sporova nase i sovjetske vlade. 

Mada nezna, gipka i prilagodljiva, Desanka i и svakodnevnoш 
zivotи zadrzava neodstupnom, nerazorivom, svojи bltnost. Nije imala 
srecan licni zivot, mada se na njoj to nije prlmecivalo. Sa sиprugom 
Sergejem, Rиsom, dobt·o se slagala. On је prerano oboleo, а ona se 
odnosila prema njemи s briznom strogoscи majke. Smrti и porodici su 
је tesko pogadjale - narocito smrt sestre Mare, s kojom је zajedno 
zivela i koja јој је blla drиg, neizostavni cиvar i nerazdvojna sestra. 
Neocekivana smt·t Marina, pre nekи godinи, bacila је Desankи u 
bezmerni jad i осај. Kod Desanke, иz nјепи rodЬinи i prijatelje, nasli 
smo se najpre Radovan Zogovic i ја, ра potom Matija Beckovic i ја. 
Izgledalo је da се nesreca иtopiti sobom i Desankи. Ali ја sam -
valjda i zbog toga sto sam је poznavao i voleo - verovao da се se 
ona istrgnиti iz nesrece svojim nerazorivim, nedokиcivim zivotnim 
jezgrom. Sreo sam је jesenas, ove 1981. godine, ,na sahrani zajed
nickog prijatelja Veljka Kovacevica. Okиpili smo se oko nje Matija 
Beckovic, Borislav Mihajlovic-Mihiz i ја, pod njen kisobrancic, da na 
trecinи sklonjeni od kise nadjemo sklonista и njenoj neиgasivoj иmnosti 
i zivotnosti. I Miblz se setio stihova iz njene pesme: na sahrani, seljaci 
razgovat·ajи о smrti kao о prirodnosti i о Воgи kao najvisem kmetи. 
I ti stihovi и tom trenиtkи - to је takodje Ьilo iz Desankinih nepro
Iazпih, neizmenjivЉ korena koji sи, drzim, njeni koliko i пjenog 
naroda. 

Uskoro ро oslobodjeпjи Beograda - mozda nisи blle protekle ni 
dve пedelje, primio sam и hotelи "Mazestikи", gde sam se Ьiо smestio, 
kao i ostali visoki funkcioneri, pismo knjizevnika Marka Ristica. 
U tom pismи Ristic је - и pomirljivom i dostojanstyenom tonи -
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ukazivao da sи lЋt i pt·esиdna иloga partije и njemи obesmislili svako 
razilazenje na levici, ра i пjegova neslagaпj::.t s komипistima. Ristic 
је naime, mada пiје Ьiо сlап partije, Ыо medjи пajaktivпijima и "revi· 
zionistickom" casopisи Pecat Miroslava Krleze. Drzao sam da је on 
pismo napisao na podsticaj Aleksandra Vиса ili nekog drugog prija
telja - tome nisam pridavao znacaj, ра ga nikad nisam ni pitao. 
Pismo sam shvatio kao Risticevи zeljи za sredjivanjem odnosa s parti
joш, ра sam ga - sшatrajиci dopisivanje zvanicnijom, hladnijom 
formom - zamolio da me poseti и "Mazestikи". Ali nisam tako 
postиpio samo zbog toga sto је to bllo и skladи s nastojanjima partije 
па оkирlјапји intelektиalaca na sirokoj, nedoktrinarnoj osnovi, nego 
i iz vlastite zelje da se stare svadje zaborave. 

S Risticem se, takoreci, sve dotada nisam ni poznavao. Samo smo 
se jedared pre rata rиkovali и stanи Aleksandra Vиса. Ali sam о 
Risticи znao podosta - iz razgovora s njegovim nadrealistickim pri
jateljima, iz njegove knjizevne delatnosti, а ponesto i iz frakcionaskih 
preterivaпja. Svakako је i Ristic о meni znao podosta, iz slicnih i 
zajednickih izvora. 

Nesto ta saznanja, а nesto иzajamna zelja za razumevanjem, tek 
Ristic i ја smo se vec na tom prvom sиsretи ne samo izrazgovarali 
nego i sprijateljili. Kad se, иskoro potom, и prolece 1945. godine, 
postavio izbor ambasadora za Pariz, predlozio sam Ristica. Rankovic 
i Kardelj su to prihvatili. Ristic dodиse nije imao politickog iskиstva, 
ali је Ьiо veoma pogodan zbog savrsenog poznavanja jezika i francиske 
kиltиre, i zbog veza и intelektиalnim krиgovima Pariza. Verиjem da 
nisam pogresio. Mada је Ristic na dиznosti Ьiо "svojeglav" i nepri
lagodljiv slиzbenicima, оп је dиznost obavljao savesпo i иsреsпо. I 
mada је, najzad, doslo do пeizgladivih пeslaganja izmedjи njega i odgo
vornijih sluzbenika ambasade, sto је dovelo i do njegovog povlacenja, 
пiko ти nije zamerao пesavesnost ili пerevnost. Kad је Ristic - 1952. 
Jli 1953. godiпe - роvисеп, predlozeпo је пjegovo penzionisaпje. Ali 
оп se pozalio meпi, medjи ostalima: Jos пisam stщ, jos mogи da 
poslиzim. - U to vreme је doslo do formiranja Komiteta za kиltиrne 
veze s iпostraпstvoш. Prisetio sam se Ristica i njegove "zalopojke" 
i predlozio ga za predsedпika Komiteta, sto је on s olaksanjem 
prihvatio. 

Marko Ristic potice iz пajvisih slojeva stare, predkиmaпovske 
SrЬije. Оп је ипиk zпamenitog drzavnika Jovana Ristica: vise neka 
''Ьirokratska aristokratija" nego burzoazija. Nesto od tog aristokra
tizma је u Risticи pretrajalo, poпajvecma и njegovom intelektualizmи 
i и odvojeпosti od nacioпalпih pojmova i inspiracija. stavise, Ristic 
је ро svemи - ро kиlturi i maпirima - vise Parizlija nego Beo
gradjanin, i пiје nimalo slиcajno sto је on Ыо zacetпik i duhovпi vodj 
beogradskog nadrealizma. 

Ristic је и svojoj poeziji - imao sam prilike da citam neke 
пjegove pesme и rukopisи, dok је blo ambasador и Parizи .- ostao 
dosledan nadrealistickim formama. Dosledan је sebi i и еsеЈи - ро 
mom sиdu нjegovom нajznacajnijem dostignиcи: strиktura i osnova 
su mu marksisticke, ali иz "obogaCivaпje" marksizma psihoanalizoш, 
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tеогiјош 1·elativiteta i dгugim. Uzgгed receno, и ta obogaCivaпja nisaш 
v-erovao, ра ni sada не v-erujeш. Ј ediпi Risticev иstupak aktиelпoj 
politici i ideologiji Ьiо је и aktualizov-anjи i и poveziv-anjи njegovih 
pogleda i tema s glavпim paгolama, glav-niш pгavcima paгtije i revo
lucije. U tоше је Ristic Ьiо iskгen. On је ргеd fиnkcioneriшa otvoгeno 
izlagao svoja misljenja, dakako и pгilagodjenoj i иgladjenijoj formi 
пеgо sto ы to cinio dok nije Ьiо ambasador i clan paгtije. Јег malo 
ko је tako шrzeo i prezirao svojи klasи i sve sto је ша na koji nacin 
шirisalo па nји. Ristic је izazvao gnev partijskog i patriotskog Beo
gгada парisош и kоше se zgrazavao nad saшozadovoljnim zabavlja
njeш Beograda, шalogradjanskog i kolaborantskog, pod okupacijom. 
U Ьiti dogmatik i Cistиnac, intelektualni шoralist, Ristic је burzoaziju, 
pogotovu beogradsku, osecao i nenavideo s nagonskom zestinom, kao 
gгesni i nepopravljivi deo vlastite pгoslosti i vlastitog Ьiса. Kad је 
Zogovic sргешао prvи Titovu knjigи - clanke i govore iz rata - na 
koгice је sta\'io "Ј. В. Tito". Odnekud је naisao Ristic i skгenuo nam 
paznju da nikako ne stavimo samo pocetna slova Titovog imena, јег 
се tO Caгsija citati рО SVOПle, nego da staviщo citavo ime i pгezime, 
ра smo tako i postиpili. 

Za razlikи od Косе Popovica, takodje burzoaskog deteta i и mla
dosti nadrealiste, koji se prema svom poreklu i Ьivsoj sгedini odrюsio 
s iгoпijom, Marko Ristic se prema svojoj klasi odnosio s gadjenjem 
i bespostednoscu. Та klasa i sve sto је опа sazdala Ђili sи za njega 
pгostakluk, pljacka i kгvolostvo. 

U tom gadljivom poricanjи burzoazije Ristic је isao toliko daleko 
da nije stedeo ni samog sebe. On se i prema sebl - cak i svom 
izgledи i svom telu - odnosio kao ргеmа dekadentnom, ali nega
toгskom izdanku Ьivsih, odzivelih slojeva. Ali to nije tacno, makar 
sto sи njegov izgled i njegova gradja davali za to razloga: plavиskast, 
svilaste proredjene kose, pokvarenih zиЬа, sitnih kostijи i иskih, иlир
lјеnЉ gгudi, poluslep i glavojajast, ali i snaznih, seljackih saka, zilav
i nepodlozaн bolestima. Licnost besumnje nervozna i preosetljiva i 
krutih nacela. Jer da on nije Ьiо ideolog nadrealizma и primitivnoj, 
malogradjanskoj i dogmaticnoj sredini, i da sam nije za to davao 
povoda, niko и нјеmи ne Ьi video ni dekadenta ni nedonosce. Risti
ceva dekadencija је Ьila i deo njegove samokгiticne - и stvari samo
ljublve i doktt·inarske - koketeгije. Ristic је Ьiо ne samo odani pri
jatelj nego i nekriticni obozavalac Krleze. Sve sto Ьi Krleza objavio 
ili rekao za Ristica је Ьilo otkгovenje. U tom odnosu Ьilo је i neceg 
Jaskavackog s Risticeve strane, mada Ristic nije ро svom kaгakteru 
laskav-ac. Veгovatno је na Ristica, и zaиzimanjи takvog podгedjenog 
i нdvorljiyog drzanja, иticalo i to sto је KrleZi ocito to godilo. 

Moji odnosi s Risticem - kao i s mnogima, sa svima, s kojima 
sam Ьiо неирогеdiуо Ьliskiji - prekirшli sн se s mojim odstгanjiv-a
njem iz paгtijskog Yodjstva, јаnиага 1954. godiнe. Ali se desilo -
mozda desetak dana ро mom odstranjivaпjи - da sam ргеd "Ma
zestikom" Sl'eo Магkа Ristica koji је tи stajao s colakovicerп. Ristic 
те pogledao s i1·oпicnom гadoznaloscи, kaгakteгisticrюm za пјеgа, ali 
шi se - kao ni ostali partijski pl"ijatelji - nije jayio. Mene је to 
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zapeklo, ра kad sam se nekoliko meseci kasпije slиcajno sиsreo kod 
glavпe poste s Risticeyom zenom sevom, osobom izиzetno predu
sretljivoш, nenametljivom i odпegoyanom, koja те је ljиbazno oslo
vila, оkrепио sam se na dшgи stranи i projшio. l danas mi је zao 
zbog toga, iako је и tom nюш gestи Ьilo, vise nego iceg drugog, nagonskog 
nastojanja da se odsecem od svog dotadasnjeg zivota. 

Zogovic ne samo sto nije podnosio пadrealizam, nego ni nad
realiste. Pre nekи godinи Љ је preda mnom nazvao - zbog njihovog 
konformistickog i koristoljиblvog drzanja - "jaslarima". То је suvise 
upгosceno, jetko i cistunsko gledanje. Nadгealisti su pгihvatili novi, 
komunisticki poгedak svesгedno - kao negaciju primitivne i brиtalne, 
balkanske corbadzijske i skorojevicke bиrzoazije. 

Nadrealisti sи нklapanje u rezim i иlazenje и partijи ponajpre 
sl1vatili kao иklapanje и paгtijskи disciplinи, ра sи н tome iSli 
i da1je od starih komиnista, za koje је disciplina Ьila vise sastavina 
akcije i ideologije, ра samim tim i deo njihove licnosti. U tome 
је medjи nadrealistima Ьilo, dakako, individнalnЉ гazlika: Ristic 
је i и "partijnosti" ponajYise ostao SYOj, kao sto је Aleksandar Vuco 
Ьiо najpredaniji i пajdiscipliпovaniji - da ne kazem najposlиsniji. 

Vиса sam veoma dоЬго pozпavao vec pre гаtа, cak sam se i 
sakrivao u njegovom stanи. I njegova supruga Lиla је cinila znacajne 
uslиae, s lezerпoscи i neпaшetljiYoscu. Bila је јеdпо vreme i kurirka 
sa Paгizom, dok se Ceнtralni komitet tamo nalazio. Mada nije Ьiо 
clan partije, Vисо је Ciпio znacajne иslиge partiji, i njegov stan i он 
sи Ьili jedno od neиgasivih levih zarista. 

Ni Vисо nije dosao и partizane. То ga је tistalo i syoj пedolazak 
Је objasnjavao zbrkom na javkama, mada ga niko - koliko znam
nije о tome ni pitao. Ne zпam sta је, ako је, Ьilo s tim Vиcovim 
javkama, ali drzim da Vисо nije odbega и sиmи, и partizane, jer пiје 
hteo da se izlaze гizikи. А i Ьiо је н teskoj situaciji: hapsen, drzan 
и Јоаоrи i preslusavaп, pod stalnom kontгolom policije. I stariji sin 
ти Је stiadao. Zaklali sи ga cetпici и Valjevи, gde sи ga rodite!ji 
sklonili iako nije Ьiо politicki aпga:lovan. 

Ali su se VиcoYi, i zena i mиz, иtoliko rev-nije prihvatili poyerenih 
zadataka posle oslobodjenja Beogгada, oktobra 1944. godine: Lиla је 
oгaanizovala i v-odila kнjizarи "Kultши", а Aleksandar је preиzeo 

pr~izvodnju filma i izgradnjи filmskog grada "Kosutnjak". Bio је to, 
doista, и posleratnoj oskиdici i pionirstyu, mucan, naporan i odgovor~n 
posao. PoCinjalo se takoгeCi ni iz cega i sem zal~ganja potrebn~ Је 
Ьila i ljиbav i inte1iaencija. Vисо је raspolagao svш1 t1m sгedstv1ma, 
пiје se doista stedeoь i saradnja s пјiш је tekla bez ikakyЉ teskoca. 
Sve dok, posle cetil"i-pet godina, nisu kontrolori poceli da ceprkaju 
ро knjigovodstvima - kao da је uгednog ~njigovodstva moglo Ьiti .u 
necemи sto је пastajalo iz haosa. Interveil!sao sam da se okanи tlh 
naknadnih pedantnih istrazivanja, а i Vисо se Ьiо zasitio Ьirokгatskog 
formalizma koji se sYe vise naturao radи i inicijativi, ра је zatrazio da 
Ьиdе oslobodjen filmskog zadиzenja, da Ьi se posvetio svom knji
zeynorn pozivu. 
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Vuco је - u saradnji i kontaktirna - izuzetno prijatna, dobгo
cudna i prilagodljiva Iicnost. То irna i los!~ st:ana, kad s~. tt·eba 
odupreti. Vuco је, kao sekretar Drustva kщtzevшka Jugoslavl)e, do
nosio rezolucije protivu mene kad sam odstranjen iz Centralnog ko
miteta. А nedavno, u jednom intervjuu, hvaleci se - ne bez osnova 
- predratnim uslugama partiji, naveo је kako sam ја ~а . "svi~om" 
- s Radovanom Zoaovicem i Stefanom Мitrovicem, kor1stю nJegov 
stan. Istina је - k~isten је cesto njegov stan. А kad Ьi partijski 
foгum skolila oskudica, Vuco је pozajmljivao i novac, sarno da po
mogne. Ali Mitrovic nije рге rata mogao Ьiti u mojoj "sviti", jer је и 
to vrerne Ьiо u zatvoru. А i ја Ьih Ьiо prvi ilegalac koji Ьi mogao 
irnati "svitu", cak da sam svitarna i sklon Ьiо. No neka sve i ne Ьi 
bilo tako - gordi i svojeglavi Zogovic је za "svitu", za "dvorjanina", 
najnepogodnija, najnetrpeljivija licnost. 

Кriticara Milana Bogdanovica sam pre t·ata povrsno poznavao: 
jednom sam, kao student 1932. godine, iskoristio za Ietak, toboze bez 
njegovog znanja, pisacu masinu Srpskog knjizevnog glasnika, u korne 
је on Ьiо urednik. 

Bogdanovic је i pre rata Ьiо na levici, mada nije pripadao kornu
nistickom pokretu, nego maloj i beznacajnoj Republikanskoj stranci. 
Rat ga је zatekao kao adjutaпta vojvode Bojovica. Bio је zaroЬljeп 
l poslan u zaroЬljenistvo. РriШ:::ош zaгoЬljavanja u Danilovgradu -
pricao је - italijanski oficiri su napravili spalir u cast starog vojvode. 
U Nernackoj, u zaroЬljenistvu saradjivao је s komunistima i Ьiо pred
stavnik oficira u pregovorirna s nernackorn kornandom: Uvek Ьih se 
-· pricao је - pojavio pred komandantom u ispeglanoj uпiformi, 
obrijan i doteran, а kako sarn dobro znao i nernacki, to је ovorne 
irnponiralo. 

U Prvorn svetskom ratu Ьiо је tesko гanjen, kao konjicki oficir. 
Sa zanosorn је pripovedao о lepoti konjickЉ jurisa i sudara. Bio је 
и tom ratu zaradio i пajvise odlikovanje, Karadjordjevu zvezdu, ali 
ga se odrekao - tako је pricao - u koгist nekog vojnika, а i zbog 
toga sto је vec tacla Ьiо antimonarhisticki orijentisan. Posle povla
cenja 1915. go(Hne, upucen је па lecenje i doskolovavanje u Fгancusku. 
Ucestvovao је i u ratu s Bugarskom 1913. godine, ali na sporednorn, 
seveгnorn bojistu: Mi srno - pricao је - preSli granicu uz prepu
cavanje, u Bugaгskoj srno se mahom zabavljali s devojkama. Narod 
је tamo isti kao i nas u Istoenoj Srblji, ра nas lepo primio. 

Posle rata se Bogdanovic nije vratio RepuЬlikanskoj stranci, пеgо 
је usao u komunisticku. I zacudo, ovaj pisac, vec oko sezdesete, koji 
ni temperamentom ni misljenjem пiје irnao пiceg zajednickog 5 ko
muпizmorn, saradjivao је - kao i veCiпa onih koji su dosli iz drugih 
pokreta - revno, da не kazem: discipliнovano. Bogdaпo-v·ic је kao 
i koшunisti Ьiо пezadovoljan starim poretkoш. То пezadovoljstvo је 
kulminiralo u danirna konfuzne i sramne kapitu]acije. Sem toga, Bogda
novicu је imponiralo drzanje komunista, onih u logoru, а jos vise 
podizanje ustanka, koji је za njega znacio nastavljanje ratnickih i 
buntovnickih tradicija balkanskih naroda, pogotovu Srba. 
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Bogdanovic је voleo da zivi konюtno, bonvivanski. Takav nacin 
је pristajao пjegovoj leporekoj i :љ: ahnoj priroai, ра i njegovom zde
pastom i krepkom telu. Aljkav u novcaпim pitanjima, uvek u dugo
vima i пestasicarna, iako је imao lepe prihode: takav је Ьiо i pre 
i posle rata, to је Ьiо njegov nacin zivljenja. Jednom prilikom mi 
se и Parizu, gde је boravio kao delegat na UNESKO-u, obratio za 
franke - izgovarajuCi se lekovima za sina Bogdana, ranjavanog na 
Sгemskom frontu, danas poznatog arhitektu, majstora memorijalnih 
koшpleksa. MiJan је, dakako, obecavao da vrati franke u dinarima, 
и Beogrэ.du. Dos~cao sam se da је on potrosio dnevnice koje su Ьile 
vise пеgо dovoljne za пormalaп zivot. u ambasadi su vec imali iskustva 
sa takvim "pozajmicama" Bogdanovica, ра su se opirali mojim inter
vencijama, utoliko vise sto је ministarstvo Ьilo protiv takvih transakcija, 
\·ес i zbog toga sto је kurs dinara prema franku Ьiо prinudan, nestvaran. 
Ali ја sam insistirao: Necemo, valjda, svog delegata ostaviti u dugu 
u Parizu! - ра је nadjeno neko resenje. 

Bogdanovic је Ьiо slobodпog, nekonvencionalnog i nesputanog 
ponasanja i gledanja. Nimalo nije Ьiо religiozan, vec stavise - anti
religiozan. Pricalo se da је .pre rata prelazio na islam da Ьi time lega
lizovao neku sentimentalnu vezu. Zanet, iznad svega, radostima i lepo
tama zivota kao takvog. 

Kadgod pomislim па rec "gurmaп", setim se Bogdanovica. On је 
Ыо gurman u najboljem smislu te reCi. ProЬirac, ali ne оЬ1аро1-аn: 
nikad ne Ьi ројео jelo, а da ga ne zaCini cime Ьilo: ako пеmа Ьibera 
- papron, ako nema ni jednog пi drugog - ljutom paprikom ili 
seпfom. Sreli smo se na Durmitoru, u leto 1952. godine, а moja supruga 
stefica ga је zapitala, za yreme rucka, da li voli mleko. - Ра znate 
-· odvratio је Bogdaпovic -· otkad те majka pгinudno dojila - ја 
: не zпam sta је to! - Ali је pio, pijuckao, umereno. Pitala ga је 
stefica, prostodusno, i da li је zепјеп. А Bogdanovic: Ne zпam kako 

da Varn objasnim - zvanicno пisam ... 
Bogdaпovic је Ьiо strastan i izvrstan lovac. Lov је za njego Ьiо 

гаdоsпо spajanje s prirodom, vracanje u praiskonsku, neprolaznu 
Jjudsku egzistenciju. Nekoliko puta smo isli zajedno u lov, jedared 
i па jareЬice-kamenjarke, kod Prilepa. Kada Ьi promasio - sto se 
retko dogadjalo - Bogdanovic Ьi planuo, Jjut па sebe, ali ubrzo se 
yracao u svoj nepokoJeЬivi optimizam: u zivotu mora da bude 1 

nezgoda, ali zivot је neiscгpan u radostima. 
Bogdanovic је najbolji govornik koga pamtim, za zatvorenu i 

probranu sredinu. Na odru Jovana Popovica, u Кlubu knjizevnika, 
Bogdaпovic је govorio iz glave, zapanjujuce tacno i pгobrano. U po
\'Orci sam mu rekao: Ра Vi govorite isto kao kad pisete. - Ра da 
-· odgovorio mi је - skoro bez ikakve razlike. U govorima nista ne 
popravljam: kad mi stenografi daju govor - eventualno oznacim nov 
red. . . - А Borislav Mihajlovic-Mihiz, takodje darovit govornik u 
zatvorenom krugu, pricao mi је kako mu је Bogdanovic "otkrivao" 
tajne govornistva: Najvazпije је da ne smisljate unapred sta cete 
aovoriti, jer Vas to smete - stalno mislite da nesto ne propustite. 
Posto se obratite s uoЬicajeпim: Gospodje i gospodo, ili, drugarice i 
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drugovi, vec prema prilici, nastavite otpгilike ovako: Ја sam uvereп ... 
i не samo da sam uveгen nego i cvгsto znam . . . а uveren sam i da 
vi takodje znate i da ste, kao i ја, uvereni ... Ako Vam do tada пiје 
palo na pamet sta cete govol'iti - bolje da niste ni pocinjali, jer niste 
za govornika .•. 

Bogdanovic se pouzdavao, i previse, u svoje lako poimanje i brzo 
shvatэnje, u inspiraciju i improvizatorski dar. Malo zbog toga, а malo 
zbog obпzetosti zivotnim radostima i zanimljivostima, tek Milanu 
Bogdanovicu se desavalo da prikazuje knjige koje је na preskok citao. 
То, kao i olak zivot, doprinosilo је nepouzdavanju u Bogdanovica, 
ali mu nije Ьitno skodilo ni kao kriticaru, пi kao sarmeru. C:uo sam 
о Bogdaпovicu sledecu anegdotu. Povodom nekog romana Mihaila 
Lalica, skupila se grupa kt·iticara, medju kojima i Bogdanovic. Posto 
su svi izlozili svoja gledista, uzme rec Bogdanovic: Mada nisam citao 
relevantni roman, iz onog sto su drugi о njemu rekli mogao bih da 
zakljuCim ... - I kazu, da је о Lalicevom romanu govorio ne samo 
najostroumnije nego i najtacнije. 

Jer Ьiо је - kada Ьi ga covek izЬliza upoznao i zЬlizio Se S njim 
- Iicnost izuzetnog sarma. Neumoгan i neiscrpan u dosetljivosti i 
duhovitosti. Supruga vodje Iaburisticke levice Anjurina Bevana i sama 
poslanik u Parlamentu, Dzeni Li, nasla se u leto 1952. godine п 
Kolasinu, radi kupovine namirnica, dok smo је suprua i ја cekali na 
Biogradsko~ jezeru. Tamo se. sretala s. Bogdanovic~m koji јој se 
odmah stavю na uslugu. Vratrla se na •Jezero odusevljena njegovom 
sa:mantnoscu: Z~ate sta mi. је rekao? - pricala је ona. - Ј а sam 
nesto rekla prot1v dekadenc1Je, а on: Pomalo dekadencije је dobro 
- zivot је tako zanimljiviji i sladji. 

S Oska1·om Davicom sam se retko sretao sve do razaaгaпia sukoba 
sa So~jetskiш Savezom, kad smo, u zajednickoj kritici"' "staljinizma", 
obnovlli svoju davnasnju roЬijasku Ьliskost. Dayico se u pгYim posle
ratniш godinaшa cesce sretao sa Zogoyiceш najcesce п ostriш. ali 
drugarskiш diskusijaшa oko DaYicoye poezije, odnosno oko foпni te 
poezije. Jedino se usput diskпtovalo о nadгealizшu, jer se i DaYico 
prema tош umetnickom pravcu odнosio, tada, kao prema orevazi-
djeпom, kao nесеш i njeшu davнom i dalekom. . 

Davico se, u to vreшe, odnosio рrеша Zogovicu пе sanю kao 
cenjenoш pesniku i uglednom funkcioneru, nego i kao meritornoш u 
procenjiY.anju vrednosti. Odnosi medju njima su Ьili korektпi, ра i 
dгugarsk1, шаdа ne i sгdacпi. Kadkada је Zoaoyic i mene uvlaCio u te 
diskusije. Kolebao sаш se izшedju popпst!Jivosti prema modernom 
izrazu i pгivrzeпosti shvatljivosti i jednostavnosti. 

Те diskusije Zogovic-Davico su se mahoш zavгsaYale tako sto Ьi 
Dav!c~ neo~va~no P;:.љvatio Zogoviceve argumente, da se uskoro potom 
vrat1 1 on 1 d1skus1Ja tашо gde su i Ьili ... Najzad sаш shvatio da 
t~~av. паСiп po~.tskog izrazavaпja odgovora Davicoyoj iпspiraciji i Da
vrcovim gledaпJrma - ali pre toga su se dogodili loшovi пе samo u 
mojim sazпanjima nego, kroz sukob sa Sovjetskirn Sayezom, i u pai·
tijskoj, mojoj ideologiji. 
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Ve~ ~946,. ako ne i 1945. godiпe, u Beogгadu se pojavio poznati 
zagгeback1 arh1tekta Dгago Љlег. Оп se odшah povezao s Titoш -
ne ~п~m pre~o ko~~ i kako, moZda ргеkо Krleze - i pгeuzeo рlапi
гаще 1zgradП]e velrcanstveпe opere u Beog1-adu. Pojayila se i ideja 
о izgradпji velelepпog dvorca na Dediпju, na prostoгu oko alavne 
kapije. ь, 

U tiш ргviш posleratпim mesecirna, nаша u vrhu је izgledalo sve 
mogucпo. Nisшo imali јаsпе predstave koliko пesto kosta, а jos mапје 
sta је u datoш treпutku пајуаzпiје. Ideologija, "sveznajuca" i "sve
rnocna", imala је u tоше znataп, opseпjujuci udeo, ali nije bila pre
sudпa. Presudпa је bila Ylast pobedпicka prema пeprijateljirna, naro
Cito onim uпutarпjiш, Ylast bez iнstitucija i ikakve styarпo nezavisпe 
kontгole. Та i takva vlast, шаdа sшо је шi doziyljavali kao пarodпu 
- опа је doista pгedstayljala najdelatnije, revolucionarne snage naroda 
- samoobmaпjiyala se i zaпosila svojom moCi. 

Saпjali smo zajedпo s arЬit:ktiшa о Beogгadu i plaпiгali Beograd 
kao prekrasпu modeгпu pгestoпrcu па stavama mocпih геkа. Bili smo, 
stavise, uvereпi u laku, b1·zu ostvaгivost osпoynih zamisli i ubгzo 
otpoceli s gradпjom Palate fedeгacije i hotela "Jugoslavija", ciji се 
skeleti potom godinarna izaziyati гadozпalost i zaprepasceпje. U tom 
sklopu, u toj atmosferi- pomeпuti dvorac i орега su samo pojedinosti, 
уеrоуа~по. пajkarakteristicnije, ali samo pojedinosti opstijeg misljenja 
1 ponasanJa. 

Ne zпam cija је ideja Ьila izgradпja pomeпutog dvorca. Опа је 
mogla poteCi i od IЬlera, ali ju је Tito oberucke prihvatio. Sесаш se 
da sam se u jedпorn razgoyoru toj ideji opirao - iпtimпo zbog otpora 
··rnonarhistickoj" шegalomaпiji i luksuzu, а otyoгeno zboa toga sto Ьi 
to k:arilo vec oЬlikoyaпi pгostor. Ali Tito је u SУОШ stc~'U Ьiо cvrst, 
kao 1 u sverrш sto se ticalo njegovog prestiza i пjegove istorijske uloge. 
Kol~ko. se secam, s tiш dyorcem se пiје otislo dalje od росеtпе ideje, 
ра Је 1 опа napusteпa s realnijiш sagledayaпjem mogucпosti, naroCito 
posl.e sukoba sa SoYjetskim Sayezorn i soYjetskih Ьlokada posle 1948. 
godшe. 

АН Thleгov rad na skiciranju opere је daleko odmakao. Upamtio 
silш i da је uglavпoш doyrseп. 

Nadgledavaпje izgradnje Beograda Ьilo је u Politblгou poveгeno 
meпi - svakako пе zbog toga sto Ьih zпао Yise по drucri, пеао kao 
sefu Agitpгopa i manje zauzetom dгzavпim posloyima."' Tak~ је i 
izgгadпja ореге, оdпоsпо рrасепје rada па tome, palo na mепе. Na 
yazпim, odlucujucim sastancima - па rprimeг urbaпistickog plana 
Beograda pod uprayorn arhitekte Nikole Dobrovica, usyajaпje рlапа 
Palate fedeгacije, odbaciyaпje plana zgrade Centralnog komiteta -
Ьiо је prisutaп Tito i drugovi claпoyi vodjstva. Sastanci oko plani
raпja Beograda Ьili su retki i moja uloga se skoro svodila na saslu
sayaпje iпfoгmacija i1i iпteryeпisanje kod nadleznih organa na ukla
njaпju smetпji i nesporazuma. 

Takav је, manje-Yise, Ьiо u pocetku i шој гаd s IЬleгom па орегi. 
IЬlera је aпgazoyao Tito i poveгio mu skiciraпje opere. А predao 

ga је шeni, da mu Љlег пе bi oduzimao vгeme, u toku гаdа па skici. 
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Zadиzenje s IЬlerom i operom sam zamisljao jednostavnije i lakse. Ali 
IЬler је Ыо pedantan i neodstupan. Svaka dva-tri meseca је dolazio 
iz svajcarske da primi :nagra.dи и devizama, ~оји i.e иgovori? s Tit~m, 
i da meni pokaze svoJe skrce. Takav rad Је traJao nekolrko godшa 
_ иprkos gиndjanjи и savezпoj admiпistraciji zbog placanja IЬlera, 
dиgotrajnog i navodno previsokog, и devizama. 

U sarad!lji s IЬlerom osecao sam se пelagodno, а moZda sam se 
i krиto drzao, mada sam od пјеgа svaki риt poпesto паисiо. Naime, 
nisam smatrao sebe kompetentnim и poslи и kome је trebalo da bиdem 
cak i nadzornik, а nisam Ьiо ni sigиran da ne slиzim IЬlerи samo kao 
pokrice, da Ьi on гazvlacio rad i tako osigиravao na neogгaniceni rok 
visoke hоnогаге. Ali IЬ!ег nije za takve sиmnje davao povoda, mada 
је mogao, vегијеm, raditi i brze, а mozda i za manje рага. 

IЬler је Ьiо иgladjen, intelektиalan i sireg obrazovanja. Njegove 
teorije о operi и socijalizmи - izlozeпe и иvоdи пjegovog prvobltnog, 
pisanog, projekta - delovale sи kao olake i pгoizvoljne intelektualne 
konstrиkcije, ali nisи иmanjivale ni sirinи njegovog strиcnog znanja 
ni dиblnи njegovog dara. On је Ьiо и gledanjima giЬak, ali иporan i 
samopoиzdan. 

Saгadnja s njim trajala је sve dok - posle 1948. godine - rad 
na operi nije postao bezizgledan kao preskиp i potisnиt prioritetnijim 
gradnjama. А dotada је IЬ!ег dovrsio svoj projekt. Trebalo је jos da 
ga pregleda strиcna komisija i иsvoji partijsko-drzavno vodjstvo. 

Gгаdпја opere је pгedvidjaпa na prostorи sadasnje zeleznicke sta
nice, а и varijanti i na levoj obali Save. Stekao sam misljenje, а i do 
danas ga se nisam oslobodio, da је IЬler иsрео da skicira jedno 
vrlшnsko иmetnicko delo, koje Ьi пе samo postalo centaг mиzickog 
zivota, пеgо ргиzаlо posetiocи иtisak fantasticпog dvoгca i izиzetпog 
mиzeja. Beogгad Ьi, smatгaш, Ьiо pгepoznatljiv ро IЬleгovoj operi, kao 
sto sи Вес i Sidnej ро svojim operama. Ali Ьiо и pravи ili пе Ьiо, 
kada sam и zatvorи pгoCitao da је IЬler роgiпио и aиtomobllskoj 
nesreCi, s tиgom sam se setio saradпje s пjim i zazalio sto пjegovo 
delo, орега и Beogradи, nije ostvareno. Bilo br to obesmrCivanje nje
govog zivota i иmа, na radost novim generacijama Beograda. 

Sa skиlptorom Antиnom AиgиstinCicem sam se иpoznao za vreme 
rata, 1943. godine и Јајси. ZЬlizili smo se najvecma и Moskvi, jer је 
on Ьiо и vojnoj misiji koja је и martu 1944. godine ирисеnа и SSSR. 
Na се!и smo јој Ьili general Velimir Ter·zic i ја. Tamo је Aиgиstincic 
ironizirao, preda mnom, sovjetskи skиlpturи: secam se konkretnog 
slиcaja ironiziranja gipsanog Staljina s detetom и nаrисји, и jednom 
decjem pozoristи. Skrenиo sam ти paznjи da to ne radi, jer to tи, 
и Moskvi, moze Ьiti opasno, sto је i on sam иvidjao. То potvrdjиje 
da је sovjetska atmosfera иlivala zaziranje i opreznosti i novajlijama 
koji nisu dovoljno poznavali i imali razloga da se plase. 

AиgиstinCic је Ьiо zivahaп, govorljiv, Ьlago saгkastican i veoma 
poduziшljiv и svom zanatи. Najpozпatije sи ти skиlpture pr·ema na
rиdzЬi - kraljevima i diktatoгima koje nije mario. Vec pre rata је 
simpatisao s koшиnistima, mada nije ispoljavao nikakvи aktivnost 
rzvan eventиalnih intelektиalskЉ diskиsija. U okиpaciji, пapravio је 
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bistu ustaskog poglavnika Pavelica, а kad је dosao na slobod!lи teri
torijи - Tita i clanova Politblroa. Тај prelazak s Pavelica na komи
нisticke vodje нiје tada, pogotovи njemи, izgledao tako drastican. 
Prvo se moгalo, dгugo od volje, а i zamerke se и ratи uЬlаzији - iz 
prakticnih, zivotnih гazloga - oпima koji se opredele za "nasи stvar". 

Ni kasпije, ро dolaskи na slobodnи teritorijи, Aиgиstincic nije 
ispoljavao zeljи za politickom aktivnoscu, iako је Ьiо izabran, zbog 
partijske neangazovanosti i иmetnickog иgleda, za potpredsednika 
partizaпske skиpstine А VNOJ-a, и Јајси 29. novembra 1943. godine. 
Bio је privrzen Titu, шozda vise kao centrи шоСi nego kao licnosti, 
ukoliko је to dvoje 1·azdvajao jedrю od drиgog. Isto tako i Titovim 
saradnicima - dok sи Ьili и moci, dok su odгazavali Titovи moc 
i Ьlesak. 

Aиgиstinciceva ideja sи "majstoгske гadionice", ateljei oko pozna
tih иmetпika, и kojima Ьi se skolovali talenti i koje Ьi izv1·savale naj
vece i najznacajnije drzavne narиdzbe. Aиgиstincic је и idejи "maj
storskih radionica" иbedio koga је trebalo - Tita, Kardelja i mene. 
I, svakako, Krlezи. Ideja је Ьila sasvim и skladи s Aиgиstincicevim 
poimaпjem vlasti i od!losa vlasti i ишеtпikа. On је smatrao da је za 
umetnike, osoЬito za slikare i skulptore, !iajpogodnija renesansna 
foгma radionica oko velikЉ шajstora, s tim sto Ьi sada ргiпсеvе i раре 
zaшeniJa drzava, оdпоsпо partijski vodji i partijski forишi. То иpro
sceno, pгimitivno shvatanje nije Ьilo daleko od nase politicke i soci
jalne strиktиre i stvarnosti и prvim posleratniш godinaшa. No to ne 
znaCi da је Aиgustincic Ьiо protiv socijalizma, Ш da пiје cenio soci
ializam. Ne, za njega је bas to Ьiо socijalizam: radпici treba da imajи 
''svoja" prava i da Ьиdи "pravedno" пagradjeni, ali иpravu treba da 
imajи "najsposobniji". Neslиcajno, mada u sali, on је zakljиcivao da 
Tito - i on ga је zvao "Stari" - ne moze Ьiti seljackog p01·ekla: 
Uшesao se и to, ko zпа kad, neki plemic, neki grof. 

Majstorske radionice se nisи opravdale, а odmah sи naiSle na 
pгitajen otpor иmetnika i drugЉ intelektиalnih stvaralaca. Тај otpor 
se javno razbиktao posle sиkoba sa Sovjetskim Savezom 1948. godine: 
Zar drzava treba da Ьira majstore, а majstori иcenike? Koji sи to 
kгiterijumi za dar i pamet? I sta Ьi se sve za tolike pare moglo иciniti 
za ostale иmetnike? 

Radionice sи obezbedile komotan i bezbrizan гаd, је1· је dгzava 
snosila tгoskove nekolicine "majstora" i nekolicine "иcenika". U prvom 
redи samom Aиgиstincicи, koji је postao - preko svog imena i svojih 
,·eza - и пеkи rиkи glavnim dгzavnim skиlptorom. 

I od takvЉ, diskгiminatorskih i privilegisanih radionica Ьilo је 
neke vajde, zavisno od licnosti "majstora" i "иcenika". Iz njih је izislo 
пekoliko daгovitih иmetnika koji Ьi иspeli moZda i bez toga, ali s veCiш 
teskocama. Ali iz njih su, istini za уоlји, izisli i nedaroviti - rezimske 
udvorice, ра i policijski doиskivaci. 

Slikar Petar Lиbarda se - cim se vratio iz zaгoЬljenistva 1945. 
godine - bez buke, svesrdno pridruzio novom, revolиcionarnom po
retku. Usao је i и pa1·tijи, iako pre rata - s njim sаш se povrsno 
pozпavao vec od 1932. godine - mada nije Ьiо odusevljen stanjem 
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i kraljevini, nije Ьiо poznat ni kao levicaг. Ali оп, smatгз.m, ni ро 
сеши nije Ьiо komипista. Komиnizaш је za njega и pocetkи Ьiо pгa
vicnost i rad na kиlturnom i drugom procvatи, а na krajи konformi
sticka povиceпost и sebe, razocaranog bolesnika. 

Vec 1946. godiпe, ako ne i 1945, LиЬагdа se privoleo da ode iz 
Beograda и crnogorskн zaЬit i da tашо pomogne osnivanje slikarske 
akaderoije. Pripomogao sam tи inicijativи ClЋogorske vlade i odlazak 
Lиbardin. S njim је posao i Milo Мilиnovic. Saro Lubarda је insistirao 
da ти se Milиnovic pгidruzi, mada је ovaj и to vreшe Ьiо - ako 
dоЬго pamptim pod kaznom "gиЬitka casnih prava" zbog javne 
delatnosti za vreшe okиpacije, pod vladom generala Nedica. Miluno,·ic 
је inace Ьiо izиzetnih moralnЉ i intelektиalnih kvaliteta: dиllO\'it, 
nezloban i nesиjetan. Jednom је и razgovorи sa mnom rekao о Lu
bardi, kad sam ја hvalio LиЬагdи kao slikaгa: Niko od паs slikaгa 
ne иmije dй bojom ozivi ono sto zamisli kao Lиbarda. 

Lиbarda је Ьiо skгoman, jednosta\·an и svcmu, пеmаrап u odevanju 
i svakodпevnom zivotи. Malo sta ga је zanirnalo sern slikarstva. Za
гadjivao је veoma dоЬго, ali se to nije pгimeCivalo na njemи ni u 
njegovorn naCinи zivota: naprosto ши se novac rasipao iz r'.!ku. 

А kad је objasnjavao svoje slikarstvo, Cinio је to zacudo cest 
slиcaj kod slikara, иostalom - na nacin komplikovan, ne bas ra
zиmljiv, ili na nacin prevec иргоsсеn. 

Govor ши је ostao онај koji је poneo iz rodnog kгаја, iz Lju
botina и Спюј Goгi. I inspiracije sи ши и najvecej шeri iz zavicaja. 
Jednom prilikoш mi је t·ekao: "Ljиt jatagan и ројаsи гezi" - е ја Ьi 
stio da naslikam bas to "гezi". - А dгиgош prilikom, po\·odom nje
gove znamenite znamenite ро rиsenjи socrealistickЉ kanona -
slike "Bitka na Vисјеш dolи", objasnjavao је zbog cega је Cmogorcu 
koji juгisa stopala пapravio kгuta i zadeЬljana: То su опi ~.::alupi na 
kojiшa se cine crnogorski opanci. - I poklonio rni је skicu tog Crno
gorca jurisnika. 

Ро povratku iz Сше Gоге - drziш da је to Ьilo 1950. godine
ciosao је Lubarda kod rnene н СК da tгazi neki veCi slikarski posao, 
jer da nеша рага, а treba шu i da se sгedi н Веоgгаdн: Znas, mепе 
i strиja strasпo kosta - гаdiш поси pod reflektorima. - Tada је vec 
Ьilo ograniceno drzavniш иstanovaшa da kирнји slike, а nije Ьilo пi 
neke drzavne zgrade kоји је trebalo dekorisati. Lubardн prodaja dve 
-tri slike ne Ьi zadovoljila, jer је Ьiо dиzan vece sиme. Setio sam se 
da н dvorani Predsednistva S1Ъije, Ьivseш dvorи princa Pavla, koji је 
vec Ьiо renoviran, tгеЬа Andrejevic-Kиn da пaslika "Bitkн na Kosovн". 
Киn је Ьiо spor, pipav slikar, а ро opsteш, ра i шorn, sиdи, slaЬiji od 
Lнbarde. Sem toga, i tema је vise odgovarala Lиbardi. Intervenisao 
sam u Centгalпi koшitet SrЬije. Bilo је otpora i пegodovaпja, пaroCito 
kod Mitre, jer је Kun vec Ьiо prЉvatio narнdzbи. Bilo је i nezgodno 
zaшeгiti se Kunи, predratnoш veoma zasluznom koшнпisti. No Киn 
se velikodиsпo slozio da se naгиdzba preda Lиbardi, moZda иtoliko 
predиsretljivije · sto је Ьiо zaнzet radom na nekoj slici i и svojoj 
шajstoгskoj radionici. 
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l Lubarda је "Во ј na Kosovи" slikao podиze- ne secam se koliko 
dugo, ali пе шапје od tri шеsеса. Kad је slika Ьila gotova, pozvao ше 
da је vidirn. Meni se veorna svidela. А и r·azgovoru је sрошеnио da 
su mu zastave, Sl'pske i tнrske, veoma vazne, јег se i оне па slici bore. 
Posle nekoliko dana Lиbarda је banuo и шојн kaпcelarijи i doneo шi 
na poklon jedrш od svojih slika Skadarskog jezera. 

Ј edпom је, opet, dosao kod mene izjavljиjиci da zeli da пapravi 
тој portret. Lнbarda iпасе пiје poznat kao portretista. Pravio ga је 

'nekoliko dапа, kod шеnе н kиCi. А kad је crtez Ьiо gotov, on је 
rekao: Gotovi smo - posle си ја to da obojiro bojom koja mi se 
S\'idja ... - Kad sаш 1968. godine Ьiо kod LнЬагdе da шi proda 
jednн omaпju slikи za шоg njнjorskog izdavaca Jovaпovica, он se 
pгisetio l iz oveceg deпjka izvиkao poшenиti crtez, vec obojen braon 
bojom, ј pokloпio шi ga. Na сгtеzи је daturn ;'1948", ali ја sаш siguran 
da је Lubaгda pogгesio - portret је radjeп 1950. godine. Portret ne 1ici 
mnogo па mene, ali је Lubarda нhvatio i izгazio пesto шnogo vaznije 
- crnogorskи пabrиseпost, а i asketizam i иverenost. 

Сио sаш Ьiо da је Lнbaгdi tesko palo isterivaпje mene iz СК, 
jaпuara 1954. godine. Ali ga nisam video sve do ·poslednjeg mog izlaska 
iz zatvora. Sгeli sшо se na njegovoj izlozbi н Akadeшiji паиkа. То 
Је Ьiо susret и kоше је ocigledna medjиsobпa naklonost sиzdrzavana 
s tнgom. On је Ьiо clan partije, а ја prokazenik. Ipak smo razgovarali 
kao da st nista nije dogodilo, kao da nisи p1·otekle godine i godine 
od zadпjeg sиsreta. Upitao me, нajzad: Kako ti se svidja izlozba? -
Bio је to noYi Lиbarda, s kosmickiro teшama, ali .ј stari, prepoznatljiv 
bojom i pojednostav!Jenirn sрајгnјеш foгrne i ideje: А sto rne pitas 
kad znas da se шeni tvoje slike mnogo svidjajи'? - odgovorio sam. 

Sгeli srno se JOS jednoш, prilikorn kиpovine pornenute slike za 
izdavacCi. KuCica na Dedinjи, н kojoj se smestio, izgledala је pиsta. 
Trebalo је cekati pozadugo dok nije otvorio. Ро kиci sи se sшисаlе 
macke 1 шасјi rniris se Ьiо uvнkao и prasnjaye fotelje. Lиbarda se 
zalio na srce. Spomenиo је: Јеdпе noci sam osetio da guЬim tezinи 
i poшisJio to је kraj. Ali sгсе је pгoгadilo, samo od sebe ... -
Bio је bezvoljan. Razgovot· se vukao, пezaniшljiv i sputan. U jedпom 
tt·enиtkи је rekao: Mozda si ti pogrijesio. Bolje Ьi Ьilo da se пijesi 
istrcavao. А kad si рао, шeni је Ьilo tesko. Pomislio sam: Eto, ni kod 
наs nije bolje no kod dгнgih. Vodji zavide jedni drugiшa, otiшljн se 
о vlast. 



6. 

OsvrcиCi se иnazad i sитirajиci svoj zivot, zаklјисијет da Ьiћ 
dosao do danasnjih saznanja, kritickih рrета komиnizmи, i da nije Ьilo 
sиkoba Jиgoslavija-SSSR i mog kasnijeg razilazenja s Titoт. Na 
takvo zakljиcivanje те navodi, ponajpre, sagledavanje vlastite licnosti. 
Моја gledanja i postupanja, тоје ideje, menjali sи se, ali sат и blti 
ostajao isti. Vec sат рге naseg sиkoba sa Sovjetskiт Savezoт - cim 
smo dosli и dodir sa sovjetskiт zyanicniciтa i Crvenom аrтiјот, 
1944. crodine - росео da sиmnjam и "idealnost", и podиdaгnost prir.
cipa i ьdelanja, i Staljina i sovjetskog poretka. ТгеЬаlо је иciniti sатс 
korak - trebalo је sато postati veran svojim poтisliтa - ра da 
sliCne neverice ргоkиlјаји i protiv jиgoslovenskog poretka, иtoliko pre 
sto Tito, kojeg sam znao izЪliza, nije za mene predstavljao nepogre
sivog vodjи, а nekтoli otelotvorenje ideologije. 

Na drиkciji nacin nego и odnosи na Sovjetski Savez, neprilago
djavanje novoт, poratnoт рогеtkи u Jиgoslaviji ispoljavalo se kod 
mene takor·eCi sa zavrsetkom rata: bezvoljnost i otиdjivanje, neki neшir 
iz sanjal'ija i misli, iz postojanja, iz Citavog Ъiса. 

Otudjivao sam se od svog posla, syojih zadиzenja. I to ne sto il1 
ne Ьih obavljao- starao sam se sa syom pedantoscи i savesnoscи da 
тi nista ne proтakne. Nisam se otиdjivao od dгиgova. Naprotiv, zиdeo 
sam za Ъliskoscи s njima - Ъliskoscи ratnom i ilegalskom, revolиcio
narnoт. Ali vt·sta тоg posla i mojih dиznosti nije тi se vise svidjala, 
а drugovi su tonиli svaki u svoj posao, и svojи гadnu i fиnkcionerskи 
svakidasnjicи. Smetali su me, nerYirali me Ъanalni poslovi i jos ba
nalnije diskиsije, koje sи sve neodoljivije poplavljivale ti mоји lienost 
i тоје inspiracije. No jos su Ьili aktivni "klasni neprijateli" i "iшpe
rijalisti". Napиstanje borbe protivи njih se и тојој svesti javljalo kao 
slabost, bezтalo kao izdaja. Odlиcnost, nepoтirljivost protivи nјЉ је 
zaтиCivala i sputavala mоји тisao i moje stиpanje na svoj vlastiti 
kгiticki риt. -

То mиtno иnиtarnje negodovanje se иoЪlicavalo и Ъolnoj i neиga
sivoj zиdnji za literaгniт, za beletristickim stvaralastvom. Sшatraш 
da to nije Ьilo sашо bekstvo od politike i politicke stvarnosti, nego 
i stvarno htenje- bez obzira koliki је тој talenat stvarno Ьiо- ka 
iskazivanju saтog sebe. Ali da је u torne Ьilo i шutnih, nedozrelЉ 
i nesvesnih nastojanja za odvajanjeт i "osaшostaljivanjeт", u to ni
malo не sитnјат. 

Zaтisljao sат i kako Ьi to odvajanje izgledalo, kakvи Ы koп
kretnи formи tr·ebalo da iта. Dakako, nije mi padalo ni na kraj paтeti 
da se роvисет iz paгtije, ра ni iz partijskog rada. Zaтisljao sаш da 
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ne bиdem и fоrити, а niti na dиzнosti koja Ы mi odиzimala previse 
vreтena. Prihvatio Ьih se neke sporedne "intelektиalne" dиznosti. То 
"svoje" pitanje sат postavio i Titи, ali on se иsprotivio, s I"azитe
vanjeт. Istakao је da је to preraнo, da sат jos potreban, da иdesiт 
tako da iтam vreтena i za rad и Politblroи i za svojи literatиrи. 

I da se tako dogodilo - da sam stigao i иsрео da se rasteretiш 
poslova и partijr i povиcem iz Politblroa, odnosno da se pretezno 
posvetim literaturi - nesитnjivo Ьih 1948. godine иleteo sa svim 
svojim zarom i sviт svojim iнtelektиalnim mociтa, и sиkob sa So
vjetskim Savezoт. А to Ьi, и daljem razvitkи, cak i da nije Ьilo 
нiceg drиgog и meni i oko mene, иzdrтalo teтelj moje piihvacene 
vere i иzrelo и kriticka saznanja, do kojih sam postиpno dosao posle 
1948. i posle razilazenja sa svojim Centralnim komitetom. 

Вiо sam vec nezadovoljan. Cime, kako? 
Nisaт Ьiо нezadovoljan svojom fиnkcijoт, а рге sат se liЬio 

pocasti i privilegije koje sи те zapale, nego sto sат и njiтa иzivao ... 
Uzgгed dodajem da se iz tih pocasti i privilegija nije moglo izvиCi, 
dogod se pгipada odredjenoj privilegisanoj sгedini i odгedjenoj hije
гarhiji. Odтah okolo nastanи negodovanja: Ра to се izazvati komentare, 
ра to znaci odvajanje od drиgova, ра to strci, to koтplikиje obezbe
djenje, to иpozorava da smo se mi ostali odnarodili i da је nacin zivota 
nas ostalih nepгavilan i skoгojevicki ... Takve sam zaтerke iskиsio 
1949. godine, kad sam se - pod izgovorom da је vila и kojoj ziviт 
razdrmana boтbardovanjiтa i nepodobna - preselio и stan и gгаdи. 
Vila је preгadjena i тогао sam se и nји rovгatiti - da ne Ьih, 
provociгanjem svakojakih koтeпtar-a, dovodio и пeиgodnosti partijske 
vrhove. 

Shvatao sam da nasa vlast ne moze- "jos ne moze"- Ьiti drиkcija 
nego sto jeste: diktatиra partije, odrюsno "diktatиra proletarijata" и 
lenjinskoj varijanti. Ј er vlast nije nastala najedared, niti iz necije 
glave, nego iz saтih tokova reyolиcije, iz odnosa kakvi sи se stvoгili 
и gгadjanskoт ratи. Ali mi se nije sYidjao nacin fиnkcionisanja te 
vlasti, а jos manje njerю otиdjivanje od пaroda i preobrazayanje и hije
rarhijskи silи Ъnad naroda, sto је Ьilo drasticno пpadljivo vec posle 
oslobodjenja Beograda, oktobra 1944. godine. Privilegija i hijerarhicnosti 
је Ьilo i dotad: bez njih ne тоzе пi Ьiti politike, politicke delatпosti, 
а poпajmanje и гatnim иsloYiшa. Ali ја sam zaтisljao da Ьi to -
sad posle rata -· trebalo da se pojednostavljиje, ра i sтanji i da Ьиdе 
na neki nacin podvrgnиto nadgledanjи i odlиcivanjи naroda. Desavalo 
se sиprotrю. Povгh toga, naglo је пestajalo ono иnиtarnje bratstvo, 
karakteristicno za ideoloske reyolиcionarne pokrete, za koje sат drzao 
da је posebno, nezamenljiyo syojstvo komиnista. Funkcioneri sи se 
bez stesnjavanja i bez izgoyora otiтali о vile i aиtoтoblle, i zatyara1i 
и svoj nacin zivota. 

Uistiпи rni se nije syidjala banalnost, yu]gaгnost te noye vlasti. 
Sve је licilo na vlast kao Ьilo koja druga, а jos ocitijiт i odиrnijim 
samovoljarna i besavesпostiтa. I шаdа sат sve to video. и sebl i 
usputno na to negodovao, sve sarn pravdao pгiпeтenoscu. i idealoт 
buduceg, besklasnog drиstYa. Серао sarn se tako па ernotivnog ne-
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zadovoljnika i na utoliko upoгnijeg, zesceg zatocпika idealne, idealizo
\'ane buducпosti. 

U rnoш odnosu рrеша Titu, ргеша пjegovoj licnosti, рrеша nje
goyom delanju i ponasanju, kristalizuje se шоја zdyojnost, intimna 
i jaYna. Mada sam pгihvatao Tita kao vodju i yoleo ga kao coveka, 
нegodovao sam iz svog reyolucionarnog cistunstya i spontanog 
narodnjastva - ,prerna пjegovom preobгazaju и samodrsca, koji ne 
samo uziya u neodmerenom sjaju i luksuzu, пеgо taj sjaj i luksuz 
koristi za pretvaranje partije u idolatrijski instrument, а vodjstva, 
ра i clanove PolitЬiroa, u poslusne i obezlicene рошоспikе. 

Ali - uvek se nadje neko "ali" kad covek nije пaCisto sa stvar
noscu i s idejama! - te Titove "slabosti" prihvatao sam kao spo
гednosti i privremenosti и kretanju k idealu koji sи najveCi duhovi 
u proslosti nasluCivali, а sada је taj ideal vec nasa praksa, nase delo, 
makar u povojima. 

Necu se ovde zadrzavati opsirnije na Titи, na mom odn:osи prema 
njemu, jer sam о tome vec pisao- najo.psirnije и Druzenju s Titom. 
Hteo Ьih samo da istaknem da se to, ta moja zdvojnost и odrюsu na 
Tita i na politicku stvarnost, iskazivala i и licnom, intimnom pre
zivljavanjн i mojoj јаvЋој delatпosti. Intimno - nemir i hladjenje 
odnosa s pгvom zenom Mitrom, а javno - шoralisticko kгitikovanje 
konkretnih spoгednih i nasledjenih negativnosti i strasпo zalaganje 
za poredak. 

I makaг nikad nisam Ьiо "seljacki politicar", ра ni naklonjen 
"seoskoj idili", tistalo me је naglo, neocekivano odvajanje komuпista 
od sela, а pogotovu ekonomski i policijski pritisak na selo. Slrvatao 
sam da otkupa шоrа Ьiti - gradovi su se morali prehraпiti i sirovine 
obezbedjivati. Ali sve је to obavljeno не samo grubim pritiskom, пеgо 
i kao da је rec о tudjem пarodu. Mozda је to Ьiо и meni zaostatak 
mog seljackog detinjstva i mojih m1adi6kih, crnogorskih seljackih inspi
racija. Ali Ьilo је to i u шојој svesti sastavina moje revolucionaгnosti 
i mog sazпanja. ZaboraYilo se, pгekonoc, da smo svi mi vodji sa sela 
- ako ne u prvoj, ono u drugoj generaciji - i da bez seljaka u prvom 
гedu, sa svom njegovom Ьеdош i zaostaloscи, ali sa stradanjem i 
zrtvovanjeш, ne Ьi Ьilo ni rusenja starog poretka, ni nase, komиnisticke 
y]asti. Inteгes i odnos prema selu i seljakи sveo se пajedared па 
skupljanje seljaka na mitinge, na pritlske za otkup i "dobrovoljni rad" 
i - u najboljem slиеајн - na "razнmevanje" pojedinacnih slucajeva 
i praznicna caskanja sa seljackim rodjaciшa i Ьivsim seljackiш 
komsijama. 

Uskoгo, шаlо kasnije, uvideo sam da је i паs odnos ргеmа radпi
cima samo naizgled drukciji - drukciji ро formi, и propagandi i svaki
dasnjoj aktivпosti шedju radnicima. Nije se, doista, и siromasnoj, 
zaostaloj i posti·adaloj zemlji пi шoglo иciniti mпogo. АН se moglo 
гaditi i uraditi dr-ukcije: nisam Ьiо svestaп, tada, da to пaglo, zivotno 
otudjivaпje vlasti od "oЬicnih ljudi", od seljaka i radnika пiје pro
нzгukovaпo toliko пi пemarom пi prezaнzetoscн, koliko рr·еоЬгаzајеш 
saшih komuпista u sloj za sebe, u otиdjeпi i privilegisani sloj. 
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Posedanje Iovista i lovovi sи takodje bili jedna od neizostavnih 
privilegija vrhova. Bio sam jedan od prvih koji · se odao lovи, mada 
tirne nisaш doprineo "lovackoj zarazi": ta zaraza је nastala iz na
stajanja "nove klase". Ali mada sarn иcestvovao, kadkada, и repre
zentativnim lovovima i lovovima vrhиske, mene sи и lov povиkli 
neшiri i prigиsena negodovanja - onaj sиkob и meni izmedjи stvarne 
i zeljene stvarnosti. ш је to bila i ceznja ka dиhovnosti, ka dozivlja
vanjи i gradjenjн svog sveta ideja i literatшe? Ne znaш, и ovom mom 
pricanjи to nije ni bltno. 

Najcesce sarn u lov isao sam na divlje patke u barиstine oko Save 
ili, kad god Ьih иsриt stigao, na pastrmke. Те barиstine sи bile bez 
cиvara, bez pиtovodja. Kadkada sarn ih sam otkrivao i istrazivao. То 
је Ьiо nov, zagonetan dozivljaj, и koji sam ираdао posle kracih, jedno
satnih voznji, и popodn:evи ili nedeljnom prepodnevи bez obaveza. 
А pastrmke - vracanje и detinjstvo, и sanjarenja i strepnje. 

Ne znam kako covek dolazi do ideja i do umetnickih motiva. То 
se slaze iz secanja, iz zapazanja, razgovora i sanjaгija. Meni se to, 
uveren sam, najcesce dogadjalo и lovи - najspontanije i najplodn:ije 
и lovи na pastrmke - iz one napregnиte paznje i polиsvesnog 
sanjarenja. Jer mene је vise privlacilo sanjarenje i vracanje и neko 
praiskonsko stanje, koje se zblvalo sa mnom и lovи, nego sam lov, 
lovacki иspeh. Ne, nije se bas tada, и tokи lova, nista konacno 
иoЬlicilo, ali se slagalo, spajalo, isciscavalo, da se nezadиgo potom 
konkretizuje kao saznanje, kao motiv i ideja. Dogadjalo Ьi se to, sva
'kako, i bez Iova - и setnji i1i pиtovanju Ш Ьиdјеnји. Ali meni se 
ponнdio, kroz lov, пajpogodniji, naviknиti i neprinиdn:i nacin. 

Lov, pecanje pastrmki, nije moja neizbezna strast, а pogotovи nije 
moja sиdЬina. Ali и mojoj sиdblпi је t.o igralo иlоgи sиdЬine, иlоgи 
nepredvidjenи i nepredvidljivи. Usamljиjиci se и sebe, otudjivao sam ' 
se i нehoteCi od drиgova i od realnosti kоји sarn stvarao s njima. 
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1. 

Кrај rata је Ьiо dogledan, pogotovu iz Beograda, gde se - i uz 
znatnu pomoc sovjetske vojske - smestila i najzad staЬilizovala nova 
vlast. Ispaceni, svega zeljni, politicki vrhovi su se neobuzdano umestali 
u Ьlagodeti beogradskih vila. No, u vecem delu Jugoslavije kao da se 
utoliko srcanije i bespostednije lila krv Jugoslovena - i protiv zavo
Jevaca i u medjusobnom obracunavanju. Tada, pocetkom 1945. godine, 
sovjetski vrh је resio da se snimi film о borЬi "patriota Jugoslavije", 
ра је u Beograd upucena i odgovarajuca ekipa: u sovjetskom nastu
paпju Ьilo је siline i neobuzdaпosti moпgolskih najezda. 

U pothvat је Ьiо upucen najpre Tito - vec i zbog toga sto је 
Ьiо naznacen za glavnog junaka filma. А sve ispomoCi oko scenarija i 
pomocnog osoЬlja, smestaja i ishrane, pale su na Zogovica i ostale 
drugove iz odeljenja Centralnog komiteta za agitaciju i propagandu 
(Agitpropa). Organizacione i materijalne teskoce su savladavane, uprkos 
tome sto su nas sovjetski "filmadzije" iznenadjivali sve vreme novim 
trebovanjima. Ali na politicku i umetnicku sadrzinu filma nismo 
uspeli uplivisati, uprkos ideoloskom poistoveCivanju i bratskoj srodnosti, 
narocito svesrdno iskazivanim na goscenjima, za koja su sovjetsko 
-ruski predstavnici imali neuporedivog smisla i revnosti. Nismo uspeli 
пi da se naslov filma "U plaпinama Jugoslavije" ("U gorah Jugoslavii") 
zameni za sadrzaniji i istorijski odredjeniji: sovjetski umetnicko
politicki bunker Ьi odskrinuo kapke jedino na nase folklorne primedbe. 
Banalna, frazerska i pirotehnicka seljacka buntarija. I uloga Tita је 
ispala bedna - ilustrativna i neinicijativna. stavise, buduci su se 
sovjetski autori, reziser Rom i scenarista Mdivani, nasli na muci kako 
da "umetnicki" realizuju direktivu о spasonosnoj ulozi Rusa u jugo
slovenskom ustanku - jer Rusa nije ni Ьilo, posto su sve do pred 
kraj rata Ьili toliko daleko da ni avionom nisu mog1i spustiti oba
vestajce - oni su Rusa odbeglog iz nemackog zaroЬljenistva pretvorili 
и mudrog, spasiteljskog Titovog savetnika. Istina, to је vise bila "kre
ativna" dosetka Mdivanija nego Roma ....,.. Rom је inace Ьiо otuZпo, 
malaksalo povucen, dok је Mdivani, mada nam је prikazan kao 
"izvjestnij pisatelj" ("poznati pisac"), Ьiо banalni i pripiti brЬljivac 
koji је u tren oka iznalazio zahtevana umetnicka resenja. 

Uocavao sam plitkocu i potcenjivacku usmerenost filma i na to 
skrenuo paznju Titu i drugovima. Ali su sovjetski i drugi "majstori" 
podisli, naznacivsi Tita glavnim junakom: glumac, slavan dakako, koji 
је igrao Tita, poduze је boravio kod njega da izuci njegove pokrete 
i izrazajnosti. No i Titu је sve to Ьilo dojadilo, а planuo је posti
djenoscu kad је video film i svoju, sadrzinski i istorijski podredjenu, 
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ulogu. I Zogovic је :film smatrao promasajem, narocito umetniCkim. 
Vodeci drugovi su mahom film prihvatili pragmaticki: najzad nasa 
borba na filmи, bolje i to nego nista. Film nije uspeo kod pиЬlike, а 
ni nase kriticare nije odиsevio, uprkos njihovom iskrenom ideoloskom 
i politickom poistoveCivaпju sa Sovjetima. 

No to је tek pocetak prave price о prvom sovjetskom :filmu о 
jиgoslovenskoj revoluciji. 

Na filmи је radjeno nekoliko meseci. Ekipa se muvala tamo-amo 
ро Jиgoslaviji, pretezno о nasem troskи. Za sporedne иloge i tehnicke 
poslove angazovani sи nasi ljиdi. Gozbe, koje је svиkиd priredjivala. 
pretvarale sи se cesto и orgije. Sve smo mi to znali, ali smo zavarali 
svojи pamet - ра to sи umetnici, sovjetski drиgovi - iako se nasi 
иmetnici, а da drиgove i ne spominjem, о takvom necem nisи иsи
djivali ni da sanjajи. I ја sam ucestvovao na jednoj takvoj gozbl, 
и vili na Dedinjи, dodeljenoj ekipi, i sanю sи moja sиzdrzanost i 
Zogovicevo cistиnstvo omeli orgijи. 

I orgijanje i krstarenje ekipe ро Jиgoslaviji, kao i sam film, blli 
sи - kao sto је nasa tajna policija razotkrila posto је "pukla tikva" 
1948. godine - smisljeni radi vrbovanja Jugoslovena za sovjetskи 
obavestajnи slиZЬи i infiltriranja u иmetnicke srediпe. Revolиcija је 
jos bиktala, ра se i doktrinarni asketski moralni "skelet" jos drzao. 
Upadanje u orgijanja је dovodilo u sиkob s vladajиCim "partijskim" 
moralom, ра i s partijskom vlascи, i time stvaralo podlogи za vrbo
vanje. Mnozina nas se и sebl i svom krиgu bиnila protiv "nemorala" 
i "rasipnistva", ali niko - ama bas niko! - пiје pr·ozirao kovarnost 
filma i filmovanja, ni pravи svrhи orgijanja. 

Ideoloska istovremenost i "slavensko bratstvo" sи i nas, vodje, 
cinili poverljivim i dobrodиsnim - иprkos svom, zivotima probljanom 
pиtu i svojoj, iz krvi i ognja izrasloj, vlasti. Imali smo razиmevanja 
r za one "slabosti" koje smo kod sebe gиsili, pravdali smo i ona so
vjetska "skretanja" koja smo kod sebe iskorenjivali. 

S takvima poput nas, Staljin је vec Ыо sveo racune kod kuce: ako 
se i nije divio dovitljivosti svojih obavestajaca, mora da se smejao 
nasoj lakovernoj revolиcionarnosti. Pod izgovorom vernog prikazivanja 
Titove licnosti, sovjetski ":filmadzije" sи se domislili da и filmи igra 
i Titov pas Tigar. Dodиse, to nije blo pas iz rata - taj se obestrvio 
и bombardovanju njegovog gazde i gazdinog staba u razgarи Pete 
ofanzive. Ali је blo pas iste sorte - nemacki ovcar - а kao i prvi 
zaplenjen od Nemaca. Psa па snimanju sirom Jиgoslavije nije naravno 
mogao pratiti gazda - tako иgledan i zaиzet takvim odgovomostima. 
Odabran је, kao najpogodniji, Titov lieni pratilac, na kojega је Tigar 
blo oЬiknиt moZda i vise no na svog zvanicnog gazdи, obzirom da 
sи veci deo dana provodili zajedno pred Titovim odajama. в. i Tigar 
sи se pridrиzili ekipi - В. i kao neka vrsta konsиltanta. Tigar је na 
svojи srecи Ьiо samo pas, ра nije ni mogao zapasti и ljudske i ideo
loske dileme: В-а, dojucerasnjeg ratnika koji је kusnиo od pobednickih 
naslada, ali su ga partijski puritanizm i odgovorna slиzba jos sиzdrza
vali da se obespaшeti и nasladama, "filmadzije" sи najpre uvukli u 
orgijanja, ра onda zavrbovali za obavestajnu slиzbu. Potпljen, neraz-
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govetan seljak, kakvi su se tada sretali - а verovatno se i sad srecи 
- ро SrЬiji, В. se priljeznoscu i uslиznoscи naturio za Titovog pra· 
tioca. Istina, u tome је, tada, imala udela i Titova graZпja i sapatnja 
zbog stradanja Valjevskog odreda, cijem је ostatkи, prebeglom u Bosnu, 
i В. pripadao. В-а пisu prevec hvalili kao borca, ali ga niko nije ni 
kиdio: revпosniji nego predиzimljiviji. No istina је i da su se za Tita 
lepili - шakar tada manje nego kasnije - иlizice i laktasi. В. пiје Ьiо, 
bar ne пaizgled, ni jedno ni drиgo. Odnosio se prema Titu sa straho
postovanjem, svojstvenom primitivcи koji је dospeo do zreca svoje 
nove vere. Strahopostovanjem nemim i иtoliko veCim sto mu је ono 
podizalo znacaj i bezbedпost. Tito је nerado menjao navike i zivo
tinje, ра i osoЬlje. Tako је В. i posle rata пastavio seizovaпje u Titovim 
predsoЬljima, vest u kuvaпjи kafe i bespogovoran u svemu. 

В. је strиcпo zaostajao iza svojih drиgova, sem u cinovima 
p1·ekonoc, takoreCi, doskocio је do majora. Ali nije hajao zbog toga, 
polako se gojeCi i иzivljиjиci и svojoj izиzetnosti. Ostao је na slиzЬi, 
neposredno i neprestano uz Tita - ako se dobro secam - oko dve 
godine posle izЬijaпja sukoba sa Sovjetiшa. Kada је otkriveп i ':hapsen, 
primeceno је da је Ьiо potisteп u navednom vremenи. Sredina oko 
Tita Ьila је zapanjena opasnostima kojima је Tito Ьiо izlozen. А Tito 
i ozlojedjen - na Sovjete, na svojи nebиdnost, na neverstvo sиborca 
kojega је sam uzdigao. А zasto sovjetska sluzba nije preko В. pre
duzela nesto protiv Titovog zivota, moze se samo nagadjati. Ali Ьih 
rekao ·da ih је sиzdrzavala koleЬljivost В.-а, njegovo lebdenje izmedju 
realne vlastite proslosti i prosovjetske, dogmatske realnosti. 

Potpisivanje obaveza sovjetskoj tajnoj sluzЬi sovjetski obavestajci 
sи mnozini, ра svakako i В.-и, motivisali ocиvanjem komunizma u 
Jиgoslaviji, to jest potrebom i svoje, iskusnije kontrole. Time је, 
besиmnje, otpocinjalo moralno razaranje licnosti. Ali svest, narocito 
kod иcesnika rata, ostajala је u dilemi: jиgoslovenski komunizam је 
dodиse "mladji" i "neizgradjeniji", ali istovetan sa sovjetskim. Sve~! 
B.-ova, kao i ogromne vecine - veCine, ali ne svih! - partizana kO]l 
su se izjasnili za Staljina, nije Ьila, bar ne u pocetku, do te mere 
otudjena od vodjstva i obиzeta mrZпjom, da Ьi sovjetska slиzba mogla 
da na nju poиzdano racuna i u eventиalnim uЬilackim podиhvatima. 

Sovjetski "filmadzije", dakako, -nisи "uslikali" jednoga В.-а. Као 
njihova prethodnica је iz SSSR-a prispeo jugoslovenski emigrant S., 
koji se nametnuo kao "strucnjak" za sefa tek osnovanog filmskog 
predиzeca. Вiо је nametljiv, aljkav i rasipan, ра је potisnиt pre nego sto 
је i izblo sukob sa Sovjetskim Savezom ..,.-- tada se izjasnio za Staljina, 
а kasnije је raskriven kao spijun. S. је mahom · i posredovao izmedju 
Sovjeta i nas u filmskim pitanjima. On је podneo 1946. godine, а~о 
ne i ranije, Vladislavи RiЬnikarи, koji је u Saveznoj vladi vod1~ 
poslove kиlture, projekt sovjetsko-jugoslovenskog ugovora о filmskOJ 
saradnji. Mada Ьlag i prilagodljiv, RЉnikar је uocio nepodobnost 
иcrovora, а, Ьиdисi da se to ticalo ideologije, posavetovao se sa mnom, 
u"' Agitpropи СК. А иgovor је onemogucavao jиgoslovensku kinemato
gr·afijп, preшda sи se filmski entuzijasti vec okиpljali da је razviju 
takoreCi iz nicega. Sovjetski film је, ро tom иgovoru, trebalo da mono-
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polise jиgoslovensko trziste pod najnepovoljnijim, ponizavajиcim иslo
vima. Posavetao sam se s Kardeljem i иpoznao Tita: i jedan i dru~i 
su se slaaali u proceni иgovora, ali i и stavи da treba izbeci rasktd 
i traziti kompromisna resenja. Та resenja sam i nametnиo, и prego
vorima sa slиzbenicima sovjetske ambasade i sa S.-om, koji se brzo, 
ali i sa ocitim negodovanjem, povlacio sa "svojih" pozicija. No i и 
revidiranom иgovorи, koji sи Tito i Kardelj odobrili, а Sovjeti prihva
tili, ostalo је dovoljno nase potcinjenosti da nas zbog nje Ьиdе stid 
sve dok је novi, odsиdniji i samosvesniji otpori nisи obezvredili. 
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Veoma је tesko - ро mom misljenjи i nemoguce - utvrditi 
vreшe i nabrojati иzroke sukoba Jugoslavije sa Sovjetskiш Savezoш. 
Razlikovanja su pocela и ratи - znacajnija i ја navodiш и svojiш 
vec objavljeniш secanjiшa. Ali је i tada, а jos poletnije i smisljenije 
posle rata, bilo i sljиЬljivanja i poistovecivanja sa Sovjetiшa: razlike 
su se javljale, goшilale se i opadale, ali Ьitnost se nije menjala -
sve do pocetka 1948. godine. Jugoslovenska Koшunisticka partija se 
vec носi rata osecala "boljseviziranom", а tiшe i jednoш od naj
vernijЉ Koшiпterni, odnosno "glavnoj snazi socijalizшa", Sovjetskoш 
Savezи. U ratи је zajednistvo sa Sovjetskiш Savezoш Ьilo нeиgasena 
tradicija i zivo saznanje. Prestanak rata је izmenio иslove i naciпe, 
ali пе i vodje i orijentacije: jиgoslovenska partija је ostala "najbor
benija", najdoktrinarнija i "najpt·osovjetskija". Zapadna stampa nas 
је nazivala "satelitom broj 1". Ја sam se gadio, и polemici, nad takvim 
tretiranjeш: doista, nismo se takvima osecali niti to Ьili. То је potvrda 
nasih ilиzija, ali i da Sovjetski Savez nije iшао kontrolu nad nasom 
vlascu, ра ni Ьiо kadar da nam nametne vazalne odnose. Zakljиcio bih, 
najkrace: иzroci sнkoba su и nezavisnoj, izrasloj и t·evolиciji, vlasti 
i samosvesti. s иcvrscivanjem te vlasti i s иoЬlicavanjem te samosvesti, 
odnosno sa saznanjem svojih mogиcnosti, do sиkoba је moralo doci 
s tiranskom hegemonijom ondasnjeg Sovjetskog Saveza. 

No makar to moje zakljиcivanje Ьilo sporno - нероtриnо sva
kako jeste - nepoЬitno је da nijedan partijski vodja nije Ьiо anti
sovjetski raspolozen. Ni pre rata ni и ratи, ni posle rata! Svakako је 
и saznanjima Tita i Kardelja, Ьиdисi da su iskиsili sovjetski sistem, 
Ьilo i oprezшosti i realizma, а ne samo zanosa i idealizacije - kao 
kod Rankovica i mene i drugova koji нisи bili na partijskom "skolo
vanjи" u Sovjetskom Savezи. Zato sи se javljale nijanse, иocljivije 
sada nego onda: ako sи drиgovi рориt Rankovica i mene Ьivali ne
sиzdrzani, oni рориt Tita i Kardelja Ьili su tvrdi i razboriti и vezanosti 
za SSSR. Dakle, nikakvih razlika ni н gledanjи ni и odanosti nije Ьilo. 
Vodje, а s njima i clanstvo, не Ьi mogli Ьiti onako jedinstveni, ideo
logizovani, kakvi sи bili, da nisи Ьili bezrezervno odani "vodecoj 
snazi socijalizma". Staljin i Sovjetski Savez sи Ьili ne samo nase upo
riste, dиhovno izvoriste, неgо smo se шi osecali delom njihovog poli
tickog Ьiса, sve dok nismo иoЬlicili svojи vlast, sve dok nisи potekli 
razliciti zivotнi, politicki tokovi. 

Trvenja su najpre pocela izmedjи tajnЉ i propagandnih sluzЬi. 
SukoЬi medjи drzavama i Ьivaju oko vlasti i svesti, ali sн и ovom 
slucaju - obziroш na нedemokraticnost i ideologizovanost obeju drza-
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va - na pocetkи bili bezmalo svedeni na te dve oЬlasti, pri сети se 
ispoljavala nestrpljivost i nespretnost јас~ i inicij~tiY_1!-e, sovj~tske str~e. 

Cim sи prispele na nase oslobodJe~e t~r1tor!!e, sovJetske voL~e 
misije sи pocele da se povezujи s drиgov1ma 1z naыh aparata na na~m 
иoblcajen kod drzava, narocito velikih - naCin. neshvatljiv i ne~~lh
yatljiv za nasи otvorenost prema njima i za nasи lStovremenost S щu;па 
u filozofiji i ciljevima. Natиknjivali sи opasnost od .. Zapad~, ?s~b1to 
od Engleza, i "zivo brinиli" za jedinstvo nase partl)e, poztvajиct_ se, 
pritom, na svoje bolno iskиstvo sa tro~ki~tima i drиgim "spij~nsktm" 
skretacima. Razgaljivale sи ih panslavisttcke, prorиske zd~~vtce k?: 
mиnistickih "pratilaca" i "sapиtnika" iz gradjanskih partlja. I bll1 
sи ljubazni i odmereni sa zapadnjackim misijama. Ali sи "obradjivali" 
bezmalo samo komиniste, ne zacajиci se ako necija proslost bas nije 
Ьila najpartijnija. . . 

S prodorom Crvene armije u severo-istocnи Jugoslavljи, kadav_sи 
se sovjetske sluzbe umnozile i narasle, vrbovanje Jugoslovena, naroctto 
komunista na osetljivim mestima, postalo је napadno i sistematicno. 
Bilo је i hapsenja nasih gradjana, u pocetku, ali sи sovjetske sluzbe 
odustale od takvih postupaka, posle nase intervencije. Jedino se nisи 
odrekli "prava" nad svojim sunarodnicima, "belim" emigrantima, ma
kar sto su ovi Ьili formalno jugoslovenski drzavljani, utoliko pre sto 
smo ih mi, "crveni" kao i oni, и tome podrzavali. Nas sи zanimali nasi, 
а njih i nasi i njihovi. Pocetkom 1945. godine - Centralni komitet 
se tek Ьiо smestio и beogradski hotel "Maderи" -- а vec sи sa raznih 
strana priticale ispovesti komиnista koje sи sovjetski slиzbenici vrbo
vali u ime revolиcije, bratstva i komunizma. U predratnom perJodи 
nijedan dobar komunista ne samo sto ne Ьi Ьiо u dilemi, nego Ы 
smatrao za cast da radi za sovjetskи obavestajnи slиzbи. Ali sada, 
sa svojom komиnistickom vlascи, izraslom iz revolиcije, to је izgledalo 
sиvisno, cak apsиrdno. I izazivalo је nedoиmice: kao da nasa partija 
i nase vodjstvo nisи provereni i poиzdani. Naime, revolиcija је u 
иsvojeno, lenjinisticko исеnје иnela i nehotice, iskиstvenи prinovи. 
Niko nije Ьiо do kraja svestan snage i razmere tog dodatka, mada 
smo шi vodji vec neskriveno isticali da sи rat i revolиcija doneli 
mnogo novog, sto Ьi trebalo teoretski obraditi. Sovjetski funkcioneri 
tи prinovи, to obogacenje, nisи mogli ni smeli, da иосе: иkalиpljeni, 
ustogljeni ideologijom, oni nisи mogli da uoce obogacenja i osobenosti, 
а zbog Staljinove strahovlade nisи ni smeli da иосаvаји. 

Promenи, obogacenje jиgoslovenskog revolucionarnog saznanja So
vjeti nisи shvatili, ра sи ga i zanemarili. Za to su i dileme jugoslo
venskih komиnista и slиzenju njihovim slиZЬama "tumacili" kao "svo
jevrsni nacionalizam" i "ideolosku neizgгadjenost". Iz te promene, iz 
tog obogacenja је, medjиtim, izгastao i crpio kreativnost nas otpor, 
uprkos nasoj doslednosti п leнjinizmu i наsој vernosti Sovjetskom 
Savezu. 

Zato su sovjetske obavestajce najcesce zadesavali promasaji i 
bгukanje bas s komunistiшa. 

Slucaj Dusice Perovic dramaticno i alarmantno obelezava pocetak 
ti11 trveпja. Mlada devojka, iz komunisticke porodice - pet sestara 
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partijke-ratnici - doblla је, prilikoш organizovanja aparata СК, za
duzenje za Sifru. Komunisti iz nasih sluzЬi su se tada ne samo komotno 
nego i zeljno druzili sa sovjetskim slиzbenicima. I Dusica је zapala, 
nekom zgodom, na neku sovjetsko-jugoslovensku vecerinkи, iz koje se 
ispovrtelo nastojanje jedrюg sovjetskog шајоrа da је ne samo zavede, 
nego i zavrbuje. Kasnija prepricavanja, pogotovu golicava, nadahnjuju 
se kojeciш, а ne samo cinjenicama: govorkalo se da је major u flerto
vanju imao pocetnog uspeha. Ali је nepobltno da је Dusica odmah 
ispricala Rankovicu о majorovom nastojanjи da је zavrbuje za oba
vestajnu sluzbu. Bila је и nedoumici: сети to, u ime cega, protiv koga? 

Mada Dusicin slucaj nije Ьiо jedini, Rankovic је bas njega detaljno 
izlozio na sastanku kod Tita. Rankoviceva izgladanja, narocito zbl
vanja u kojima је Ьiо angazovan, Ьivala su metodicna i sa sadrzajnim 
detaljima. Tada ili slicnim povodom Tito је sa zestokom odvaznoscи 
odlиcio: stvaranje obavestajne mreze im apsolutno necemo dopиstiti! 
I to im treba odmah staviti na znanje. - Uzani krug oko Tita se 
slagao s takvim gledistem. I ја, besиmnje odvazno, шаdа nisaш pro
nicao zbog cega је Sovjetiшa potrebno vrbovaпje, kad је kod nas sve 
otYOI'eno i kada pripadamo istom pokretu, istom idealu i istom svetu. 
Ne znam kako је i sta је Tito, u vezi s tom aktivnoscu sovjetskЉ 
obavestajaca, govorio sefu vojne misije i ambasadoгu Sadcikovи -
пiti se desilo, niti је Ьiо red da neko drugi prisustvuje takvim razgo
vorima. Ipak mogu t.ome da se dosetim iz onoga sto је Tit.o govorio 
medju najЬlizima i sto smo mi najblizi medju sobom govorili: to 
izaziva nepoverenje prema vodjstvu, seje razdoг и partiji, demoralise 
kadrove, cak radja sumnje u namere Sovjetskog Saveza. U politici 
najzivot.nije argumentacije se pokazujи kao najpravednije i najistinitije. 

Ali sam se mnogo риtа slucajno susreo sa predstavnikom sovjetske 
obavestajne sluzbe potpukovnikom Timofejevim - ako se dobro 
secam njegovog prezimena - uvek и zgradi ск, и kоји је on dolazio 
kod Rankovica, Ьilo zbog obavestajne saradnje Ьilo da ти Rankovic 
"stavi na znanje" vrbovanja koja "i nadalje" vrse sovjetski sluzbenici. 

Timofejev је izgledom vise 1icio na Kavkasca nego na Rusa, а nije 
ga spopadala ni nagla, гuska, srdacnost. Mada suzdrzan i ро prirodi 
i ро duznosti, zbliZio se s Rankovicem. Ali је u tom odnosu ostao 
inferiorniji - manje zbog svog nizeg zvanja, nego zbog otvorenije i 
samostalnije иloge Rankovica. Kod Rankovica је dolazio s briznom 
ozЬiljnoscи, а odlazio okrepljen ili osиren - prema tome da 1i sи se 
dogoval'ali о saradnji i1i ga је Rankovic mesio iscrpnim i nepobltnim 
podacima о sovjetskim vrbovanjima jugoslovenskih gradjana. Oni Ьi 
se uvek na kraju dogovorili - kao da im nije smetalo Rankovicevo 
oskиdno znanje ruskog i Timofejevo jos oskudnije znanje srpskog. 
Ako Ьi se opet otkrilo neko napadno vrbovanje, Rankovic Ьi ponovo 
pritiskao Tiшofejeva, а ovaj se izviпjavao: to rade pojedinci, suprotno 
zvanicnom i njegovom stavu. А kad sam ја, пekom prilikom, polusa
Jjiyo primetio da to organizпje sаш Timofejev, Rankovic је uzvratio 
uvereno da Timofejev to ne odobl'ava, ра i ne zna. Као predstavnik 
kod nase tајпе sluzbe, Tiшofejev se nalazio u рrосери izmedjи zva
nicnЉ poricanja i tajnih vrbovanja, izmedjи наsе komunisticke otvo-
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renosti prema Sovjetima i dv_olicnosti sovjetskog aparata. Timofej~va 
su povиkli, valjda 1947. godшe. А kad sam u martи 1948. godшe 
aopиtovao u Bиdimpestu, na сеlи delegacije za proslavи stogodisnjice 
Madjarske revolиcije, na doceku је Ьiо i Timofejev. Sovjetsko vodjstvo 
nam је vec Ьilo иpиtilo prva optиzna pisma i povиklo svoje strиcnjake. 
Ipak sam se ја rиkovao sa Tiшofejevim srdacno, kao sa starim znancem. 
No on је Ьiо sиzdrzan, kao da se ne poznajemo. l naglaseno је kazao 
svoje prezime, drиkcije od onog pod kojim sam ga znao u Beogradи. 
Odmah ро pozdravljanjи mi је prisao i tiho mi saopstio da је tek 
naznacen za sovjetskog ambasadora u Bиdimpesti, ра da se pravim 
nevest i da ga ne pominjem pod "beogradskim" prezimenom. 

I u agitaciji i propagandi pocela su sa Sovjetima trvenja rano, 
takoreCi kad i izmedjи tajnill slиzbl, makar sto nisu Ьila, bar ne и 
prvi mah, toliko iritantna. 

Nasa propaganda se razlikovala od sovjetske, mada se u mnogo 
cemu ugledala na sovjetsku i и svemи podrzavala Sovjetski Savez. 
Intonacija је Ьila иpadljivo drиkCija, svezija i borbenija. Та spoljna, 
naizgled ne Ьitna razliCitost, prikrivala је - а da mi, u pocetku, nismo 
toga Ьili ni svesni - drиkcije, cak sиprotne napore. Sovjeti su vec 
odavno Ьili oblkli na ideoloske klisee, na Ьirokratska ogranicenja i 
iscekivanja promena s vrha, dok је nas vrh, jos u vatri, neposredno 
иpravljao, а ogranicenja poticala, pretezno, iz ideoloske uverenosti. 
Najveca, najznacajnija revolиcija epolle vec se Ьila ukolotecila u svoje 
Ьirokratske i kastinske strukture i time- nasиprot ranijim, "burzo
askim", revolиcijama - postala netolerantnija i agresivnija. А druga, 
jиgoslovenska revolucija, mala, malomocna i ideoloski neosamostaljena, 
otimala se za svoje zivotne forme i svoj tok. 

Nasa propaganda ni jednog trenutka nije gublla svojи samostalnost, 
нi orgaнizacionu, нi politickи. Mi smo dobrovoljno - jer smo se slagali, 
jer smo verovali da pripadamo istoj, sveljиdskoj socijalistickoj zajed
nici - objavljivali sovjetske stavove i sovjetske materijale. Ali Sovjeti 
nam нista нisи mogli naturiti. Nase redakcije i nas propagandni 
aparat Ьili sи cvrsto, nasledno povezaнi sa СК, odnosno sa politickim 
propagandnim centrom, Agitpropom, kome sam ја Ьiо na сеlи. Do
govaralo se о svemu sovjetskom - bez antisovjetskih namera - sto 
Ьi nacinom ili razmerama moglo odudarati od naseg nacina i tona. 

Sovjetski predstavnici sи Ьili svesni toga stanja. А jedini nasrtljivi 
pokusaj da se stanje izmeni, naisao је na takav otpor da sи se oni 
povиkli. Radilo se о nastojanjima predstavnika SIВ-a, soyjetske in
formacijne agencije, stvorene za vreme rata radi servisiranja reportaza 
: clanaka, da preplavi nasи stampu tekstovima о Sovjetskom Savezи. 
Bio је SIВ revniji nego umniji, i nametljiviji nego snalazljiviji. Povezao 
se neposredno s redakcijama - s nasim znanjem, svakako. I росео 
odmah da zasipa redakcije clancima iz svijи grana sovjetskog zivota. 
Redakcije sи to u pocetku prihvatale - malo zbog Ьlagodиsnosti 
prema SSSR-u, malo drzeci da је to i stav vodjstva. Ali doslo је i do 
otpora i to ne samo iz Agitpropa, nego i iz redakcija. Nasi novinari 
sи doЬijali opsta upиtstva, "linijи", na sastancima u Agitpropи, drza
nim mahom jedanpиt nedeljno. Agitprop se nije uplitao ni u unutamji 
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zivot redakcija, ni u uredjivanje i pisanje, sem ako Ьi iz redakcija 
trazili pomoc, Ш ako Ьi to nametala neka nagla promena. 

Tako је svaka novina doblla svoj izgled, а time i lik, makar spиtan 
i upravljan. Politika је, na primer, vazila za informativniji i nedi
rektivniji list nego Borba, а to, moZda i vise, vazi za stampи u Zagrebu. 
Takve, tako иsmerene i usmeravane novine nisи imale svoj raison 
d'etre ako Ьi se povinovale poplavi SIВ-a. То Ьi bile, preteZn.o, so
vjetske novine na jиgoslovenskim jezicima. Odnos se zaostravao i time 
sto sи siЬovski materijali Ьili niskog kvaliteta - masovna i rиtinska 
prodиkcija, а da i ne spominjem da је predstavnik SIВa Ьiо neuaodan 

v • ь ' 
rиzan 1 nespretan. 

Najpre sam - to је moglo Ьiti 1946. godine - proЬlem izneo 
Titu i drиgovima iz PolitЬiroa. Tito је Ьiо protiv konflikta, ali i protiv 
"sovjetizacije" stampe. Prihvaceno је da se SIВ-u sиgerise dogovaranje 
sa redakcijama oko izboгa tekstova. Ali iz toga је izisla zbrka: ono 
sto је Ьilo vazno SIВ-и, гedakcije sи smatгale za nas nevaznim, а da 
i ne govorim da su one na tome pocele zasnivati pravo na smanji
vanje i odbacivanje siЬovskih materijala. Odnosi sи se zamrsili i zategli. 
Inteгvenisala је i ambasada, preko atasea za kиlturu Saharova. Saharov 
је Ьiо slиzbenik u prvom predгatnom poslanstvu, а u prvoj vojnoj 
misiji major, ра је dobro znao srpskohгvatski i dobro poznavao vodje 
i prilike. Povrh toga Ьiо је ljubazan, prilagodljiv i inteligentan. Posetio 
те је u СК: shvatao је nase razloge, ali је insisitirao na svojima. 
Dokonali smo da SIВ i redakcije u bиdиcnosti bolje saгadjujи. I 
opet zbrka, zatezanja, intervencije. Najzad sam ја na sastanku s 
urednicima - dakako uz odobrenje Politblroa - pгesekao natezanje: 
objavljivati ono sto se i uko1iko sa uklapa u uгedjivanje i gledanje 
вasih гedakcija. 

SIВ је jos neko vreme zasipao гedakcije, redakcije sи sve vise 
redigovale njegove materijale, ра sи i SIВ i ambasada na kraju digli 
rиke od svega toga. Ostalo је zlopamcenje, premda је nasa stampa 
i dalje na иdarnim mestima objavljivala sva znacajnija istиpanja 
sovjetskog vodjstva i nasiroko donosila vesti iz Sovjetskog Saveza. 
А predusгetljiviji i umni Saharov је posle 1948. godine raskriven kao 
obavestajac, а u Moskvi је u listu jиgoslovenskЉ emigranata igrao 
glavnи koпtгolnи иlogu: sovjetski sistem ne dopusta ulogи zavidniju 
od one priljeznog cinovnika. 
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Oko Tita se od pocetka kristalise sukob sa Sovjetskim Savezom. 
1 to ne samo zbog Titove vodece i sredisne иloge, nego i zbog aиto
ritarnih liderskih svojstava jugoslovenskog komunizma, koja su u Ьfti 
istovetna sa sovjetskim komиnizmom. 

1 mada u Ьfti istovetna, ta "jugoslovenska" svojstva nisu meha
nicki preиzeta iz "lenjinizma" i sovjetske partije: saznanja i sovjetska 
iskиstva Ьila sи najdostиpnija i najpogodnija za dиhovno иoЬlicavanje 
svojstava imanentnih jиgoslovenskom komиnistickom pokretи. Iz ideo
logije, odnosno is spoja pogleda na svet sa politickim pokretom, ne
minovno izrastajи despoti i oligarhije. Sovjeti sи vec и ratи prigиseno 
negodovali zbog velicanja Tita naporedo sa Staljinom. Ali nisи ima1i 
kиd iz vlastite zamke: i Tito је komunista, i Sovjetima је pogodovalo 
jacanje komunisticke vlasti u Jиgoslaviji kroz velicanje Tita. Staljinu је 
priznavan svetski i istorijski primat, ali је u Jиgoslaviji Tito velican 
skиpa, naporedo s njim. 

U prvom ozvanicenom napadu na Tita, sovjetska surevnjivost је 
blla potisnиta ili је mi, ponajЬlizi Titи, nismo uocavali, svakako i 
zbog toga sto је Staljin и nasoj svesti, makar i nije Ьiо jedini, nije 
blo uporedjivan i иporediv ni sa kim sem s Lenjinom. 

Povod tom napadи је Ьiо Titov govor и LjuЬljani od 27. maja 
1945. godine. Zanet pobedom, а ogorcen na Zapadne saveznik,) zbog 
potiskivanja nase vojske iz Trsta, kome sи se i Sovjeti iz svojih racиna 
priklonili, Tito је iskazao ono sto se u partijskom V<hu, s cиdjenjem 
и odnosи na SSSR, zuckalo, а и gradjanskim vrhovima pr·imalo kao 
prirodno, neizbezno, и politici velikih sila: "Govorilo se da је ovo 
pravedan rat i mi smo ga takvim i smatrali. Ali mi trazimo i pravedan 
zavrsetak, mi trazimo da svako Ьиdе gospodar na svome, mi necemo 
da рlасашо tudje racиne, mi necemo da bиdemo moneta za podkи
surivanje, mi necemo da nas mesajи u nekи politiku interesnih sfera. 
Zasto da se nasim narodima uzima u zlo sto hoce da budu u svakom 
pogledи nezavisni i zasto da im se ta nezavisnost ogranicava ili ospo-
1·ava? Mi necemo vise Ьiti ni od koga zavisni, bez obzira sta se pisalo 
i Бtа se pricalo - а pise se mnogo, pise se ne Iijepo, pise se nepra
vedno, pise se uvredljivo, nedostojno onih koji zive u nasim saveznickim 
zemljama. (Misli se na pisanje zapadne stampe - da Jugoslavija spada 
u sovjetskи sferи, da је satelit SSSR- M.Dj.) S ovom Jugoslavijom 
nema mesetarenja, неmа trgovine.111 

Svakako је taj Titov govor, mada ne samo on, poslиzio sovjetskoj 
vladi kao povod za protestnи izjavи nasoj vladi: u stvari, vlada s tom 

Ј Borba, 28. maj 1945. 
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izjavom nije ni upoznavana, vlada је zaobldjena, s njom se upoznavao 
naju.Zi krug clanova СК. Poznato је da se Staljin nije zatrcavao ali 
nije ni kasnio. Pismo је stiglo vec pocetkom juna 1945. godine u f~rmi 
zvanicne izjave sovjetskog ambasadora Sadcikova Kardelju, pre nego 
su se uoЬlicila razmisljanja i suskanja о sovjetskom surovanju s "impe
rijalistima" na nas racun i о slicnosti sovjetskog velikodrZavlja sa 
"zapadnim imperijalizmima". Ne znam gde је ta izjava. Verovatno ju 
је cuvao Tito u svojoj licnoj arhivi, u kojoj ima i drugih znacajnih 
dokumenata. Ali se secam da se u njoj sovjetska vlada zalila na trpanje 
Sovjetskog Saveza и isti kos sa zapadnim, imperijalistickim silama. А 
svoje otkazivanje podrske Jugoslaviji pravdala је besmislenoscu da 
posle tako strasnog rata stupi zbog Trsta u novi. lzjava је sadrzavala 
i pretnju javnog "dezavuisanja": "Govor druga Tita" - kaze se u 
izjavi sovjetske vlade - "mi smatramo neprijateljskim ispadom protiv 
Sovjetskog Saveza, а objasnjenja druga Kardelja - nezadovoljavajucim. 
Tako nasi citaoci shvataju govor druga Tita i drukcije ga nije moguce 
ni shvatiti. Kazite drugu Titu da cemo mi, ako on jos jednom ucini 
ovakav ispad protiv Sovjetskog Saveza, blti prinudjeni da mu odgo
vorimo u stampi i da ga dezavuisemo" .1 

Mozda је taj pritisak sovjetske vlade Ьiо uskladjen s potajnom 
prosovjetskom opozicijom u nasem СК od strane Andrije Hebranga 
i Sretena Zujovica i nasom prevelikom lojalnoscu sovjetskom СК i 
lenjinizmu. No najЬlizi Titu nisu to tada uocili, premda nam је bllo 
poznato da је Hebrang, dok је boravio u Moskvi pocetkom 1945. 
godine, pisao izvestaje sovjetskom vrhu о stanju u КР Jugoslavije. 
Tada је takvo nesto pre shvatano kao ruzan i nedrugarski postupak, 
nego kao frakcionasenje i izdaja: onima, koji su se skolovali ili boravili 
ru Moskvi, takvi nacini nisи Ьili tudji, а preko njih sи bili poznati i 
funkcionerima izraslim u zemlji. Sovjetska partija је priznavana za 
vodecи i иzornи. Ра i vise - nije smatrana tиdjom. Razlike su se 
javljale, ukoliko sи uvidjane, и medjиdrzavnim odnosima: ideologija, 
nacin misljenja, ako i ne jedni, bili sи jedinstveni. 

Sovjetska izjava је ipak izazvala иzrиjanost и najиzem v1·hи, kome 
је jedino i Ьila poznata: nismo mogli ni zamisliti razilazenje sa So
vjetskim Savezom, ali nismo Ьili voljni ni da napиstimo Tita. Bili 
smo rascepljeni izmedjи teorije i zivota, ci.deje i vlastitih postignuca. 

Ako је i Ьila Kardeljeva inicijativa da uticemo na Tita- јег on је 
iznenada dosao u СК, u koji је veoma retko navracao, buduci da su poslovi 
Savezne vlade pretezno lezali na njemu- Rankovic i ја smo је zeljno 
docekali. Kardelj se u to vreme cesto sretao i konsultovao s ambasado
rom Sadcikovim. No ni ро сети se nije moglo naslиtiti da njegova inici
jativa ima veze s tim susretima, iako se on tada, uspиt, i kriticki izrazavao 
о Titu, kao о samovoljnom i bez sireg horizonta. Sastali smo se u Ran· 
kovicevoj kancelariji, pre podne oko deset casova. Slozili smo se, bez 
mnogo diskиsije, da razgovaramo s Titom о besmislenosti sukoba s 
SSSR i о nиznosti da i on nastoji na zagladjivanju iskrslog spora. Zatra
zili smo telefonom sastanak s Titom i on nam је odgovorio da mozemo 
odшah doCi. 
1 Citirano prema lnformblJ·o - sta је to od S. KГZavca i D. Markovica, Beograd, 

1976, str. 95. 
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Mahom samoиverenog i energicnog izraza, Tito и tim trenиcima 
nije mogao da potisne nelagodnost i potistenost. I doista, vec и hodи 
ka kablnetu - cim је Kardelj росео о sovjetskoj izjavi i nerazboritosti 
spora, и perspektivi mozda i javnog, sa Sovjetskim Savezom - Tito 
је presekao: Kojesta! То se иopste ne postavlja niti moze postaviti! 
Sredicemo mi to s njima. 

Bili smo obradovani - Rankovic i ја, bezmalo kao deca. I Titи 
se иbrzo vratilo samopoиzdanje. Porazgovarali smo jos malo о tome, 
ра presli na drиga pitanja. Zadrzali smo se oko jedan sat - Tito је 
imao nekih obaveza ра nas nije zaиstavio na rисkи. Vracajиci se и 
istom aиtomobllи, Raпkovic i ја smo se odиsevljavali - svaki na svoj 
nacin - Titovom smeloscи kad treba nesto "prelomiti", а Kardelj 
Titovom иvidjavnoscи. Mada је iz Tita vec tada sevnиla pomisao 
о razlicitostima ра i sиprotnostima sa SSSR - ni и njegovoj najЬlizoj 
okolini, ра ni и njemи samom, nije se jos bilo иoblicilo saznanje о ne
izbeznosti razlikovanja sa Sovjetskim Savezom ni о mogиcnosti sиprot
stavljanja Sovjetskom Savezи. 

О svemи tome nikada nismo razgovarali ni mi iz najиzeg vrha. 
Sve to kao da nije ni imalo znacaja za zemljи i partijи. Ali time је, 
drzim, росео prelom и najиzem vrhи: odnosi izmedjи Tita i nas trojice 
JIOStali sи Ьliskiji: sada smo nas cetvorica nesиstezano razgovarali 
medjи sobom о sovjetskim postupcima, iako nijedan od nas - ni 
Tito, premda је otad postao itekako oprezan и izjavama koje Ьi и 
SSSR-и mogli "krivo" da shvate - nije prozirao sovjetske teznje, а 
kamoli prirodи sovjetskog poretka strиktиriranog pod Staljinom. 

То nije Ьila zaveгa: svojи vlast smo smatrali svojim, jиgosloven
skim delom. Ali kriticnost p1·ema SSSR-и, а s njim i intelektualna 
i eшotivna nezavisnost, sи se siгili. Socijalne lavine se i pokrecи dи
hovnim vaшicama. 

А kad smo vec kod Titovog ljиЬljanskog govora, neizbrisane sи 
шi i dve pojedinosti, mada one nisи и neposrednoj vezi sa Sovjetskim 
Savezoш. Titи se и tom govorи "omaklo" i priznanje da sи pobljene 
zaroЬljene koпtrarevolиcionarne skиpine. "Kvislinge је" - kako se on 
izrazio - "stigla ruka pravde". Tada su ta streljanja manje skrivana 
- Ьila su "prirodnija" i "logicnija". А svakako је s njima u vezi i 
Staljinova pohvala, kоји је izrekao koreci Poljake: Tito је jиnacina 
(molodjets)! On nema proЬlema s neprijateljima - sve ih је pomlatio 
(porebll). То mi је prepricao diplomata iz poljske delegacije, и vofuji 
od Вleda za LјиЬlјаnи, и leto 1946. godine. Ponos i odvaznost, razjareni 
time u meнi, razgonili sи pomisli i g1·iznje о "nenuznoj" zestini i 
"preterivanjи". 

Posle tog govora, na povratkи iz LjиЬljane, Tito је и Zagrebи, 
2. јuна, primio delegacijи katolickih svestenika, na сеlи sa Ьiskиpom 
Salis Sevisom. :Zaleci se na drzanje и ratи "jednog dijela katolickog 
svecenstva", Tito је, radi jaceg efekta, upotreblo reci "ја kao katolik". 
Zogovic i ја smo se nalazili и redakciji Borbe kad su me drиgovi iz 
redakcije Tanjuga na to иpozorili. Posavetovao sam se s Kardeljom. 
On је иzviknиo: Sekretar partije- katolik!- Odmah smo se odvazili 
da to izbacimo i zamenimo "katolika" "Hrvatom". Kasnije, posto је 
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izblo sиko? sa SSSR-om 1948. godine, Kardelj i ја smo se priseeali s 
kakvom Ь1 zlobnom nasladom StalJ'in i Molotov и svoJ'i · · : d' т· v . . . ·v Ш р1SШ1Ша 
1. P.ropagan : tи 1tovи. oill:askи 1skorrscavali i naduvavali. Inace, inici-
Jatlva za taJ sastanak Је b!la hrvatskoa vodJ'stva 1· Tita AI1· n1· · · 1 
~· а d · ·v . . . •v ь v · је lШа а 
::.Ireь о .ztva. v l! .~atol1c~OJ cгkv1 шsta sto ne potice zvanicno iz nje 
nema ~1 }na~aJnr~;g ирћv_а па. njene. redove i njenи hijerarhijи. 
" , . -:r:aJ. ~c1d~nt sa sovJetsklШ yodJstvom smirio se nekako Titovim 
?DЈаs;з.!е~Јп~а . ambasa~~r~ .. Sadcrkovи, sovjetskim taktickim povlace

nJ~?-'1 Ili 1ZbiJanJ.:?-'l znacaJr:_rJih, zajednickih proЬlema. Unиtarnja situ
~cэa и}_иgoslavrJl .--:-: pгelaz~;з.je.vgradjanskih deill:o~ratskih vodja Grola 
~ Sи~asrca и ?POZICIJи - ШЈе rsla na rиku Sovзetrma da eventиalnim 
~avшm r:a~~drma na Tita razjedinjиjи komuniste i otkrivajи svoje 
нegem?nrst~ck~. name1:e .. No ~:sиmнје је to blo, и nasem, najиzem 
vr~и, 1 oz?1ln1J1 podstrcaJ za JOs organizovanije popularisanja Tita kao 
naseg vodJe. 

Natezanja i trvenja sa Sovjetima prenela su se u drиae narocito 
e~~noшsk~ ~Ьlasti. Najostrije zbog razlikovanja i neslagar~; 0 meso
пtlm .drustпma. Та drиstva sи Sovjeti osnivali nasiroko ро Istocnoj 
EYropr. 

v u ~asem vrhи se na ta drиstva gledalo s podeljenom svescи. 
Uocaval;_ ~m~ da. ~~Yjetska vlada tiшe, kao i svi pobednici pre nje, 
oY~kovecщe 1 pol!tlckи prevlast, ali smo to opravdavali slaboscu soci
J~lrzma, . odr.юsno . opasnoscи restauracije и tim zemljama. Kod sebe 
~1smo .vrde~1 takv1h slab.o~ti i opasnosti. Zbog toga је u pregovorima 
::>а SOVJe~sklШ pr~dstavшclШa odmah doslo do cenjkanja, natezanja i 
neslaga~.Ja. А to Је pokrenиlo i гazmisljanje - иporedjivanje sovjetskih 
pгeEenzrJa sa eksploata~!jom. z~padnih fiгm~ pre rata, eksploatacijom 
Ьlazo~, иprkos ~eprav1cnostr .. 1 besramnostr. I slabost socijalizma је 
post,;чala nedo_volJna, r;eиverlJ~va za opravdanje triЬиtarnog polozaja 
tstocnoeyropsklh zemalJa, medJи kojima sи neke Ьile saveznicke а sve 
odreda sa snaznom, neiskoreнjivom nacionalnom i drzavnom ~vescu. 
Sиsr~cиci se s.predstavnicima tih zemalja i роsесијисi te zemlje opazali 
smo 1.u vrhovlШa negodovanja zbog mesovitih drustava, kao st; је i tim 
Yrhov1ma moralo upasti и oci nase nezavisno, katkada i prevec samo
uYereno drzanje. 

Ako smo se sиzdrzavali od otvorenih zamerki eksploatisanjи istocno
eYl"O?~kih zemalja kroz mesovita drиstva, nismo krili, а ni moali 
sakr1t1, svoja natezanja sa sovjetskim pгedstavnicima oko takvih dr~
stava kod nas. Tako sи razlike oko mesovitih drиstava narastale i 
si~~l~ s~, ~reobra~a~ajи~i se и . doktrinarne sumnje i doktrinarna do
mrslJanJa: mdoktпшraш dиhovl Ьivаји kreativni i mocni jedino kroz 
cuvanje i razvijanje doktrine. 

Nedomisljenost, dvojnost пaseg stava ispoljavala se и tome sto 
niko nije Ьiо protiv mesovitih drиstava, ali niko u vodjstvи nije Ыо 
sklor:v da se. zbog. toga ! kгoz to odrice sиvereнih prava i иzajamne, 
рга~1сn~ koГlSn?sћ - шkо, s~m НеЬганgа i :Zиjovica za koje sи suve
гeшtet 1 пezay1snost и odrюsrma medjи socijalistickim dгzavama bili 
·'cisto buгzoaske predrasиde". Ти dvojnost је и nаша podrzayalo i 
odbojno, bojkotasko i omalovazayajuce dгzапје Zapada, нarocito Sje-
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dinjenih Americkih Drzava. Istina, ideoloska mrznja zatvarala nas је 
prema Zapadи. Ali i Zapad ne samo sto se nije ekonomski otvarao 
prema nата, nego nam nije vracao ni dobra koja је rat prebacio и 
njegove sape. Ја sат se jednom zadesio, ро svoт poslи, kod Tita kad 
је Vladimir Veleblt, tada poтocnik тinistra spoljnih poslova, иpozorio 
Tita da је dogovo1· sa sovjetskoт vladom о mesovitom avionsko
transportnom drиstvи sиprotan drzavnom sиverenitetи, jer se и njemи 
predvidja sovjetska koтanda na nasim aerodroтima. Tito је planиo: 
Ne moze to! Sиverenitet mora Ьiti sacиvan! - АЧ је i njegov zakljиcak 
ostao nedoитan: Rиsiтa to treba objasniti! Ugovor treba p1·ihvatiti, 
ali sиverenitet mога ostati nas. 

Povrh svega, тi sто Ьili zrtva propagande - vise nego i so
vjetski predstavпici, jer sто izgradili i vlastitu idilи о sovjetskom 
poretkи - о razvijeпosti i ekonomskoj moci Sovjetskog Saveza. In
dиstrijalizacija је za наs Ьila ne sато zivotna nиzda i opravdanje zrtava 
i razaranja, неgо i иslov Ьиdисеg, besklasnog drиstva. Socijalizam је 
za наs Ьiо ne sато bolji zivot, nego i bratstvo i jednakost ljиdi i naroda. 

I пajprirodnije i najlogicnije је izgledalo da nат и indиstrijalizaciji 
pomogne Sovjetski Savez, zemlja istih ideala i vec visoko, и mnogo 
сети пajvise, iнdиstrijska. Iz tih оЬmапа i sатооЬтаnа sи se cesto 
radjali i nasi preteraпi zahtevi рrета SSSR-и. А sovjetski predstavnici 
ne sато sto пisи mogli da zadovolje nase пеrеаlпе, и mnogo сети 
megalomaпske "planske" potrebe, nego пisи isporиcivali пi орrети za 
mesovita drиstva. Boris Кidric mi је jednom 1947. godiпe, и holи ispred 
njegove kaпcelarije и Plaпskoj koтisiji, pokazao pedaпtno иradjenи 
maketи elektricne centrale, poklon пekog sovjetskog kolege, p1·imetivsi 
s vragolastiт cinizтoш: Bolje Ьi Ьilo da mi је dao pravи centralи ... 
- А drиgoт prilikom шi је ispricao da sи nasa predиzeca neuredna 
и isporиcivaпjи иgovorene robe, i to kako Sovjetskom Savezи, tako 
i drиgim istocnoevropskim zетlјата. Ali to је medjи socijalistickim 
zeтljama i иrеdјије se drиgarski, sporazитno. 

Ра ako је и tim prigovoriтa Ьilo s паsе strane пestrpljenja i ne
realnosti, sa sovjetske је Ьilo grotesknog i иvredljivog. Sovjetski pred
stavnici sи nam и pregovoriтa о тesovitom drиstvи za bakar -- kon
kretnije: о vec razvijenoj proizvodnji bakra и Воrи - dokazivali kako 
rиda ne moze Ьiti vrednosni иlog, jer ро Marksи ne predstavlja 
vrednost sve dok nije и nји иlozen rad, Ьиdисi da је jedino on tvorac 
vrednosti. Sovjetska argиmentacija је i kod ponekog и v1·hи izazvala 
zаЬиnи. Niko пiје mogao poricati Marksa, mada se znalo da kapita
listi - bas и slисаји Bora koji је do rata Ьiо francиsko vlasnistvo 
- рlасаји rиdи napose, а rad napose. Uzgred bиdi receno, sovjetsko 
argитentisanje - tome sи se "antisovjetski" teoreticari рорщ Kidrica 
odmah dosetili - nije Ьilo ispravno ni ро Marksи, Ьиdисi da је bilo 
sиprotno ne sашо пjegovoj teoriji о diferencijalnoj renti, nego i samoj 
teoriji vrednosti, ро kojoj се cena istovetnog proizvoda Ьiti za pro
davca иtoliko povoljnija иkoliko је maнji prosecni drиstveni 1·ad иlo:Zen 
и taj proizvod. Ni ро Marksи prerada rиde siroшasrюg sastava не 
donosi isti prihod kao prerada bogate. Tada sто mi kиpovali i orиzje 
od Sovjetskog Saveza. Ali se tek 1948. godine - posto је izЬio sиkob 
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- otkriio da sи nат Sovjeti ~rodava.li.~a dolarskи vrednost иpotreЬija
v~ne, pref~rbane topove. Nase koтlSlJe sи to иocile pri рriјети, ali 
шs~ ala1·~:шrale. Smatralo se da to tako treba, jer је od Sovjeta· malo 
ko Је haJao za kostaнje. Slicno је Ьilo i sa slanjem stиdenata и' SSSR 
Olako s~vslalo, а po~elo је da nas tisti tek kad је pocelo sa placanje~ 
ро zvaшcпom, sasv1т nerealnoт, kиrsи rиЬlје рrета dolarи. 

Dogovaranje oko meso:itih drиstava nije napredovalo, ili је napre
d?v~l? nezнatno. и spor~_dшт granama. Ali zbog toga nije dolazilo do 
~1dшph zate~allJa, .а .. ШЈе_ ni m?~lo doCi. Unиtarnje zaostravanje s 
bur~?askoш ороZ1С1Још. 1 Katol1ckoш crkvom i spoljnje sa Zapadom, 

naroc1to sa SAD, oшetal1 sи nas, а Sovjete је иsporavala zurba oko 
stabllizacije и Istocnoj Evropi i opreznost и odnosiшa sa SAD. stavise 
prilikom Kardeljeve posete Staljinи, и шаrtи 1947. aodine и vezj 5~ 
sastankom тinistara spoljnih poslova "velike cetv~rke" 'и Moskvi 
zbog иgovora za Aиstrijи, Staljin је "rezonovao": "А kako bi Ьilo da 
шi иopste ne forшiraтo шesovita drиstva ... Jasno је da nije dobra 
forтa sar~dnje preko mesovitih drиstava sa saveznickoш i prijatelj
skoш ZeJ?lJO_т vka~ sto је Jиgoslavija. Uvek bi tи dolazilo do пeslaganja, 
~о ra~un.ollazen1~· и. n~kи rиkи Ьi trpela i nezavisnost sаше zemlje 
1 kvarll1 Ь1 se pпJatelJSk1 odnosi. Takva drиstva sи podesna za sate
litske zeшlje .. :п Staljinov пaCin "rezonovanja" - rasporedjivaпje 
socijalistickih zeшalja и "satelite" i nezavisne Ьiо је nama cиdan, 
и prvi шаh. Staljin је i inace iznenadjivao пesovjetske koтиniste svojim 
"neidealisticniш", drzavнiш i aиtokratskiт, reagovanjima i misliшa. 
Ali snю se s tiш шirili, ра to i prihvatali. То kao da se nije odnosilo 
n~ nas. ~~тi sшо ?Ш kиsпиl~ vlasti. i vec "drzavпo" rezonovali, а jos 
шsто b1l1 prozrel1 da nas Је StalJiп zamaшljivao bas tiшe sto је 
"rezoпovao" nasim "drzavniш" naciпom i sto је zпао da nam је v1ast 
vec oslacala. 

Nije Ьilo пi параdа па Tita, bar ne vidljivih. Sovjetsko vodjstvo, 
ako se nije Ьilo povиklo, pritajilo se, а Tito se priтirio u nepoиzdanim, 
otvrdliш realnostiтa. Stavise, prilikoш рошеnиtе Kardeljeve posete 
Staljinи, Staljin se zivo interesovao za Titove zdravlje, Ьиdисi da је ovaj 
пеdаvпо Ьiо ope1·isan od kile. Tita sи operisali sovjetski lekari, sto 
takodje ukazиje da sи odnosi 1ada jos Ьili bliski, poverljivi. Tito је 
pricao da је sovjetski lekar, pijan, hteo da zariva rиke и пјеgоvи vec 
zavijeпu ranu. Ali to је pricao tek posle 1948. godiпe, kad sи se 
"rиske" zloшisli prividjale gde ih nije Ьilo i kad iш vreтe Ьilo nije ... 

Ni sиkob s Hebrangoш, koji је izblo и aprilи 1946. godine, nije 
vidljivo poreшetio odnose sa sovjetskiш vrhoш. Stavise, sovjetska 
naklonost рrета Тitu kao da је bиknиla obnovljenom silinoш. 

Sиkob s Hebrangom је tinjao vec od njegovog smenjivanja sa 
dиznosti sekretara КР Hrvatske, и јеsеп 1944. godine. Pazljiv, na
padno drugarski odnos clanova PolitЬiroa рrеша njemи i пjegova 
presavesnost i prerevnost na poslи pre sи zatezali nego иЬlazavali 
sиdar, koji је, шozda, Ьiо isto toliko иzrocen ашЬiсiјата koliko i 
razlicitiт gledanjiшa. Uporan i tvrdokoraп, Hebrang se otpocetka 

1 V. Dedijer: Ј. В. Тito, prilozi ;;а blografiju, Kultura, Beograd, 1953, str. 465. 
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zatvorio u sebe. Ali se i Politblro, odnosno clanovi Politblroa koji su 
s Titom uoci rata izblli na celo partije, zatvorio prema njemu. Bez
malo sve sto Ьi Politblt·o ili neki njecrov clan, poduzeo, Hebrang је, 
pogotovu ako u tome ne' Ьi ucestvov:o, primao kao podrivanje .:;Je
crove ulocre kao sto su i clanovi PolitЬiroa svako nJegovo razllctto 
ь ь• .. f k' vk d misljenje vec primali kao nastavJjanj<: OpOZlCIOne, ra 'ClOll~S е e-
latnosti. Моја zaduzenja me nisu upuбlvala na Hebrang~: Alt ka?go.d 
sam mu se za nesto obratio, naisao sam na predusretlpvost koJa Је 
bas svojom naglasenoscu otkrivala neprirodnost, neiskrenost izmedju 
Hebranga i Politblroa. . . . . 

PolitЬiro u koji је Hebrang s drugiШa Ью kooptlran, sastaJao se 
retko, sve r~dje. Tito је sve resavao saill: Ш sa .za~uzenim drugom, 
eventualno sa predratnim, "svojim" clatlOVJШa Polttbtroa u kome smo 
Ьili Kardelj, Rankovic i ја. Time se obnavljao, "neprimetno", nepro
bojni krug oko Tita i aparat P.o~redjen vsa~o .njemu_,. sto је ~od Heb
ranga jedino moglo da pobudJUJe. ogorce:lJ.~ 1 mracne sumllJ~: . 

А kad se takav odnos stvoп u polttrckom telu, on росшЈе da 
deluje sam sobom. Vazna postaju ne samo delanja i gledanja, пеgо 
i пacrlasci u govoru i izrazi lica, cak i пacini odevaпja ili razoпode. 
Takc~v odпos не moze da traje i neizbezno se razvija u otvoreпi sudar 
i1i u kapitulaciju јеdпе strane. Hebraпg se povukao, ucaurio u svoj 
posao. Ponajcesce, svakodпevno se susretao s Mihailom Sergejcukom, 
sovjetskim sluzbenikom i sefom Uпre za Jugoslaviju, i sa Sretenom 
Zujovicem: u drukcijim, "drugarskim" odnosima to ne Ьi pobudjivalo 
nikakve sumnje, jer su se i ostali drugovi iz vodjstva susretali sa 
sovjetskim predstavnicima, а pogotovu Zujovic. 

А Hebrang se povremeno пiје suzdrzavao пi od otvoreп?g n:· 
slaganja i kriticizma koji Ьi izazivali podozrenje cak i da шје Ью 
zapao u takav polozaj. Rat se takoreci nije Ьiо ni zavrsio, а Hebr~пg 
је u svojoj sredini, premda uskoj, росео da se zalaze za gra~tce 
Hrvatske pt·ema Srblji kakve је imala Austro-Ugarska do 1918. godшe. 
Suzdrzavao se i umeravao utoliko sto nije trazio "granice na Drini". 
Svakako zbog toga sto su Bosna i Hercegovina vec Ьile proglasene 
federalnom republikom, ра se time ustavno izjednacile sa Srbljom 
i Hrvatskom. Ali na severu, u Vojvodini, razgranicenje izmedju Srblje 
i Hrvatske је postalo aktuelno sa svrsetkom rata i s "argumen~ma" 
neocedjenim od mrznje i krvi. Hebrang је istutnjavao svoju nasrtl]lvost 
i пepomirljivost: Zna se granica Hrvatske - do Zemuna! S_avom do 
usca u Dunav! - То је uzbunilo Vojvodjane, pogotovo Srbe tz Srema, 
utoliko zesce sto su oni u toku citavog rata jednodusno, ustankom 
i zrtvovanjem, vezali svoju sudblnu s komunistima, odnosno s uniste
njem fasizma i "hrvatske" fasisticke "drzave". 

I u vodjstvu Srblje Ьilo је negodovanja. Politblro је na Titov 
predlocr - ne secam se ko је Ьiо na tom sastanku, ali sam pouzdan 
da Hebrang nije - odredio komisiju za 1·azgranicenje, koju је Skupstina 
forшalno potvrdila. Na celu komisije Ьiо sam ја, valjda i zbog toga 
sto sam smatran, precutno, za druga koji se i zanima i iша osecanja 
za nacioпэ.lne щоЬlеше. U komisiji је Ьilo i SгЬа i Hrvata i drugЉ. 
Drzali smo se. etnickog principa - da sto manje ostane "tudjeg" 
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stanovnistva u SrЬiji i1i Hrvatskoj - odnosno, da zadiremo sto plice, 
sto malobrojnije п nacionalrю tkivo. Sporni su Ьili jedino Ilok i Bu
njevci. Prvi је - na moj predlog - pripao Hrvatskoj, jer је u njemu 
Ьila hrvatska veCina, premda se uvlaci kao slepo crevo u vojvodjanski 
srpski prostot-. А Bunjevci - znacajna hrvatska skupina - ostali su 
u Vojvodini, odlukom PolitЬiroa, па predlog komisije, jer Ьi njihovo 
prikljucenje Hrvatskoj povlacilo pt·ipajaнje zпatnije srpske skupine 
i remecenje etnickog sastava u korist madjarske manjine. То razgra
nicenje је Ьilo prihvaceno: srpski i hrvatski nacionalizam su bili tada 
neprivlacniji i ucutkaniji. 

Hebraпg se izjasпjavao i pt·otiv izgradпje moderпog autoputa 
Beograd-Zagreb. Тај i takav put se u svesti vodja nametno kao prodor 
kгoz omraze i kasapljenja izmedju SгЬа i Hгvata, а opгavdavao је i 
uverenost i samouverenost vodja da је i nesto najdzinovskije, naj
neverovatnije, ostvarivo ako је "u interesu naroda". Verovali smo da 
poznamo taj interes, saшim tim sto snю se izborili da jedini pred
stavljaшo naiod. Niko пiје Ьiо protiv, niko se nije ni odvazao da bude 
piotiv autoputa, а Tito se zalagao za njega zaice i upornije no ~ko, 
vec i zbocr tocra sto se radilo о пjegovoj teznji i нjegovom presћzu. 
Zbocr toa; se ь Hebrang u protivljenju autoputu zaklanjao iza eko
нom~kih ь razloga: autoput се Ьiti nerentaЬilan, obzirom na mali broj 
motoinih vozila. Hebraнgovi razlozi su sашо podjarivali suшnjicenja 
i netrpeljivost, premda nisu Ьili sasvim neosnovani: nekoliko godina 
posto је izgiadjeн, autoput је zvijao bez autoшoЬila. Medjutim, vec 
petnaestak posledпjih godina је "usko grlo". 

Aktori sukoba, Tito i Hebraнg, Ьili su kao licnosti toliko samo
stojne, aшЬiciozne i vlastoljuЬive, da su "idejne t-azlike" - Titovo 
"jugoslovenstvo" i Hebrangovo "hrvatstvo" - izЬijale povremene. ~ko 
ne i kao sporadicne. Hebrang је nastoj~o na. po~:bnom~ aut~~o~ш)~m 
polozaju Hrvatske, dakako i kao form1 SVOJe ltcne aflrmaclJe 1 ltc?e 
vlasti. Ali to Ьi povuklo slicne zahteve i u diugiш jugoslovensk1m 
IepuЬlikaшa, ра saшim tiш i slaЬljeпje federacije kakvu su iskoval.e 
revolпcionarne snage, а samim tim i slaЬljenje Titove centralne, doml
nirajuce uloge. Tito је vec Ьiо zadoЬio tu ulogu nad celom J~gosla
vijom i prepustanje slicne uloge Hebrang? .na~ Hrv,~t~ko~ nemшov~_? 
Ьi potkopalo i пjegovu ideju "bra~stva 1 Jedшstva ~ .~Jegov prestl~. 
Svi u vrhu zпali su iz partijskog 1skustva da se poltt1cka neslaganJ~ 
t.akvih licnosti zavrsavaju ideoloskiш i licnim razracunavanjem. Ош 
koji su prizeljkiYali obracun - kao Kar~elj i Rank~vic, a .. s "~ecis~om 
savescu" deliшicno i ја - nisu шorali шsta poduzetl. SVOJIШ cutanJeШ 
produЬljivali su, zamracivali su odno.se i. uskor.~v.ali. ~krsaj. Teze jv~ 
Ьilo necrdasnjim Hebraнcrovim suborClШa 1 SUШlsljelllCJma, kao MOsl 
Pijadu. Ъn Ьi se pricut;o kad Ьi se . spomenulo H~bra.ngovo ~.zanje, 
ili _ kad ne Ьi imao kud - piiшetю: Ne znaш sta Је Andrt)l? sta 
on hoce? . . , . 

Slutio se, cekao se povod. I povod se. Јаvю, u prolece 1~46. g?d.ш.e. 
Vladina delecracija trebalo је da otputщe u Moskvu radt znacaJn~h 
- sшatralo ~е, veoma znacajnih ako ne i odlucujucih - ~~zonomsk1~ 
pregovora. Radilo se, u Ьiti, о industrijalizaciji Jugoslavl]e, predv1-
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djenoj Petogodisnjim planom, koja је trebalo poglavito da se oslanja 
na Sovjetski Savez. А Ьиdисi da је i plan i delegacijи pripremao 
Hebrang, Ьilo је logicno da on delegacijи i predvodi. Ali и politici је 
logika prividnost i prolaznost. Za sefa delegacije nije imenovan Heb
rang, nego nepozvaniji, poиzdaniji ministar. То је i izazvalo Hebrangov 
protest Centralnom komitetu и pismи Kardeljи, и kome se zalio na 
zapostavljanje i Titovu netrpeljivost. 

Vec sam nacin - pismo - premda se Kardelj, kao i Hebrang, 
nalazio и Beogradи, Ьiо је indikativan i izazovan za Politblro. Dva 
dana kasnije, 19. aprila 1946. godine, sastao se Politblro, prosiren 
drиgovima iz vaznijih sektora и cije se drzanje nije sиmnjalo. Politblro 
је izbegao sirи raspravи, predavsi Hebrangovи "zаlЬи" komisiji kojoj 
је na сеlи - ne slиcajno najblizi Titи, а odranije nesklon Hebrangи 
- Ыо Rankovic. Hebrang se pred komisijom branio tvrdoglavo, 
"nezdravo", а zиjovic se na sednici СК iskazao koleЬljiv :i naklonjen 
Hebrangи, mada tada nije Ьilo ocito da on to cini iz posebne naklo
nosti Sovjetima. Predloge komisije - иkor i iskljиcenje iz Politblroa 
za Hebranga, kritika Zиjovica zbog pomirljivosti i podrske Hebrangи 
- PolitЬiro је иsvojio. 

Uskoro potom, sredinom maja, Kardelj i ја smo boravili и Parizи, 
gde smo dopиtovali zbog mirovnog иgovora s Halijom, о kome sи 
raspravljala "velika cetvorica". Vec и Beogradи smo znali da се So
vjetski Savez predstavljati Molotov. S Titom је dogovoreno i da Mo
lotovи saopstimo о иklапјаnји Hebranga iz Politblroa zbog "frankcio
naske delatnosti". Znali sшо, i govorili medjи sobom, da се sovjetsko 
vodjstvo о tome i tako i tako Ьiti obavesteno, ako ni od kog, а ono 
od samog Hebranga, ра da се Ьiti pametnije ako mi to sami иcinimo. 

Kardelj i ја smo Ьili kod Molotova zbog mirovnog иgovora s 
Italijom i zbog drиgih medjиsobnih pitanja. Pitanje Hebranga Ьilo је 
sporedno, kao иspиtno. Razgovor је Ьiо zivahan i ravnomeran, kao 
sto је mahom Ьivao sa Molotovom. А kad је Kaгdelj to saopstio 
Molotovи, dodavsi da ima sишnji i и Hebrangovo drzanje na иstaskoj 
policiji, Molotov nije иzvratio ni reccom, пiti se ista promenilo и nje
govom izгazи. No ta nеша, ledena beizraznost је govorila sama za 
sebe. Mada suzdrzan kad ти treba, Molotov је padao u vat.ru kad Ьi 
ga zakacili "laz" i "nepгavda", а fгakcionastvo је, samo ро sebl, nosilo 
sobom i gога zla. Molotov se nije izjasnio i nicim пiје odao svoje 
misljenje: iz toga se moglo zakljuCiti i da је on vec Ьiо obavesten 
о "slucaju Hebrang". Tom prilikom је Kю·delj zaopstio Molotovи
valjda da Ьi stvoгio kod njega иtisak vece, potpuпe poverljivosti -
da је Vladimir VeleЬit sunшjiv kao engleski spijuп. То је Molotov 
uzgгed, ali bezizгazno pгokomeпtaгisao: Aha, VeleЬit engleski spijun. 
- Sиmnja и Veleblta је poticala od Rankovica i njegove sluzbe i drzana 
је u нajuzem kгugн kao upozot·eнje. 

Rankovic је ро prirodi Ьiо suшnjicav i sklon istгazivanjima i pri
vatnog zivota. Sa sefstvom nad tajnom slиzbom i oгganizacionim 
paгtijskim poslovima, ta njegova svojstva su postala izuzetпim i slu
zbenim vгlinama. Nekakva Engleskinja је kгajem i1i posle rata dojurila 
н Beograd, а Ozna, nasa tajna slнzba, prefotografisala је njeno pismo 
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Velebltu. Fotografijи tog pisma sam 1 Ја video: jedna, dve recenice, 
u kojima se jedino mogla videti sentimentalna naklonost. No to је 
Ьilo dovoljno nasoj tajnoj slиzЬi, prerevnoj kao sto sи i sve 
tajne sluzbe, eak i da nije imala za иzor sov,jetskи tajnи slиzbи. 

"Slиcaj Veleblt", odnosno Kardeljevo poveravanje Molotovи, so
vjetsko vodjstvo се kasnije revno i obilato koristiti и pismи CK-u 
Jugoslavije od 27. marta 1948. godine i u kasnijoj propagandi. Tito 
nije sumnjao u Veleblta. Stavise, и jednom razgovorи је suzЬijao Ran
kovica: Kojesta! - Ni ја nisam sumnjao и VeleЬita. stavise, pred 
VeleЬitom sam se иvek nelagodno osecao, zbog moje pasivnosti prema 
poшenиto!h Kardeljevom saopstenjи Molotovи i prema Udblnim 
sumnjiceпjima Veleblta. То tistanje ше i navelo da mu, posle izbljanja 
sukoba sa SSSR-om, ispricam о pismи Engleskinje kao razlogи sиmnji. 
Veleblt је na to reagovao potistenoscи, ali i razиmevanjem za sredinи 
i иslove kojima је i sam pripadao. 

Verovatno је Molotov na Kardeljevo saopstenje о Hebrangu 
odabrao onemelost i zbog toga sto sи odnosi s Jиgoslavijom Ьivali 
"drugarskiji" i razgranatiji, а Tito omiljeniji i cenjeniji. Ј er иskoro ро 
mom povratkи iz Pariza, Tito је 27. maja 1946. godine otpиtovao u 
Moskvu na celu delegacije и kojoj sи bili, bezmalo, svi najodgovorniji 
drugovi, ni manje ni vise nego radi indиstrijalizacije i naorиzanja uz 
рошос Sovjetskog Saveza. 

Titova poseta Moskvi је trajala dиze nego sto је иoblcajeno za 
drzavrш delegaciju. Mozda је tome doprinela Kalinjinova smrt koja 
se dogodila bas u to vreme. Kalinjin nije Ьiо иticajna licnost, ali 
sovjetski vrh ga је morao protokolarno ozaliti kao predsednika Vrhovnog 
sovjeta. No sovjetski vrh se рrеша drzavnim delegacijama socijali
stickЉ zemalja nije stгogo pridrzavao protokola. Pri иgovaranjи poseta 
protokol је postovan, ali za b01·avka u Moskvi sto-sta је menjano, 
prema zauzetosti i нakпadnim procenama sovjetskog vrha. Ana Paиker 
mi је pri osнivanju InformЬiroa nekih komuпistickih partija (Komin
foгm-a) pгenela иzrecicu komиnistickЉ vгhova iz predratнog perioda: 
U Moskvu kad hoces, а iz Moskve kad te puste. Ana Paиker је tu 
иzrecicu izrekla s Ьlazenom pomirenoscu. Ve1·ovatno nije ni znala da 
se radi о srednjovekovnoj poslovici pгimenjenoj na savremenu Moskvи: 
и grad kad hoces, а iz grada kad te puste. Мnogosta od predгatnog 
stila Kremlja рrеша komunistima stгanih partija - а kako li sи tek 
prolazili oni doшaCi, iz "okraina" - preпeto је i na odnos prema 
vladama komunistickih drzava. "Svetski revolucionarni сенtаг" је, 
jednostavno, pгisvojio ulogu vodece autokгatske dizave, а dojuce
гasnjim triЬunima i heгojima је dodeljena иloga manje Ш vise po
slusnih vazala. 

U nasim novinama је preneto da је Staljiн dao rиcak Titи i dele
gaciji 9. juna. Nista о radu i susгetima. Uzvratnog rucka, koliko se 
secam, нiје Ьilo, а i taj Staljinov nije Ьiо sasvim protokolю·an, jer 
su prisиstvovali Radovan Zogovic, koji se kao knjizevnik nasao u 
Moskvi, i Titov sin Z:aгko, koji se iz radoznalosti pгidruzio ocu. 

Ali delegacija se vratila piezadovoljna obecanjima i opijena nepro
tokolaгnom vecerom kod Staljina i Staljinovom dиhovitoscu i licnoscи. 
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Staljin је Ьiо sиzdrzan ро pitanjи mesovitih drиstava. Ali, posto 
se Tito izjasnio za njih, kao na nacin pomoci jиgoslovenskom eko
nomskom razvoju, Staljin i Molotov sи se takodje s tim slozili na 
:principи иzajamne korisnosti. Та drиstva - kao sto sam spomenиo 
- иkoliko su i dogovarana, nisu dovela ni do cega sem do prepirki 
i sиmnjicenja. А nije bolje Ьilo ni sa drugim ekonomskim dogovorima 
sa Sovjetima, mada se ni mi ne Ьismo mogli pohvaliti izvrsavanjem 
obaveza. 

Vec tada је Staljin ispoljio zivo interesovanje za AIЬaпiju. Videlo 
se da је informisaп moZda i bolje od пaseg vodjstva, иprkos naseg 
susedstva i nasih razgranatijih veza sa AlЬanijom. On se detaljno inte
resovao za licnosti i struje и alЬanskom vrhи. I dok је pricao о zelji 
alЬanskog vodjstva da poseti Moskvи, napomenuo је da alЬanski СК 
nece da pиsti Eпvera Hodzu da putuje sam nego nastoji da s njim 
ide i KoCi Dzodze, kao neka koпtrola. - Sta vi mislite о tоше7 -
иpitao је Tita posle krace sutnje. Tito ти је odgovori da ne zna za 
vece nesиglasice и alЬanskom СК. А Staljiп је иzvгatio: Sta vi mislite, 
'da li tгеЬа da ih primimo ovde, и Moskvi7 Nama izgleda da za to 
nета potrebe. Bolje da ih pomogneme preko Jиgoslavije. - Staljin 
nije tи stao, cackao је dalje: Ali, ipak, nije sve и redи s PolitЬirom 
AlЬanije. - I tu se иЬасiо s objasnjeпjem paгtijni i sиzdrzani Ran
kovic: KrupnijЉ razilazenja nema, sem sto dmgovi iz alЬaпskog Polit
Ьiroa ne smatrajи Hodzu dovoljno cvrstim partijcem, ра zbog toga 
nastoje da s njim podje KoCi Dzodze, kao najstariji clan partije и Po
litЬiroи. - Rankovic је dodao i da sи na zadnjem aЉanskom рlепиmи 
СК konstatovaпe izvesne greske, ра da је i nosi1ac tih gresaka Sejfиla 
Maselova, iskljиcen iz PolitЬiroa. Tito је dodao: Mi mozemo ta pitanja 
resiti s alЬanskim drиgovima. -А Staljin se jednostavno slozio: Dobro. 

Тај razgovor о AЉaniji nije Ьiо slиcajan, а ја bih rekao da se 
и Staljinovom иmи vec tada иoЬlicavala ideja о potCinjavanju Jugo
slavije. Bas се АIЬалiја i tгvелја Jиgoslovena oko лје sa Sovjetima 
poslиziti Staljiнu, pocetkom 1948. godine, kao нajpogodпiji i нayubed
ljiviji povod za nasrtaj na Jugoslavijи. Nиtkanje Albanije Jugoslaviji 
је Ьila Staljiлova zamka, ali koju је on pleo iz realnih odnosa i iz 
нesиmnjivih preteпzija jиgoslovenskog vodjstva, odnosrю vodeCih cla
nova vodjstva, prema AlЬaпiji, kao i iz нasih vec sve neidealisticnijih, 
sve vlastoljuЬivijih amblcija. U иsрони Staljina, i ne samo Staljina, 
cini mi se da је Ьilo presudno iskoriscavaпje revolиcionarnog idealizma 
l sazdavanje privi1egovanog sloja. 

А mi sшо jos гobovali ideoloskim shemama i revolиcional'!lom 
idealizmи, p1·emda vec neobuzdani, neodmereni и vlastoljиЬljи i ve
likodrzavlju. Staljin је to zпао bolje по iko, iz toka Rиske гevolиcije 
i svojih sаzпанја. Pitanje АЉапiје је Ьilo samo јеdпо, najosetljivije, 
11 zavodjenju i podjarivanjи. 

Na veceri и svojoj vili, St.aljin је davao misljenja, pretezno nega
tivna, о vodjiшa evгopskih paгtija: Torez - ne ume da ugгize; Pasio
naгija - не иmе da se sаЬеге, ра ni da vodi; Toljati - ргоfеsог koji 
ume da napise dobar teoretski claпak, ali ne i da povede ljиde k 
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odгedjeпom ciljи; Pik - izlapeli tatica koji jos jedino ume da tapse 
ро гаmепu ... 
. . Ali, n~sиp~ot, nije prop~sti_o d~ poduhvati Tita i podigne ga 
lStrrpuvt; p~sto Је P.rethodno lZJavю: !ltO treba da se cuva. Ј er ја nеси 
dugo .z1vet1, а о? Је potr~.baп ?v~opl ... Da.'. Tito је potrebaп Evropi! 
-: ~1ka~, ра ш. tada, ШЈе .m1 blla гazuml)lva ta staljinska evropska 
ШlSIJa Тlta. Vez1vao sam Је, mиtrю i neиvereno, za zanosenje so
vjetskih vodja, na toj veceri, da Nemacka, citava Nemacka, "mora 
Ьiti nasa", и сеши Ьi Titи, Тitи licno, Ьila namenjena иloga sovjetskocr, 
odnosнo svekomинistickog нamesnika. Јег и ulogи Jиgoslavije, od
нosno jиgosloveпske revolucije izvan jugoslovenskih i balkaпskih od
nosa - upгkos nasoj popиlal'!losti и zeшljama "narodнe demokratije", 
'koja је Sovjetima zapala za oko рге nego sto smo mi i poceli da tu 
popиlarrюst iskroriscavaшo - нikad нisam temeljнije verovao. No 
vodece drugove, ргi pгepгicavanju tЉ scena s vece1·e kod Staljiю, 
obuzimala је zaнetost, zanetost bez razboгa, sa sjajem и oCima i zaЬlu
delim osmesima. Ра i Tito је sijao od goгdosti, "skromno" cutljiv i 
suzdгzan. Tu zanetost ponajbolje, moZda, odslikava Rankovicevo 
uzvгacaнje, na izazov Staljiпa, ispijanjem do dna "pe1·covki", iako нiје 
maгio ljиta pica: lspio Ьih otr·oy, kad mi је poпudio Staljiп. 

Dгuga vecera, na kojoj sи bili i bugaгski vodji Dimitrov, Kolaгov 
i Kostov, dobrodosla је Staljiпи i njegovim saиcesпicima, da otvaгaju 
пеzаlесепе гаnе i гаsрiгији пovozacete bugaгsko-jugoslovenske suгev
rljivosti. Staljiп је иpadljivo pokazivao da vise сепi Tita od Dimitrova, 
Berija је dovoljпo glasno dobacivao da је Kolaгov izgubio moc shva
taпja pre cetгdeset godiнa, а kada је otvaгarю bиgaгsko viпo, Staljin 
је dobacio: То је jиgosloveпsko viпo. Bugaгi su ga opljackali za vreme 
rata и Jugoslaviji. 

Izиzetna раzпја jиgoslovenskoj delegaciji иkazana је i time sto 
је dгzala pocasnu stгazu kod Kalinjiпovog odra. А Titu, napose, i 
time sto ga је Staljin za vгeme сегешопiје sal1rane pгizvao da zaиzme 
mesto шedju claпovima sovjetskog PolitЬiгoa. 

Sta је Staljin hteo, zasto је sve to poduzimao? Dгzim da jasnog, 
jednog odgovora na to пета, нiti moze Ьiti. Besumпje se i sam odu
sevljavao Titom i Jugosloveпima, ali ih је istovгeшeпo i zavodio. 
Njegov ит је delovao и vise ргаvаса, sve dok и гealnosti пе Ьi паsао 
svoj риt, svoj inteгes, јасапје svoje moCi. U Titи је video ne samo 
vodju i gospodara nove Jиgoslavije, nego i samostalnog daгovitog poli
ticara, izиzetпog saradпika i1i пeuporedivog protivпika. А mozda 
istovremeno i jedno i drugo, za razlicite periode i razlicite forme. 

Staljinovoj tadasпjoj пedomisljenosti i пed01·ecenosti ргеmа Titи 
svakako је dopгiпosila i Titova Ьiografija i Titova Ьогаvlјепја i исепја 
и Sovjetskom Savezu i роsеЬпе veze sa sovjetskim sluzbama. Domet 
1 priгoda tih veza, а пi ostaliш claпoviшa PolitЬiгoa, sem mozda Kar
deljи, nisu nikad Ьili poznati i jasпi. MoZda sledeci detalji иnekoliko 
potvrdjиjи moja пaslиCivaпja. Sem radio veze s Kominteгпom u ratи 
иz Titovu saгadnjи је odгzavaпa sa sovjetskom obavestajпom s1uzboш 
i radio veza iz Zagгeba. Obavestajac "Vazduh", Josip Kopiпic, koji 
se pocetkom rata nametпuo СК-и Hrvatske, tako da је Tito sшenio 
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Biro СК Hrvatske, od.rzavao је tu vezu. Tito је zabranio Paviu Savicu, 
fizicaru i u ratu sifrantu Vrhovnog staba, da pokazuje depese iz 
Moskve clanovima PolitЬiroa pre nego on to odobri. Zasto? Zbog 
svojih posebnih odnosa s Moskvom ili zbog skrivanja zamerki koje 
Ьi Moskva иpиtila na njegov rad? Takvih zamerki је Ьilo i Tito ih 
nije krio od drиgova iz PolitЬiroa, а nisam primetio da је ista drugo, 
znacajnije, skrivao. Ipak, za svaki slиcaj, zabranio је davanje dep~sa 
pre nego Љ on procita. Sovjetske slиzbe sи posebnu paznjи i br1gи 
иkazivale Titu krajem rata. Napominjem - da citalac ne Ьi Ьiо и 
zaЬlиdi и pogledи mojih namera s iznosenjem ovih detalja - pove
zanost sa sovjetskim slиzbama za partiju, pagotovu ilegalnu, bila је 
nиzna i iz organizacionih razloga, а povezanost pojedinih clanova и 
partiji sa sovjetskim slиzbama smatrana је priznanjem, ра i саsси, 
i znatno је pojacavala prestiz. Tito nije postao rob takve povezanostl 
а ni pocasti kojima ga је sovjetsko vodjstvo obasipalo, makoliko ти 
one godile. 
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Uporedo i neodvojivo od sovjetskog pritiska i podjarivanja, sukob 
izmedjи Jиgoslavije i Sovjetskog Saveza zacet је i razjarivan i oko 
upliva i prestiza и istocnoevropskim zemljama "narodne demokratije". 
Bilo је to, bar и pocetkи, nepodudaranje i trvenje izmedju mlade, 
pretenciozne i jos neЬirokratizovane revolucije jedne male i nerazvijene 
zemlje i velesile staЬilizovane i svesne svoje "istorijske", imperijalne 
uloge. Ра ako su i nase najidealnije pocetne teznje prema tim zemljama 
nosile u seЬi i porive ka nekakvoj, bar ideoloskoj, hegemoniji - а ne 
sadrzi 1i svaka politika, sama ро seЬi, takve, makar i nesvesne klice 
- sovjetske teznje sи Ьile svesнo, planski hegemonisticke, prikrivane, 
jedino i povrsno vec kodifikovanom, okostalom ideologijom. 

U иskoj, najuzoj grupi oko Tita nije Ьilo neslaganja ni prema 
"narodnim demokratijama" ni prema Sovjetskom Savezи. Ukoliko је 
i Ьilo razlika, neЬitпih, poticale sи iz licnog stila ili manje ili vise 
idealizovaпih gledanja. 

No to не znaci da sи odnosi vodjstva prema svim zemljama "na
rodнe demokratije" Ьili istovetni i1i shematizovaпi. Svi smo se slagali 
da ti odнosi treba da budи srdacпi i otvoreпi. АН 1·azlike и tim 
zemljama i нjihovoj stl-ukturi i и prigusenim tezнjama nametale sи 
i наша razlicite pristupe. Narocito и odnosи на dva nasa sиseda, 
AlЬaniju i Bugarskи, s kojima sи паs povezivali mnogi prosli sukoЬi 
i zajednicke borbe, а jos vise нasledjene etnicke нerazmrseнosti i 
drzavнe surevnjivosti. 

Vec sam и maju 1945. godine, prilikom posete AlЬaniji, posle 
oЬilaska Сrне Gore, primetio i nijanse и нasem vrhu i tretiranjи Albanije. 

Моја poseta је bila polиzvanicna, а tada jos nista medjи нovim 
rezimima nije Ьilo striktno piotokolarno. Albancj sи me piimili srdacno 
i s paznjom naglasenijom zbog toga sto su znali da dolazim ро odlиci 
PolitЬiroa i da sam Ьliski Titov saradnik vec iz predratnog perioda. 

Otputovao sam iz Ulcinja ро losoj vojnoj cesti i и prigusenom, 
radoznalom нzbudjenju. Strana zemlja, ali, delom, i vlastita istoiija! 
Bice zbog toga, mada vec и drustvu s alЬanskim domaciпima, nisam 
odoleo da se ne zadrzim na improvizovanom mostu na Војапi. Tom 
rekom је ozvucena i osrebrena nasa nагоdпа poezija, а пisam odoleo 
da ne osmatгam goletna bida oko Skadia i raspitujem se za Baгdaпjolt 
i Brdicu, gde је nekoliko hiljada Crnogoraca izginulo u posledпjim, 
bezиmniш i иzaludnim, Ьitkaшa protiv turske carevine 1912. i 1913 . 
• godine. No Skadar, шаdа ocuvaнe balkanske, .Zivopisпe, naizgled 
haoticne zivotnosti, ipak је za mene Ьiо razocaienje bas zbog toga 
sto nije Ьiо onaj najdivotniji, zacaraпi grad iz nase naiodne poezije. 
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Istog dana, posle svecanog rucka u najboljoj sali u kafani koja 
se zbog prostranosti cinila to1iko niskom da sam osecao nelagodnost 
pri uspravljanju, produzio sarn za Tiranu. I vec na tom kratkom puto
vanju sam uocio - AIЬanci iz partije su to preko volje potvrdjivali 
- da је kratkotrajпa italijanska okupacija od 1939. godine Ьila jedna 
od onih suludih avantura koja је skupo kostala same okupatore: cesta 
Skadar-Tirana је Ьila asfaltirana. Da Ьi "гimskom kulturom" "nad
masio" i potisnuo "primitivnu", patrijarhalnп svest i da Ьi osposoЬio 
AlЬaniju za eksploataciju i kolonizaciju, Duce је rnorao da gradi i 
investir·a. Buducnost ga је obrnanula utoliko neocekivanije sto је on 
smatrao sebe njenirn tumacem i tvorcem. U Tirani se тој utisak о 
izvesпoj "koгisnosti" italijaпske okupacije upotpunio. Centaг је Ьiо 
izgradjen iznova i sa suptilnoscu svojstvenoj italijanskoj aгhitektпri. 
U AIЬaniji је Ьilo jos nekoliko hiljada italijanskЉ radпika koje aiЬaп
ska vlada - upгkos ideolosko-nacionalnoj doslednosti - jos nije 
mogla, zbog pгoizvodnje, da isteгa. Rekao ЬЉ da su AЉanci ustali na 
oгuzje, pod vodjstvom komunista, vise iz ропоsа i nepatriotizma visih 
slojeva, begova i tгgovaca, пеgо zbog tudjiпske pljacke i ugnjetavanja. 

Tesko se pгilagodjavam novim ljudima i predelima. Zauzetost 
sastancirna i oЬilascima tl·ebalo Ьi da ше izmoгi i smiгi, ali kod mепе 
sarno povecava napetost i nesanicu. Tako i u Tiгani, tada, gde sam 
irnao i pгevise poslova. 

Могао sarn se пpoznati s veCinom vodja, prisustvovati obedima, 
ucestvovati na гadnim sastancima. AIЬanci su se tada u svemu preteZ.no 
orijentisali na Jugosloveпe. Bilo је, cak, i пеzvапiспЉ razgovora о 
tоше da se АЉапiја, kao jedinica buduce balkanske federacije, 
ujediпi s Jugoslavijom, ра da јој se tada prisajedini i Kosovo. 

Revolucije bude neodmerene prohteve, ра su AIЬanci hteli da se 
парrесас domognu i kulturпih postigпuca. Pozoriste i stadion u Tira:ni 
Italijani su Ьili bezmalo sagradili - tгebalo Љ је dovrsiti, а i razviti 
pozorisni zivot. Dogovorili sшо se da im iz Beograda uputimo iskusnog 
pozorisnog radnika. Upuceп im је poznati glumac koji se razumevao 
i u reziju. Takva pomoc је dogovorena i za ostale oЬiasti uшetnickog 
ј_ kulturnog zivota. 

То su mahom Ьila slozena, шаdа ne i osetljiva pitanja. Jezik је 
Ьiо sшetnja, шаdа ne nepreшostiva. AЉanski intelektualci su odreda 
govorili francuski, а upliv francuske kulture Ьiо је tradicionalan u 
Srblji, ра пiје Ьilo tesko naci strucnjake za poslove u AЉaniji sa 
znanjem fraпcuskog jezika. I ја - mada sam razumevao, а za пuzd11 
se i sluzio fraпcuskim - imao sam kao neku vrstu sekretara, пeslu
cajno, mladica s dovoljnim znanjem fraпcuskog. Bio је to Nijaz 
Dizdarevic koji је obavljao duznost utoliko uspesnije sto је ispoljavao 
i siru radoznalost. 

Enver Hodza је vec Ьiо priznati vodj, mada se п пjemu nije 
nasluCivao kasniji snalazljivi i bezobzirni vlastodrzac. Imao је 35 go
dina, sklon gojeпju, izgledao је mladji i zbog svog suzdrzaпog, пaizgled 
skromnog drzaпja. Govorio је tecno francuski. Ponasao se kao da Је 
mladji, kao da uCi. Ali iza nenametljive, evropeiziraпe forme opazala 
se licпost zatvorena u sebe, нedokuCiva i usmereпa. Мој utisak је Ьiо 
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vec tada da Hodzu пadahnjuju ponajvecma domaci proЬiemi koji se 
u njegovoj svesti prepliCu, ako ne i ideнtifikujн, s vlastitom ulogom. 
Na mome:1te se kod njega javljao nagao, bezrazlozno surov osmeh. 
Imao је mladu, lepu zenu, za koju Ьi se zbog njene tamнoputosti, 
krupnih oCiju i dugih trepavica шoglo pomisliti da mu је sestra. ziveo 
је u vili, ali је kraljevski dvor na b1·dascu u Dracu vec pripreman 
za пје:;а. Hodza је kasnije, cujem, postao sk1·oman, sern u pitanjima 
vlasti, odnosrю ideologije. Ali onda је Ьilo drugo vreme: mi smo 
imitirali Ruse u upravljaпju, а AIЬanci nas i u upravljaпju i u samo
drzackom luksuzu. Ome1· Nisaпi је Ьi predsednik Prezidijuma. Uzivao 
је ugled obгazoyanog, kulturпog poslenika. Patriota, ali liSen nacio
nalnih predrasuda. S nadama u пovu AIЬaniju i izmirenja na Balkanu. 
I mada postovan od sviju i veoma prijatan u kontaktima, пiје imao 
ni vlasti ni politickog uticaja. 

Naku Spiro је Ьiо u najuzem vodjstvu partije, шаdа ne i medju 
najistaknutijim vodjima. Odlikovao se finom inteligencijom i otvore
rюscu. Krhke gradje, sicusan i пervozan. sireg, nerazmetljivog obra
zovanja. Opazalo se na njemu neSl·etno detinjstvo ili duga, neutesna 
izgaranja. Tada su jugosJoyensko-alЬaпski odnosi Ьili na pocetku, idi
licnom, ра је i Spiro kipteo idejama о ekoпomskoj saradnji. I rnada 
sam ја Ьiо neupuceniji, ра i nezainteresovaniji, u ekonomskim proЫe
mima, "planirao" sam s пjim bratstvo i progres. Kada se оп, ostavsi 
usamljen u otporu Jugoslaviji, 1947. godine ublo, sa zaloscu sam osecao 
da se radi о песеm mutnom, пerazjasпjenom, uprkos пaturenom vero
vanju da је on zalutao u nacionalisticke vode. 

Koci Dzodze је Ьiо druga, u ponecem i ргvа licnost u alЬanskom 
vodjstvu. Bio је, kao Rankovic kod nas, sef unutrasnjih poslova i 
organizacioпi sekгetar СК. Temeljit fizicki, а i u postupcima i gle
daпjima. Grublh crta, podgojen, onizak, cvrste gradje i oskudnog 
obrazovanja, ali hrabar i metodica:n. Skroman, bez sklonosti ka 
raskosi i lagodrюstima, spor i postojan u odlukaшa. Neko vreme је 
boravio na teritoriji Makedonije, ра је kroz makedonski prilicno ra
zumeo i srpski, шаdа је izbegavao da ga govoгi. 

Vec tada su Rankovic i Tito ocenjivali Dzodzu kao najstameniju, 
proletersku figuru u СК. Enver, intelektualac, vazio је za inteligentnog 
i zasluznog, ali opterecenog malogradjanstinom i intelektualizmom. Мој 
susret sa Dzodzeom u Tirani Ьiо је bez zпасаја, i uglavnom proto
kolaran. Bili smo na razlicitim sektoriшa. Kasnije sarn ga upoznao 
poblize, jer on је pocesce dolazio u Beograd, ро poslovima svoje vlade 
! partije, пајсеsсе se vidjajuci sa Rankovicem u zgradi СК, gde sam 
i ја radio. 

Procenjivaпje i razvrstavanje alЬanskih vodja u jugoslovenskom 
vodjstvu ponajvecma је izviralo iz izvestaja jugoslovenskih predstav
nika. U ratnom vreшenп nisu se ni mogli javljati sumnje i kombl
noyanja. АЉапсi su se boгili odyojeno, а jugoslovenski komunisti Mi
ladin Popovic i Dusaн Mugosa, koji su se nasli u AlЬaniji posle 
bekstva iz logoгa, vise su iskusni reyolucioneri uklopljeni u jos mlad, 
нerazvi jen pokret susednog пaroda, пеgо p1·edstavnici jugoslovenske 
partije. Njihova pomoc alЬanskim dгugoyima besumnje је Ьila znatna. 
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Ali је и jиgoslovenskoj istoriografiji - dakako posle 1948. godine, 
kad se AIЬanija ukljucila u sovjetsku kampanju protiv Jugoslavije -
uloga Popovica i Mugose precenjena. Bez njih dvojica kao da ne Ы 
Ьilo ni revolucije ni partije u AIЬaniji. 

S prenosenjem svojih iskustava, svojih formi i svojih gledanja 
na tudje zemlje, poCinju neslaganja i otpori, dominacije i podredji
vanja. I tada sam to znao, ali nisam ni nasluCivao da to vazi i za 
odпose medju komunistickim partijama, odnosno socijalistickim dгza
vama. Prvi put sаш uocio nepodobnost, nepriгodnost prenosenja, od
пosno nametanja, svojih iskustava dok sam boravio u AlЬaniji. Dгzim 
da sam ponesto о tome govorio i AlЬancima, а dobro pamtim da sam 
imao ceste raspre s nasim paгtijskim delegatom Velimirom Stojnicem. 

Istaknuti ustanik iz drvarske okoline i predan zadatku, Stojnic, 
ucitelj, Ьiо Ьi i dovoljno intelektualan da је znao bilo alЬanski bllo 
francuski. Ali upornost i preduzimljivost se mogu pretvoriti и ne
dostatke ako idu protiv zivЉ i kreativnih tokova. То se, u alЬanskiш 
uslovima, desavalo i sa Stojnicem. On је insistiгao tvrdoglavo na 
jugoslovenskim iskustvima, na "usvajanju" jugoslovenskih oЬiika i 
gledaпja. I to do te mеге da se zbog mojih upozorenja osecao nela
godпo, neubedjeno. Ја sam па to upozorio - ро povratku u Beogt-ad 
- drugove iz vodjstva, а s Rankovicem razgovarao i opsirnije. 
Tito је smatrao da u tim odпosima treba Ьiti oprezan i pazljiv. А 
Rankovic је pazljivo cutao - znak da uvidja da nacin, ali ne i orijenta
ciju, treba pгomeniti. Stojnic је potom Ьiо zaшenjen, doblvsi u aparatu 
СК Jugoslavije osetljiv i visok polozaj. U vreme Rankovicevog pada, 
1966. godine, Stojnic је zamerio Rankovicu kadrovsku politiku iz 
poslednjЉ godina, mada је on sam Ьiо njen neposredni rukovodilac. 
Ljudi se spasavaju s broda koji tone i u nadi da се se popeti na 
lepsi i veci brod. 

Pred odlazak iz AlЬanije dao sam nekonvencionalan, drugarski 
intervjи Baskimiu. А leteCi preko Prokletija Ьiо sam ispиnjen osecanjem 
da prelecem svoje planine, stravicno cudesne, i kao da se najzad 
spajam s narodom s kojim nas vezuju i krvljenja i nade, ali i razdvajaju 
neumitne samobltnosti. 

Iduce godine, 23. juna, Enver Hodza је zvanicno posetio Jиgo
slaviju. Hodza nije krio da је polaskan sto ga је na aerodromu doce
kala taka slavna licnost kao sto је Tito. А Tito је izrazom lica i drza
njem podvlacio ravnopravnost u odnosima, иmesto da se ova sama ро 
sebl razume. No sve u svemи, sve је Ьilo veoma srdacno i drugarski. 
Sa Hodzom је doslo nekoliko clanova vlade i drugih visih funkcionera, 
ра su ih odgovarajиci jugoslovenski funkcioneri "razgrablli" radi do
govora о saradnji i ugoscavanju. I meni su zapala trojica - cetvorica 
AlЬanaca, а kao prevodilac је posluzila moja sestra Milka, doduse s 
vecim znanjem "kosovskog" nego "toskog" knjizevnog dijalekta, 
buduCi da se za vreme rata druzila s nasim kosovskim AlЬancima. 
AlЬanci su to priшili kao posebnu paznju. 

Odnosi izmedju alЬanskog i jugoslovenskog vodjstva Ьili su и tim 
prvirn posleratnim mesecima takvi da niko nije pomisljao da Ьi mogli 
odvesti ikud drugde sеш ka ekonomskoj i politickoj zajednici, uz 
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P?stovc:n}e. drzavnih .i. nacionaln~h posebnosti. Slicnih sanjarija ш;z 
bllo, шtl Је moglo btti, и odnostma sa ostalim "narodnim demokra
tijarna", sem unekoliko i povrerneno s Bugarskom. Те drzave nisи Ьile 
izvrsile revoluciju, vlade su u njima Ьile koalicione i шаnје opteгecene 
"internacionalizmom", odnosno pazile su vise na forrnalnu nezavisnost. 
Odnosi s tirn drzavama su Ьili - bas zbog toga sto su Ьili шаnје 
optereceni emotivnim i ideoloskirn faktorima nego s Bugarskorn i AlЬa
nijorn - stabllniji i otvoreniji. 

А buduCi da su to Ьili novi, podmladjeпi rezimi, svi su - kao 
i nas, jugoslovenski - иzivali и drzavnim paradama i ispoljavanjи 
drzavnosti. 

Zaredjale su uzajamпe posete s pompama - kao da su novi vlasto
dгsci bili bas pompi najzudniji, i s narodnim, masovnim manifesta
cijama - kao da је narod jedino manifestovanja gladaн Ьiо. 

Ucestvovao sam u svim jugoslovenskim delegacijama, sem onoj 
u poseti Rumuniji. Iznecu samo pojedinosti koje se ne rnogu naci и 
ondasnjoj stampi, а koje su mi se uvrezile ll secanje. 

Tito је najpre posetio Poljsku, 14. marta 1946. godine. Putovali 
smo vozom. Do te posete - i jedino do te, rekao bih - Ьilo је 
stalo i sovjetskoj vladi, а ne samo poljskoj. Doznali smo - drzim 
od nase pratnje - da su obezbedjenje, cim smo stupili na poljsko 
tlo, vrsile sovjetske policijske jedinice - citava enkavedeovska divizija, 
presvucena u uniforme poljske vojske. Imao sam utisak da svi clanovi 
poljske vlade пisu odusevljeпi posetorn. Jedino је Ьilo vodecoj koшu
nistickoj fгakciji itekako stalo do posete zbog popularnosti Jugo
slavije i Tita, narocito u poljskom pokretu otpora. 

Drzanje Mikolajcika, sefa seljacke partije, Ьilo је upadljivo ko
rektno i suzdrzano. Kod socijaliste Osupke-Moravskog naisli smo na 
nenarnetljivu srdacnost, ali i па neskrivene razlike u uzgrednim 
opaskama о buducem drustvu. 

Sve tadasпje istocnoevropske "narodne demokratije" Ьile sи ne 
samo prosovjetske nego, svaka na svoj nacin, i odane i poslusne 
sovjetskoj vladi. Jugoslavija, rnada tradicionalno samostalna, upinjala 
se da dokaze svoju lenjinisticko-staljinisticku pravovernost. Cehoslo
vacka vlada, koaliciona, podvlaCila је svoju slavensku i drzavnu soli
darnost s "velikim ruskirn narodorn", dok su Rиmunija i Madjarska 
pazile da nijedan njihov korak ne bude proturnacen kao antisovjetski, 
а Bugari su se hvalisali da ih је Rusija dva put oslobodila. 

Poljska је pak Ьila svet za sebe - а rnoZda Poljaci i jesu najsamo
svojnija slavenska nacija. Tamo је slavenstvo i panslavenstvo, koje 
је Moskva jos forsirala iz ratne i imperijalne inercije, iшalo odjeka 
jedino u vrhovima. Istina ni u Beogradu, zanetom revolucionarnirn 
podvizima, nije "slavenska ideja" imala duЬljeg odziva. Ali jugoslo
venski vrh - moZda bas ја ponajvise - bar se starao da novo, Sta
ljinovo slaveпstvo rnotivise odbranorn od germanskih i drugih najezda 
i jos zivim tragovima nacistickog istreЬljivaпja "nize" slavenske rase. 
Ali u Poljskoj slavenstvo је Ьilo nametnuti, nazdravicarski dug prema 
Moskvi, bez ikakvog zara i uverenosti, pogotovu u sirim slojevima. 
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Spolja, u Poljskoj, sve је izgledalo veoma poljsko: zastave, cetvoro
uglaste oficirske kape, krstasti ordeni, ра i sam predsednik Bjerut 
koji је izrazavao, ne bez potistenosti, poljsku drzavnost. Tada је jos 
skrivao da је clan partije, а istovremeno se "savetovao" sa sovjetskim 
ambasadorom о najmanjim sitnicama. Bjerut је boravio u lepom 
omanjem dvo1·cu, jedinoj reprezentativnijoj zgradi, ocuvanoj, jer је 
u njoj boravio Gestapo Ш neka nemacka komanda za unistavanje 
gгada. Oko Bjeruta se, inace, motala neka ruzna starija dama, ciji 
protokolarni status nije Ьiо jasan, ali јој је i Tito morao da ukazuje 
paznju. 

I poljski nш·sal Rola-Zimjerski, nezadovoljnik iz predratnih ofi
ciгskih klika, kгio је svoje clanstvo u partiji. On se Ievno staгao da 
se priЫizi i svidi Titu, а i Tito је ispoljavao naklonost ргеmа njemп. 
Na jedrюm, kao slucajnom, polutajnom sastanku s Titom, Rola-zi
mjerski је poveгio da је i on clan paitije. Doista se to nije moglo ni 
ро cemu zakljuCiti. Rola-Zimjeгski ni ро gledanjima, ni ро maniгima 
nije imao niceg koшunistickog i doЬijao se utisak da se on komu
nistima i Sovjetskom Savezu prikljucio Jz liCnog nezadovoljstva i amЬi
cija. Njegova supruga, шarsalka poljska, kao da је simbolizovala liCrюst 
i uverenja ovog - Iekao Ьih -- povrsnog i samozadovoljnog oficira: 
bela, gojazna, uvek Ьlagonaklona i nasшesena. No i Rola-ziшjeiski se 
zalio na potcenjivanje u sovjetskiш puЬiikacijama uloge i guЬitaka 
poljske vojske, u zav1·snim operacijaшa u Nemackoj. 

Gomulka је stajao ро strani, premda se govoikalo da је on, kao 
vodj partije, temeljita i najvaznija liCnost. Pojavio se samo u jednoj 
ili dvema prilikaшa, upadljivo skiomno odeven i upadljivo povucen. 
Gomulkina skromnost је Ьila- u to me konacno uverio susгet s njim 
prilikom osnivanja Kominfoima 1947. godine - stil koji је on odabiao 
kao najpogodniji za svoju ulogu. Besumnje је takvo njegovo drzanje 
Ьilo simpaticnije, nego nadodoljenost poljskog i jugoslovenskog mar
sala. Ali se iz nje pomaljalo oporo i sitnicavo vlastoljuЬije. Gomulldna 
"skromnost" је Ьila pieskiomna, prevec smisljena i izvestacena, da Ьi 
delovala uverljivo i bez zadnjih namera. 

Na rucku s poljskim oficirima, izvan Varsave na poziv marsala 
Role-Zimjerskog - do mene је sedeo pukovnik u poljskoj uniformi, 
ali pripadnik sovjetske aimije. U pocetku је govorio poljski, ali tako 
lose da sam to primetio, iako nisam znao nimalo poljski. Ali је ubrzo 
otkrio svoju pripadnost, s napomenom da је "poreklom" Poljak. 
Takvih, sovjetskih, "instruktora" Ьilo је vise na tom rucku, а i zva
нicnih predstavnika Sovjetske armije. Ali se snazno opazao i prigusen 
nacionalni, poljski dull. Kadgod Ьi se u zdravicama pomenula Poljska 
i borba Poljaka zatrestali Ьi aplauzi, docim је pominjanje Sovjetskog 
Saveza i C1"Vene arшije prihvatano mlako, neuporedivo mlace, nego 
pominjanje Tita i jugosloyenskih partizana. 

Ali sasvim drukCiji, mucan, Ьiо је susret s gradjanima Varsave. 
Poljsko vodjstvo - svakako u pryom redu komunisti - resilo је da 
p1·iredi paradu vojske i naroda. Vojska је ucestvovala u malom broju, 
ра i to bez zivosti i siline. Ali tek паm је naгod - svega pet-sest 
Ъiljada, veciпom malogradjana i sluzbeпika - otkrio, unekoliko, istin-
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sko raspolozenje izmucene i iskrvavele, potlacene Poljske. Poljski vodji 
su, ро svemu sudeCi, drzali da се popularnost Tita i jugoslovenskih 
partizana privuci i one Varsavljane koji ne vole Sovjete i Ruse. Ali su 
se prevarili. Cinjenica da s prosovjetskim parolama i u dekoru slicnom 
sovjetskom, posecujemo Varsavu kojom dominiraju Sovjeti, takodje 
krivi za njenu tragediju, nadvladala је i potisla sve eventualne sim
patije. Кroz bladno, оЬiасrю i sumorno jutro, u dotrajalim odelima, 
ocito lose ishranjeni, Varsavljani su prolazili ne samo cutke, nego 
smrknuti, ра i s izrazima negodovanja. Poneko Ьi uzviknuo neku od 
klisetiranih parola, ali Ьi је prihvatio toliko mali broj da је to delovalo 
vise kao potvrda nezadovoljstva, nego kao odusevljenje. I na triЬini 
su svi Ьili nezadovoljпi, mada su to krili jedni od drugih, jedva 
cekajuci da se ta sumorna, kao pogrebna, povorka sto pre zavrsi, ра 
da se predje па iducu tacku posete. 

I Varsava је ostavljala neslucen i nevidjeп, zapanjujuci utisak. 
Vec smo znali- о tome se u Jugoslaviji dosta pisalo- da је prestonica 
Poljske potpuno unisteпa ро Hitlerovoj naredЬi, za vreme pobune, 
u leto 1944. godiпe. Ali је to, kao i svaka dozivljena realnost, izgledalo 
drukcije nego u opisima. Kad Ьi se pogledalo niz neki od bulevara, 
izgledalo је kao da grad nije stradao koliko se pise i prica. Uistinu 
је Varsava Ьila razorenija i stravicnija. Jer kada smo se provezli kroz 
grad - Poljaci su nas na to nagovorili - kroz ogorele supljine vrata 
i prozora otkrivala se prazna, razorena utroba domova - kako u 
bulevarima tako i u ulicicama. Bez kraja i bez izuzetka- cak i kucerci 
ро predgradskim poljanama. Lik grada ocuvan, а grad mrtav: skelet 
bez tela, bez duse. Cudom ili greskom, Ш kulturnim predrasudama 
nemackog komandanta, ostao је ocuvan spomenik Koperniku na trgu 
sa spaljenim i prerusenim domovima. 

Nemci пisu imali vremena, а verovatno ni sredstava, da grad 
miniraju ili razore bombardovanjima, mada је Ьilo podosta i miniranja 
i bombardovanja. Oni su grad spalili, kvart za kvartom, ulicu za ulicom, 
kucu za kucom. Varsavu је, u toku dva meseca borbe s naciona
listickim ustanicima Bora-Koшarovskog, proZdirala ognjena stihija. Za 
to vreme su s desпe obale Visle, poljske jedinice formirane u So
vjetskom Savezu i па oslobodjenim teritoгijama Poljske, muklo po
smatrale unistavanje svoje prestoпice i njeпih zitelja - unistavanje 
drevnosti i mladosti nacije. 

Pricao mi је tadasnji poljski ambasador u Jugoslaviji - i on је 
Ьiо oficir u poljskoj armiji pod sovjetskom komandom - da su Љ 
izjedali bol i nemoc dok је prema njima, kao na dzinovskoj pozo
Iisпoj sceni, Varsava nestajala u ognju i dimu, u kanonadam~ i paljbl. 
Sovjetske trupe su se zaustavile pred Varsavom, na Visli, а h1tlerovske 
trupe su dan za danom unistavale grad i ugusivale nacionalnu pobuпu. 
Ipak su Sovjeti - prema suzdrzanom, op1·eznom pric~nju ambasad~
rovom - dopustili da jed11a poljska divizija forsira V1slu. Ali ta dl
vizija, nedovoljna, ne samo to nije pomogla Varsavi, nego se i sama, 
desetkovana, morala povuci natrag. 

Predgradje Varsave zvano Praga, u kome su nacisti koncentrisali 
Jevreje, pruzalo је izgled klasicne rusevine. U malogгadjansko i rad-
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nicko naselje nacisti sи nablli nekoliko stotina hiljada Jevreja. АН 
Jevreji sи se odиprli i nacisti sи morali da vse b~re, ~иси _ро ~иси_, z~ 
svakи jevrejskи smrt. I dok sи nam varsavsk1 arh1tekti prikaz1vall 
svetle i harmonicne sirine bиdиcih bиlevara - kao da је dzinovsko 
razaranje omogиCilo razmah njihove maste i njihovih znanja - pre
vladavalo је misljenje da se Praga ne obnavlja, da ostane bas takva 
kakvи sи је ostavili jevrejski осај i nacisticko bezиmlje. 

Ugovor о savezи izmedjи Jиgoslavije i Poljske је dogovoren иtoliko 
Iakse sto је Ьiо иperen, formalno, protiv skrsenog i bezizglednog 
nemackog imperijalizma. Ali Poljaci nisи hteli da ga potpisи dok ne 
dobljи sovjetskи saglasnost. Tekst је vec Ьiо dostavljen Moskvi, а 
odobrenje је trebalo traziti od Staljina. 

Izmedjи Varsave i Moskve, odnosno izmedjи predsednika Bjeruta 
i Staljina, postojala је specijalna telefonska veza, kakva је uvedena 
izmedjи Moskve i Beograda tek kl-ajem 1947. ili pocetkom 1948. go
dine, и vezi sa smestanjem и Beogradи redakcije organa InfoгmЬiroa 
komиnistickih paгtija Za cm·sti mi1·, za narodrzu demokratiju. Staljiп 
је mogao direktno da zove Bjeruta, и njegovom dvorcи, а Bjerut је 
morao da zakazuje razgovoг i doblja potvrdи о саsи razgovoгa. Ali 
nesto nije funkcionisalo na vezi Bjerиt-Staljin, ра smo se preselili kod 
sovjetskog ambasadora, kod kojega је takodje Ьila instalirana speci
jalna veza sa Krernljom. Iz Kгernlja, od Staljina nije Ьilo primedЬi 
na иgоvог, Ъы· ne znacajпijih. 

Posle razgovora s Bjerиtom i Titom, Staljin је pozvao i шеnе na 
telefon. On је zapoceo banalnostiшa о zdravljи i slicno, а ја satn 
Ьiо smeten, и nedoиmici sta da ga pitam. U to vreme је zapadna 
stampa raspгedala о Staljinovom losem zdravljи, ра ga pгipitah: Kako 
Vase zdravlje? - Staljin rece da ти је zdravlje dobro, ali satn u 
njegovom odgovorи osetio сиdјепје zbog takvog pitanja. Objasnih ти 
da о tome mnogo pisи na Zapadи. - Lazи oni, - rekao је Staljin 
- опi samo lazи. Imajи svoj rасип, ра lazи. 

Mi smo Ьili stigli и sovjetskи ambasadи рге Poljaka, ра kako је 
sovjetski ambasadoг ispoljio zeljи da porazgovara s Titom, zadrzali 
smo se kod пјеgа i posle razgovora sa Staljinom, odnosno posto sи 
Poljaci пapиstili ambasadи. Sovjetski atnbasador је Ьiо bas onakav 
kakvim оЬiспi, neiskиsni ljиdi zamisljajи diplomatи: okretan, prila
godljiv, obrazovan i bez nacela. Udario је - ne bas mnogo sиzdrzano, 
ali и иctivoj, prijateljskoj fогшi - и zaiЬe na Poljake: nema dovoljno 
odlиcnosti, poljske jedinice nece da se bore protiv pobиnjenika, kojih 
jos ima podosta, cak i s miпobacaCima i topovima, ра tri sovjetske 
divizije, presvиcene и poljske uniforme, morajи da krvare. 

Sasvim drиkcije иtiske doЬili smo и cehoslovackoj, и Pragи, koji 
је Tito posetio na povratkи iz Poljske. 

Bas tako sam zamis1jao C:ehe i docek и Pragи: razdragan, dobro
cudan i dоЬго odeven narod, zanet demokratijom i slaveпstvom i 
naklonjen Jиznim Slovenima vise пеgо ijedпom drиgom пы·оdи. Ali 
trgovi sи se preobrazili и ljиdske cvetnjake, а ulice и ljиdska zitna 
polja i Ijиdske cvetne livade. Ljиdi svih doba, svecano odeveni, tala
sanja, poplave devojaka i momaka и narodnim nosnjatna. Sedeo sam 
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do Tita i mada satn brinиo za njegovи bezbednost - u Cehoslovackoj, 
narocito и Slovackoj, Ьilo је odbeglih Ustasa - opijalo me је odи
sevljeno, srdaeno ljudsko sarenilo. Tita jos vise: smesio se, mahao 
rиkom, pridizao se sa sedista, jedva ocиvavajиci dostojanstvenost. ~ 
mada smo imali pratnjи, nasи i cehoslovackи, desavalo se da se mladt 
ljиdski talas oko nas sklapa, ра је Tito morao stis~ati ;pruzene ruke, 
а policajci moliti i иpozoгovati da nam se oslobod1 prolaz. 

I kao sto је и Varsavi sve bilo opиstoseno i razoreno, и Рrа~и 
nista, skoro nista nije Ьilo taknиto. Bilo је tek нesto tragova пeznatшh 
rusenja iz ЬогЬi и zadnjim danima rata, koje sи C:esi s. ponvosom 
pokazivali. I ne satno sto је Prag! pov~~ s~eg~ prelep, bt? оси~аn 
i zivot и njemи tekao kao da rata шgde Шје 111 bllo, nego sи 1 trgovшe 
Ьile krcate гоЬош, а kafane i гestorani Ьlistali i miгisali djakoпijama. 
U Hradcanima ne satno sto se nista nije rpromenilo, nego sи se pred
sednik Benes i vlada, nasиprot Poljacima, strogo pridrzavali protokola, 
cak i и odevanju: frakovi, smokiпzi ... Ја sаш bio dobro, ali "nepro
pisno" odeven, tako da mi је Tito, za nekи pгilikи, pozajmio _svoje 
straftaste pantalone koje sи mi Ьile pгekratke, а pogotovo preslroke. 
No nekako smo i tome иdovoljili, а doЬili smo i visoke, veoma 
dekorativne ordene - bas onakve kakve је RepuЬlika delila pre rata 
jиgoslovenskiш dгzavnicima. 

celюslovaci nisи iшali nevolja s nasiш sшestajem. DoЬili smo 
dvorac па Ьгеаu nad Vltavom, s pogledoш na uredna sela i brezиljke 
s jedn~Citim s~micaшa koje su podsecale па slike naivnih slikaгa. 

Komиnisti sи Ьili najjaca paгlija, vise zbog svoje organizovanos_ti 
i kljиcnih polozaja и vlasti (шinistar иnиtrasнjih posl?va Nose~ Ъ:о 
је koшunista), nego zbog podrske glasaca. Potpгed~edшk vlad~ ~ю је 
vodj komunisticke paгtije Gotvald, а i _PI:edsedшk vla~e F1гl:n?er, 
socijalista, Ьiо је za jedinstvo s kоши~1sћmа .. Ne ~Ila~Je z~acajan, 
ako ne i odlucan doprinos snazi kошишstа роћсао Је 12 иpl1va So
vjetskog Saveza, odnosno iz promena odnosa sнaga и ratu, и kоше ј: 
Sovjetski Savez dao najveci doprinos i zadoЬio ргеmос и Istocnoj 

Evropi. d . bl'k v· . 1 d ,. vto Benes, kao predse шk repu 1 е, иz1vao је иg е vec1 неgо s 
sшо шi Jugosloveni pretpostavljali. Naiшe, шi sn;.o drz_ali da је Benes 
vise forшalni, radi Zapada, nego stvarni sef. Al1 za Cehoslovake, za 
пjihov poredak i nacin шisljenja, za njihovи strиkturи vlasti, forшalno 
је Ьilo stvarнo, neodvojivo od stv~rno~. Mi smo drza!i da в_:nes, ~-ako 
nije isto sto ј nasi "rodoljuЬi" (pг1stallce deшokratsklh partlja kOjl sи 
se pridrиzili k.omи~listima), i ne zna~i mno~o vis_e. Povrh tovga.' Ьi~ sm? 
иbedjeni da је njegov иgled podr1ven щegov1m neodvazшm kapl
tиlantskim" drzanjeш u 1938. godini. Benes је Ьiо stvarni sef drzave, 
ali ne i vlastodrzac. А sto se tice njegovog drzanja и 1938. godini, и 
cehoslovackoj mu to skoro niko nije zamerao, ca_k ni koшunisti: s~a 
је Benes mogao, sеш da baci vlastiti narod ~ ь:~1zgledno krvavljenje, 
posto su ga ostavili na cedilu Fran~иska i Br1taш~a, иprk~s _obavez~n;~ 
koje sи iшale prema CehoslovackoJ. Jиgoslovenski ko~ишst1 sи .m1slЉ 
dгukcije. Trebalo se tиci, јег i nije sve Ьilo tako bez1zgledno, jer i и 
bezizglednim иslovima - а ima 1i иopste ,trajno takvih uslova и nasoj 
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epohi _ treba braniti sv~jи drzayи, sv.~j nасш ~iv?ta. l':'l~~da smo 
u pravи i m1 1 cehoslovacr, sva~ 1z SVOJI~ gle~anJa 1 tr~diCIJa.. . 

No bez obzira na takva nasa gledanJa, шsmo se щ mogl1 oteti 
иplivи Benesove licnosti. Benes је delovao Ьlago, mиdro, и svemи 
odmereno i promisljeno. Iz Benesa, iz njegovog najmanjeg gesta ili 
иzcrredne primedbe, zracila је odnegovana, kиltиrna demokraticnost, 
Ъа~ ono za sta se on zalagao, sto је stvarao i ciji је proizvod Ьiо. 
Govorio је tecno nekolike svetske jezike. Primetio sam da је njegov 
rиski izvrstan, neиporedivo bolji od Titovog ili mog. Imao је i raz
vijeno mиzicko obrazovanje. Na predstavi Smetanine "Prodane ne
veste" nasalio se da ти је ona dojadila, jer иvek nји dаји и svecanim 
prilikama, ра је slиsa vec ро stoti риt i zapaza ako је i nota ispиstena 
Ш pogresno reprodиkovana. 

Ali na njemи se ipak opazala rezigniranost, kоји је on iskazivao 
kroz Ьlagi cinizam, narocito kad Ьi se dotakle teme о politici, о 
politici kao delatnosti, а ne о konkretnim politickim pitanjima. Pri
metio је, kad ga је пеkо ponиdio cigaretom: Dosta је jedan otrov 
- politika. - Nije pio ni pиsio. cak i sampanjcem, prilikom zdravice 
Titи, sашо је ovlazio иsne. Povиcen и sebe, и пostalgicno razmisljanje 
о neiscrpnosti nasilja, i u sиmornи briznost, ali пе za svoje mesto 
и istoriji, nego za fizicko i dиhovno pretrajavanje svoga naroda. Ја 
sam s Benesom izmenio svega nekoliko recenica, па prijemima i и 
pozoristu. Ipak belezim, kao zanimljivost, njegovo zapazanje о meni, 
koje је tadasnji cehoslovacki ambasador и Jиgoslaviji KorЬel zabelezio 
и emigraciji, posle osиde Centralпog komiteta КРЈ nada mnom zbog 
"revizioнizma". Ја sam dosta dоЬго poznavao srdacnog i podиzimljivog 
Korbela i drzim da ти se moze verovati. Benes је - belezim ро 
secanjи - rekao: Тај covek се и konшnizmи zavrsiti kao jeretik ... 

Najzivopisнija, najpгivlacnija licnost и tadasnjem cehoslovackom 
politickom vrhи Ьiо је Jan Masarik, ministar spoljnih poslova, siн 
osnivaca RepиЬlike Tomasa Masarika. О njemи sи kolale anegdote, 
on је Ьiо miljenik svijи, cak i komиnista. I to vise zbog пjegovog 
licnog sarшa, неgо zbog нjegovog slavnog оса. Jan је Ьiо povisok, 
celav, Ьledиnjav i ispijen, kao nocobdije koji mnogo иzivajи. А Ьiо 
је ишегеn и svеши, sem - kako se govorkalo - и ljиbavi: nezenja, 
iako vec oko pedesete, ni sam nije krio da voli zene. Vrlo fine, zive 
inteligencije, siroke kиltиre, а пadasve dиhovit i izvгstan pamtilac 
i kazivac aпegdota. Nikad пisаш сио nikog ko Ьi s tako lakom i nena
metljivoш, пeиvredljivom raskalasnoscи pricao lascivne anegdote i to 
и p1·ilikaшa i srediпi gde takvo sta nikome ne Ьi ni palo na иm, na 
banketiшa, pred пajvisim i najdostojaпstvenijim osobama. Pricalo se 
da је britanski kralj zakasnio па prijem - drzim da је to Ьilo povo
dom zasedanja Ujedinjenih nacija и Londonи- i da је neko pгimetio da 
se kгаlји to dogodilo moZda zbog toga sto mи је Јан Masarik pricao 
aпegdote. Tako је stvarпo i Ьilo. Odevao se elegantno, ali neproto
kolarno i na prijeme је dolazio и svetlom odelи. 

Prilikom te Titove posete Ргаgи, о Јаnи Masaгikи sam uglavnom 
сио - od komиnista, cehoslovackih i nasih - о пjegovim "eks
centгicnostima". Ali sam kasnije, pгilikom иzvratne cehoslovacke 
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posete Веоgгаdи, stupao s njim и razgovore, nazalost krace, 1 

иpoznao ga пesto Ьlize i saznao о njemи пesto vise. U njemu sam, 
dakako, video "bиrzoaskog demokratu" и tradiciji njegovog оса. Ве
sишnје је и toj tradiciji Ьiо, mada se nije aнgazovao u n:_asa~iko:skoj 
stranci narodnih socijalista, niti se pozivao na svog оса. stav1se, IZbe
aavao је da govori о svom оси: ћtео је da Ьиdе svoj, i Ьiо је sv~j. 
U jednoj prilici ga је неkо od. nasih _rripitao zbog ceg~ ј~ I~_apustю 
celюslovackи и vгeme predsedшkovanJa svoga оса. On Је salJrvo od
vratio: Мој ot.ac - filozof, predsedнik, zivi spomenik - ра on me 
vidjao sашо kad treba da mi da novaca ili kad sam se ја ljиtio na 
njega. Zazeleo sam da se oslobo~iш njegove ve~ican~tve_nosti~. Ali 

Ј an se otisnиo и svet, и Аmеrйси, gde se Ьаvю sv1ш 1 svacпr: .. 
otac је otac, ра шakar Ьiо i Тошаs Ma.sarik,_ ра је brinC:? i гasp1t1vao 
se о sinи, а majka ga је i poшagala, rako Је он zarad)lvao za sebe. 
Kada је sazreo i smirio se, vгatio se и domovinи, а vec и vreme rata, 
posle oceve sшrti, Benes ga је postavio za aшbasadora н Vasingtonи. 

Моје иsko, komинisticko gledanje na Jana Masarika nije me 
ошеlо da иосiш da он nije od oнih prilagodljivaca iz socijal-demo
kratskih i deшokratskih partija koji se sашо prividno - l'adi zadгza
vanja pristasa i svojih amblcija i lagodnosti - pridrzavajи svojih 
пасе1а, а vec sи se priklonili koшиnistiшa. On је Ьiо za saradnjи s 
koшиnistiшa, а pogotovи sa stranim komиnistickim v!adaшa. ~li ј~ 
Ыо i za осиvапје i svog i licnog cehoslovackog iнtegrrteta. U JednOJ 
zdravici је priшetio: Na Zapadи cehoslovackи prikazиjи kao most 
izшedjи Istoka i Zapada. Mi несеmо da bиdemo most -:- _ро mos~ 
konji vгse neprilicnosti. - I и Beogradи, takodje и zdravrc1: Senat?rr 
u Sjedinjenim Drzavama retko sи ирисеni и spolj~e proЬleme, ра .~m 
је geografija slaba strana: bгlza}j sи Cehoslova~l)и i Jиgosl?vaJ<:rJи, 
cehoslaviju i Jиgoslavijи. То је lose za senatore 1 za SAD, ~11 d01sta 
Ы trebalo da se zdrиzimo tako i toliko da i kad nas brkaJи, zbrke 
пе Ьиdе. 

Jan Masarik је Ьiо pobornik saradnje i zЬlizavanja sa Sovjets~im 
Savezoш, а pogotovи s Jиgoslavijoш: ne krije li se ~ ~akloнostii!la 
izшedjи cehoslovaka i Jиgosloven~ i neka s.p~ntana tezn_J_a za_ ~edj~
sobniш dopиnjavanjem izmedjи n)lhove kиЊv1sane trpelJlVOSћ 1 nase 
borbenosti? 

U Рrааи је potpisan jos jedan иgovor о иzajamnoj pomoci protiv 
porazene i ьokиpirane Nemacke. I taj, k~o i o?tal_i slicni иg?v~ri, Ш:а? 
је .......:. cinilo mi se i tada - samo maшfestacюш, de~larat1vш znac_~!· 
Drzali smo da se и njima krije otpor, neizreceн, amerrckoj hegemonч:· 
Jer, Amerikanci nece ratovati dok ne podignи Nешсе. na.vn~ge .. Alr, 
mada nam је padalo na иm da taj иgovor, kao i ostal1 sl;cm щ~mи~ 
okиplja istocnoevropske zemlje ?k,? . Sovjetskog _Saveza: 111s~.o vrdelr 
i da tiшe pocinjeшo da se иkl)исщеmо и SOVJetskи l!IlpeпJи. 

MoZda је to Masarik naslиCivao - и njegovom drzanjи је Ьil? 
iskrene zagrejanosti za Jиgoslavij_и, doCim )е нgov?rи о sa~ez':l prr
davao forшalпi znacaj. Benes је Imao, stavrse, Ьlaglh, nasled]eillh re
zervi рrеша иgovorи s Jиgoslavijoш. Gotvald nam је, sшејисi se, 
ispricao da је Benes primetio: Nisam protiv иgovora, ali znate kakav 
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su oni narod, lako zakuvaju rat - uzmite samo devetsto cetrnaestu! 
- ра nas t.o moze angazovati. 

Ј an Masarik је poginuo pod misterioznim okolnostima, u vreme 
komunistickog prevrata, februara 1948. godine. Da li је ubljen Ш se 
ublo - о tome ne mogu da nagadjam. U seЬi sam siguran da diktaturu 
i sovjetsku dominaciju on nije mogao prihvatiti niti politicki preziveti 
- veran sebl, veran delu i idejama svoga оса. 

Ostao sаш u Pragu i posle zavrsetka Titove posete, kao pred
stavnik jugoslovenske partije na kongresu КР Cehoslovacke. Stanovao 
sаш u stanu naseg ambasadora Cerneja, а za pratioca su mi cehoslo
vacki drugovi dodelili studentkinju koja је dobro znala ruski. U slo
bodnom vremenu sam se mahom druzio s nasim vojnim ataseom 
Мiladinom Ivanovicem, kao skrojenim, izgledom i drzanjem, da repre
zentuje nasu 1-atnicku samouverenost. 

Као i svi kongresi legalnih partija, pogotovo onih na vlasti, i taj 
kongres КР Cehoslovacke imao је veliki puЬlicitet. Istoricaru ne Ьi 
koristilo, а i citaoca Ьi zamaralo, ako Ьih pt·epricavao, iz svog secanja, 
rad kongresa. Zadrzacu se samo na nepoznatim, zanimljivijim deta
ljima. 

Negde u Ьlizini stanovao је i Gotvald, ра sam jednog jutra, na 
putu za kongres, svratio kod njega - ne secam se vec zbog cega. 
Plav, pogojazan, crvenog pijanickog nosa, sporih kretпji, Gotvald me 
izgledom podsecao na trgovCice i krcmare iz severne Hrvatske i Slo
venije. Mozda је tom mom utisku doprinelo i to sto је imao nemacko 
prezime. Njegov stan i zivot sи potvidjivali te spoljne, povrsne utiske 
о njemи. Је!" и Iazgovoiи, kao i javnom istupanjи, Gotvald је Ьiо 
zivahan i ostroиman. 

Namestaj u salonи i trpezal"iji kod GotvaldovЉ Ьiо је bogatiji ali 
oblcan. Jedino је ро vitrinama i policima Ьlistao raskosni kristal. Na 
zidovima sи Ьile banalne slike u stilи socijalistickog realizma. Nеси 
Ieci da је moje saznanje vec t.ada Ьilo prevazislo socijalisticki Iealizam 
kao "teoriju", ali sam se besumnje opiiao saЬlonima i banalnostima 
sovjetskog slikarstva i njegovih podt-azavalaca. Kod nas Љ је srecom 
Ьilo veoma malo. Zapitao sam Gotvalda zbog cega ne postavi umetnicki 
viednije i modeшije slike. On mi је odgovorio da voli takve jedno
stavne, jasne i prJjatne slike, i dodao: Meni se ne dopadaju ovi 
modernisticki sasavluci, ali sam protiv i da se partija u to mesa. 
Pogotovи sam protiv zabranjivanja. 

Razgovor је skrenuo i na koriscenje sovjetskih iskиstava. Mada 
sam se ја - kao i ostali drugovi iz najuzeg krиga oko Tita - vec 
tada opiiao, mozda vise nagonski nego svesno, sovjetskom komando
vanju i spijuniranjи, jos uvek sam smatrao dragocenim i nezame
njivim sovjetsko iskиstvo i sovjetske forme u "izgradnji socijalizma". 
Gotvald је Ьiо drиkcijeg misljenja: Sovjetski Savez је jos uvek 
nerazvijena zemlja. Mi smo razvijena zemlja, sa jakim demokratskim 
tradicijama i kod nas се socijalizam Ьiti drukCiji, razvijeniji. - То sи 
otprilike bila misljenja Gotvaldova. 

Iz ovoga, kao i iz mnogo cego drиgog, moze se zakljuciti da tada 
Gotvald, kao verovatno i veCina partijskog vodjstva, nije Ьiо sklon 
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kopiranju sovjetskih formi, odnosno bezuslovnoj poslusnosti sovjet
skom vodjstvи. Ali Cehoslovacka, za razliku od Jugoslavije, nije Ьila 
prosla kroz revoluciju, ра ni njeno partijsko vodjstvo nije bilo odlueno, 
а niti је to moglo Ьiti, obzirom da se nije upiralo na samostalnu, svoju, 
t·evolucionarnu vlast. 

Na kongresu su Ьile - kao i na ostalim kongresima i javnim 
skиpovima ро Istocnoj Evropi - upadljivo istaknute slike Marksa, 
Engelsa, Lenjina i Staljina .. АН na tom kongresu КР Cehoslovacke је 
Ьila isto tako vidna i slika Tomasa Masarika. Komunistickim funkcio
neiima је Ьilo znano da је Masarik, delujиci kod sila Antante na 
stvaranju nezavisne cehoslovacke drzave, podrzavao intervenciju protiv 
boljsevika, preko Cehoslovackog korpиsa, sastavljenog u Rиsiji od 
prebega i zaroЬljenika cehoslovacke narodnosti. Sovjeti i sovjetski 
piedstavnici ocito nisи pravili pitanje oko Masarikove slike na kon
gresи КР Cehoslovacke. Masarikova slika је tada isticana u svim mani
testacijama i, pored Benesove, u иstanovama. Ali za mene је isticanje 
Masarikove slike na partijskom kongresu Ьilo ne samo ustиpanje 
"burwaskim" demokratijama, nego i odstиpanje od ideoloske Cistote. 
Upitao sam Gotvalda za objasnjenje, а on mi је, kao da se pomalo 
izviпjava, objasnio: Znate, Masarikova slika Ј·е tamo zbocr tocra sto on 

ь ь 

и svesti masa simbolizuje stvaranje RepиЬlike. 
Као i u ostalim istocnoevropskim zemljama koje је oslobodila 

Cгvena armija, i и Cehoslovackoj је ministaistvo unutrasnjih poslova 
Ьilo u rukama komuniste, clana politblroa Noseka. Ali Nosek jos nije 
Ьiо izgradio svoj, komиnisticki policijski aparat, а ni sam nije Ьiо od 
onog kova od kakvog su Ьili tadasnji balkanski ministri unиtrasnjih 
poslova, kaljeni kroz tamnice i ilegalnи ЬоrЬи, predani иcvrsCivanjи 
nove, diktatoiske vlasti. Oslaпjajuci se jos uvek na stari policijski 
aparat, cehoslovacke vlasti su u obezbedjivanju Tita postupile "sta
rinski", na иhodani nacin. Pohapsili sи sve giadjane jиgoslovenskog 
porekla. Istina, Ьilo је dobeglica iz rata, narocito iz "ustaske" Hrvatske 
u Slovackи, nad kojima vlasti nisu imale dovoljnu kontrolu. 

Vec prvih dana boravka nase delegacije Titи su pocela da pristizu 
pisma s molЬama za intervenciju zbog pohapsenih muzeva i oceva, 
najcesce staraca koji su se jos u vгeme Austro-Ugarske doselili u 
Cehoslovacku. I Tito је intervenisao kod cehoslovackih vrhova, koji 
su nam objasnili da se radi о preventivnim hap5enjima, koja се trajati 
dok i Titova poseta. А kad sam ја u razgovorи s Gotvaldom, vise u 
sali, spomenиo i to, njegova sиpruga је ispricala zgodu koja se njima 
desila. U Gotvaldovu vilu sи dosli policajci, interesиjиCi se za neku 
Jиgoslovenku. Gotvaldova supruga је Ьila u nedoumici, dok nije shva
tila de se radi о njenoj dvogodisnjoj unиci. Naime, Gotvaldova kci је, 
za vreme emigгantstva Gotvaldovih u Moskvi, Ьila udata z.a jugoslo
venskog emigranta Djиrdjeva, s kojim se Ьila vec razisla, ра је njihova 
kcet·Cica, ирisана kao Jиgoslovenka, rasla kod Gotvaldovih. 

Inace је kongгes КР Cehoslovacke protekao u jacem naglasa
vanjи nacionalnih nego internacionalnih opredeljenja, odnosнo u in
sistiranju na demokratiji а ne na diktatuгi pt·oletarijata. То sam shva
tao kao taktikи, иslovljenи иnutaгnjim i spoljnim odnosima. Zbog 
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toga nisam Ьiо protivи, ali ni odиsevljen shvatanjima i stavovima 
koji sи preovladjivali na kongresи. Jиgoslovenska stvarnost је Ьi!а 
drиkcija, vec је to Ьila "diktatura proletarijata", а i sат sат ЬЈо 
opsednиt "savrsenstvom" ideologije. 

Predstavljao sат jиgoslovenskи partijи i na kongresи КР Fra~: 
cиske јиnа 1947. godine и Strasbиrи. U vozи za Strasbиr, starJJl 
Francпz doznavsi da smo Jucrosloveni, zasuo nas је srdzbaтa zbog 

' ь 1 . k nacionalizacije rudnika bakra Bor, ~oji ј~ Ьiо v as~Istvo .fra~:us v?g 
kapitala, а и kоте је ocigledno i on Ью akcюnar. s rnJrnoт Iroшcnoscи 
objasnio sат ти da nisтo nacionalizovali francuski nego neтacki 
kapital. Naiтe, Francuzi su za vreтe rata prodali Bor Nетсiта, i 
tako nas oslobodili neugodnosti i obaveza рrета Fraпcuziтa kao 
Saveznicima, а kriviti Nетсе za sva zla sveta Ьilo је и тodi i и 
sатој Neтackoj, а nekтoli u Fraпcuskoj. Мој francuski burzuj је 
ocrorceno kriknиo: Тај idiot Реtеп! 
ь Na koпgresu sат, inace, Ьiо u Ьlizeт dodiru sa Еtјепот Fazo
noт, clanoт PolitЬiroa, funkcioneгom иskih ali cvrstih pogleda. Torez 
је dominirao kongresoт svojiт izgledoт i kondenzovanom i ekspre
sivnoт frazoт. Ali nije shvatao proтenu koja је nastala zaostra
vanjeт sovjetsko-aтerickill odnosa. Bas tada је раЈа francuska vlada 
i koтunisti, dotada и vladi, ispali su iz nove vlade. Kad sат и pauzi 
prisao Torezu i preneo ти Titove pozdrave, s pozivoт da poseti Jugo
slaviju, on тi је odgovorio: - Da, da, na jesen, ako ne budeт u 
vladi, ali sigиrno cu Ьiti и vladi. Nije тi se svidjalo toliko "takti
zerstvo" kad tгеЬа posetiti jednu zeтlju koja se najherojskije borila 
protiv fasizтa, а nisam ni verovao da се Torez ponovo uci и vladu. 
Iz Torezovog drzanja - ја sат ga drugoт prilikoт poset.io i и nje
govoт stanu u Parizu - osecala se nadтenost. prema Jugosloveniтa. 
Francuski koтunisti kao da su и odnosи рrета nата preuzeli od 
francuskih zvanicnika nesto od nadmenosti i nipodnistavanja. 

Na kongres и Strasbиrи је jako - ро тоm tadasnjem misljenjи 
prejako - podvuceno da КР Francuske vodi nacionalnи politiku. 
Evropske, kao i istocnoevropske partije, tezile sи diferenciranju а ne 
suprotstavljanjи Sovjetskoт Savezи. Francиska partija је и tоте, ako 
i nije Ьila najpostojanija, Ьila је - rekao Ьih - najglasnija. 

I ја sат se, kao i jugoslovensko partijsko vodjstvo - deloт iz 
nerazuтevanja, а delom iz "revolucionarne" uobrazenosti - kriticki 
odnosio рrета francuskoj КР. Ali na tоте kongresи proтenio sат 
тisljenje, bar sto se tice srednjih kadrova, odnosno funkcionerskog 
sloja: prekaljeni и okrsajiтa, uvereni u ideologiju i spremni na zrtvo
vanje, oni se ni ро cemu Ьit.noт nisu razlikovali od jugoslovenskih 
koтunista koji su izveli revoluciju. Iтао sат иtisak da prisust.vujeт 
nekoт nasem jednodиsnoт, vodjoт i vodjstvoт odusevljenom, skиpu. 
I isto jugoslovensko oduse\1ljenje Staljinoт i Sovjetskiт Savezoт. 

Nesto kasnije и Parizu boravio је Molotov, na sastankи sa za
padniт ministriтa о obnovi Evrope, poznatoт kasnije kao Marsalov 
рlап. Jos sат Ьiо и Parizu, ра је nasa aтbasada izvestila sovjetsku 
атЬаsаdи о тот prisustvu, te те Molotov pozvao da ga posetiт. 
Bio sат i na ruckи. Razgovor se deloт vodio u salonu, а deloт -
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posle rucka - u setnji parkicem aтbasade. U salonи sи Sovjeti 
otvarali radio da Ьi oтeli prisluskivanje, а napoтenuli su da је efi
kasnija тoderna dzez тuzika koju nisu voleli - od klasicne тиzike. 

Molotov se najpre interesovao za тоје иtiske s kongresa fraп
cиske КР. Ја sam ти izlozio svoje kriticke priтedbe koje sи se 
svodile па to da francиski drugovi zive и ilиziji da aтericki iтperija
lizaт пiје kadar da iт онетоgисi povratak и vladu. Ali kad sат 
rekao da опi sиvise iнsistira ји па "nacioнalнoj politici", Molotov те 
ispravio: Dobro је sto vode nacionalnи rpolitikи, ali ta politika nije 
иskladjena sa zетlјата narodne deтokratije i Sovjetskiт Savezoт. 
- Ј а sam dodao da sam bas na to rnislio, zaтerajиCi drиgoviтa 
"nacioнalnи politikи". RazgovarajиCi dalje о toj neиskladjenosti izтe
dju kornunistickih partija na Istokи i na Zapadи Evrope, Molotov је 
priтetio da Ьi trebalo iтati zajedнicki ideoloski casopis. Ј а sarn 
nаротепuо da и Parizи izlazi Nova demok1·atija (La democratie nou
velle), k.оји uredjиjи francиski drиgovi (forтalno sат i ја Ыо clan 
гedakcije). - Ali to nije to! - uzv1-atio је Molotov. Тато nета 
zajednicke linije, пеgо svak izlaze svoje. Potreban је ideoloski casopis 
s jediпstvenoт redakcijoт i jediнstveniт stavoviтa. - S tiтe sат 
se slozio. 

Molotov se nije mnogo interesovao za prilike и Jugoslaviji, таdа 
nije ostavljao иtisak neobavestenog. Zaniтalo ga је тоје misljenje 
с Marsalovorn plarш, odnosno о pristupanjи istocnoevropskih zeтalja 
tот planu. U Beogradи о tоте nije Ьiо zauzet stav, ali iz atmosfere 
i razgovora mogao sam zakljиciti da се nase vodjstvo Ьiti protiv. То 
sат i rekao Molotovи. Stavise, Ьiо sат protivи odlaska na sastanak 
о Marsalovoт planи. Molotov тi је ispricao da је on, и pocetkи, Ьiо 
sklon исеsси na takvoт skupи, ali ga је PolitЬiro dezavиisao i nalozio 
ти da zauzтe potpиno odbojan stav. Ро povratku и Beograd treba1o 
је da pиtujem kao predstavnik vlade и Moskvи, radi "ubedjivanja" 
C:ehoslovaka, koji sи Ьili pristali na исеsсе и Marsalovoт planи. Vec 
је Ьiо sрrетан i sovjetski avioп. Ali и zadnjeт тотеntи је тој 
odlazak otkazan, jer sи и тedjиvremenи Cehoslovaci popиstili i 
odиstali od svog stava. 

Molotov i Visinski su isli na neki koktel Нi vecerи, ра sи i mene 
иzeli и kola, valjda da те vrate и nasи arnbasadи. Vozeci se kroz 
raskos pariskih bиlevara, Molot.ov је priтetio, povodoт vesti о zajтu 
koji sи Francиzi tek Ьili zakljиcili sa SAD: Potrosice to na bordele 
i lиksuznи rоЬи, ра opet kao sto је Ьilo. 

Tih godina, narocito 1947. godine, zaredjale sи se иzајетnе posete 
zernalja naгodne deтokratije. U tоте је Jиgoslavija bila теdји naJ
inicijativnijiт. U opisivanjи tih sиsгeta zadrzacи se samo na онот 
sto citalac ne тоzе naci и oнdasnjiт noviнaшa, odnosno оnот sto 
sam zapazio kao znacajno Ш и cernи sam imao posebnog иdela. 

U vezarna s nasiт Centralniт koтitetoт najinicijativniji sи, rekao 
ЬЉ, Ьili clanovi тadjarskog СК. Oni su vise риtа nezvanicno boravili 
и Beogradи. S Titorn, s nasiт СК, savetovali sи se i о svojiт unu
tarnjiт pitanjiтa. Тiт sastaнciтa sи prisиstvovali clanovi Politbiгoa, 
а kadkada i drиgovi iz odgovarajиcih sektora. Маhот Ьi se sastanak 
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odrzao и Belom dvoru, а zavrsio Ьi se ruckom ili vecerom. Madjarima 
је Ьila potrebna podrska i afirmacija, ра је Beograd - sve do 1948. 
godine - Ьiо za madjarsko partijsko vodstvo рориt "drиge Moskve" 

Те madjarske nezvanicne delegacije је predvodio, skoro bez izи
zetka, sef partije Macas Rakosi. S njim је najcece Ьiо i Gere. Dele
gaciju је oЬicno sacinjavala grиpa od 3-4 clana СК. Rakosi је Ьiо, 
zacиdo, иdvorljiv prema Titu, premda је i sam Ьiо glasita figura и 
komиnistickom pokretu. A!i u celini sи odnosi s Madjarima Ьili veoma 
dobri, cak srdacni. 

Uz Tita, Rankovica i Кidrica, i ја sam Ьiо и drzavnoj delegacijl 
koja је 8. decembra 1947. godine posetila Budimpestu. Primetio sam 
prilicno hladan prijem Rakosijevog govora na inace masovnom mi
tingu. 

U vladi su tada jos bili socijalisti. Ali mada su se Madjari pridrzavali 
protokola, nije se mogla prikriti posebna Ьliskost izmedju madjarskih 
vodja i nas. Bio је i jedan nezvanican sиsret izmedjи madjarskoa i 
naseg partijskog vrha. Pamtim ga posebno ро tome sto sи na nје~и 
ЬШ i Laslo Rajk i Janos Kadar. Vec tada smo mi Jиgosloveni, dzmedjи 
sebe, izdvaja!i njih dvojicи kao "domace" kadrove, to jest kao one 
koji nisи, kao emigranti, dosli iz Moskve. Kadar је Ьiо povиcen i 
cutljiv. Isticano је, kao prednost, njegovo radnicko poreklo. Ostavljao 
Је иtisak - а za takvog је i vazio - skromnog i postojanoa i jos 
nedovoljno "ideoloski" izgradjenog, utoliko vise sto sи ostali ~lanovi 
vodjstva Ьili teorijski spremni ро svakom pitanju koje bi iskrslo u 
razgovoru. 

Rajk је yazio za inteligentnog, osetljivog i savesnog funkcionera. 
Ni on nije Ьiо govorljiv - kao da је negovorljivost Ьila osoЬina, pre 
urodjena nego stecena, svih tadasnjih ministara иnиtrasnjih poslova 
u Istocnoj Evюpi. Rajk i Rankovic imali su posebne razgovore kao 
ministri unutrasnjih poslova. Та veza se unekoliko ustalila i Rajk је 
zvanicno posetio Beograd. Kakva је Ьila ta veza? Nesumnjivo је и 
njoj Ьilo neceg posebnog, neceg veceg od izmene iskustava. Ali daleko 
od toga da su se Rankovic i Rajk dogovarali kako da "podvale" 
Sovjetskom Savezи i odvoje Madjarsku od njega. Proces protiv Rajka 
је zasnovan na konstrukcijama i izmisljotinama. Ali i na realnom 
odnosu, jer је Rajk, besumnje, и sebl negodovao protiv sovjetskog 
komandovanja, а mi smo to osecali. Mozda Ьi Rankovic о ovome 
mogao da kaze nesto preciznije. Ali ја drzim da је sustina и tome 
da sи se u Madjarskoj, kao i u drugim istocnoevropskim zemljama, 
radjala negodovanja protiv sovjetskog drzanja i postupanja. Та sи se 
negodovanja, malo pomalo, okupljala i vezivala za nas. Jedan od takvЉ 
pritajenih, prigusenih nezadovoljnika је Ьiо i Rajk, i prirodno је osecao 
oslonac u nama. Мој је utisak da је Tito - u prvom redu ргеkо 
Rankovica - nastojao na kanalisanjи tog negodovanja ka nаша, sto 
је za njega Ьilo samo jedan od nacina jacanja svoje uloge i иloge 
Jugoslavije. Sukob koji се 1948. godine izblti izmedju Jugoslavije i 
Sovjetskog Saveza zacinjao se, postпpno, na raznim stгaпama - и 
svim centrima istocnoevropskih zemalja. Sovjetski vrh nije hteo ni Ьiо 
kadar da se odrekne hegemonije i obracun је za njega Ьiо jedini izbor. 
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Nasi odnosi s Bugarskom nikad nisu bili prirodni. Нladna po
dozrivost se smenjivala s romanticnim detinjastim zanosima. Tezinи 
pecata tim odnosima sи davali Makedonci i SrЬi na n<asoj strani. 
Hrvati i Slovenci sи manje osecali citav proЬlem, ра su se u njemи 
manje i angazovali. U tome је izuzetak Ьiо Tito koji је иvidjao znacaj 
odnosa s Bugarima i za Jugoslaviju i za odnose na Balkanи, а povrh 
toga Ьiо i emotivno vezan za Dimitrova, buduCi da је ovaj, postavlja
njem Tita na celo partije, opredelio Titovи sudbinи, иlоgи i иspon. 
Pri tome sи Makedonci, odnosno makedonski komunisti, Ьivali manje 
odиsevljeni i vise nepoverljivi od Srba. Svakako је tome doprinosilo 
i Ьоlпо, ponizavajuce iskustvo iz revolucije s bugarskom partijom koja 
је svojatanjem makedonske organizacjje faktickj zakoCila ustanak u 
Makedonijj. 

Те odnose је opteгeCiv-alo i istorijsko breme cetiri rata u toku 
pola stoleca: 1885, 1913, 1915 ј 1941. godjne. Odnos srpskih komunista 
- ра ј sire: sгpskog naroda - Ьiо је dv-ojstven. Bilo је иvidjanja 
vlastitih grehov-a, ali i ogorcenosti zbog bugar·skog nev-erstva i zver
stava u okupacijama. Tako su SrЬi smatralj - а yerov-atno i sad 
smatraju - da su sami kriv-i za rat 1885. godjne (Ьitka на Slivnicj), 
da su podjednako krivj za rat 1913, ali da sи ih Bиgari - uprkos 
obavezama i "vecnim prijateljstvima" - napali u najtragicnijim, naj
sudЬinskijim trerшcima sгpske istorije, 1915. ј 1941. godine. Takvo 
uvjdjanje, takva jskrenost, mogla је da se oseti kod Bиgara samo 
jzuzetno, i to cesce kod predstavnika bugarske seljacke partije nego 
kod komиnista. 

S povratkom Dimjtrova iz Moskve, odnosj su naglo krenu1i na
bolje. Plima bratstva је obecav-ala da се zaиvek spt·ati omraze i нera
zumevanja. Prijemi kod bugarskog poslanika, koji nije Ьiо komunista, 
vise su Jicili na sedeljke kod "rodoljиba" iz vrhova пaseg Narodnog 
froпta, nego kod stranog diplomate. 

Bugarska drzavna delegacjja је stigla и Beograd 26. jula 1947. go
djne. No znacajnije је Ьilo sto ји је predvodio Dimitrov, koji је и 
Jugoslaviji uziv-ao znatnи populaгnost, а Ьiо i omiljen и nasim par
tijskim vrhovima. 

Nisam prisustvovao doceku. Koristio sam svoj godisnji odmor za 
pisanje romana u Sloveniji. Ali kada је bugarska delegacija dopиtovala 
na Вled, gde је i potpisano vise иgovora о saradnji, i ја sam se 
pridruzio nasem vodjstvu. Tada је Dimitrov pricao da su ga narocito 
uzbudili doceci srpskih seljaka, ро stanicama na putu ka Beogradu, 
koji sи se ganuto radov-ali sto је najzad uCinjen kraj omrazama ј 
kl·voproliCima izmedju dva susedna, dva srodna naroda. Ganиtost је, 
dojsta, izbljala i iz reci i jz izraza Dimitгoyljevog. 

U razgovot·ima na Вledu, i nezvanicnjm i zvanicnim, osecala se 
teznja ka posebnom, nezavisnom zЬljzayanju, ka ujedinjenjи. Niko, 
dakako, nije ni pomisljao, а пekmoli govorio, о odv-ajanju od Sovjet
skog Saveza. Ali su udиЬljjyanje и medjиsobne ргоЬlеmе i zivo na
stojanje da se oni rese, sami sobom gurali i jednu i drugи stranu ka 
osaшostavljiv-anjи. А budиcj da jos nije Ьiо sklopljen mirovni ugoyor s 
Bugarskom, za bugarsku vladu sи sporazиmi i шanifestacjje s Јиgо-
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slavijom znacili i korak ka sticanjи pиnih drzavnih prava i ka izlaskи 
iz diplomatske podredjenosti. Ti sporazиmi - иz иaovor 0 savezи 
sklopljen kasnije и Evsinogradи - Ьiсе na sastank; jиgoslovenskib 
i bиgarskih predstavnika sa Staljinom, febrиara 1948. oodine jedan 
od razloga zestoke Staljinove kritike. о ' 

Bиgari sи Ьili izneпadjeni, odиsevljeni i onim sto su videli и 
Jиgoslaviji. cak i nasirn fabrikama, tako da је Tito н svom krиgu 
primetio: Dobro је da to vide, da ne misle da mi niceg nemamo. 

IzЬila је, u nezvanicпoш razgovorи, jediпa carka izшedju Di
rnitrova i Lazara KoliSevskog. Podupro sаш Kolisevskog. Bilo је govora 
- i zvanicno i пezvanicno - о buduceш ujedinjenju, о buoarsko
jиgoslovenskoj federaciji. I makar nikad о tome nije zvanic~o ra
spravljaпo, samo se ро seЬi razиmevalo da се se и toj Ьиdнсој 
zajedпici :Мakedoniji prikljиciti deo :Мakedonije koji је ostao u Bu
garskoj: Pirinski kraj. Djavo i ја podbodosmo Kolisevskog da pripita 
Dirnitгova zbog cega se na to pгikljиcenje тога cekati do иjedinjenja 
Bugaгske i Jиgoslavije, kad vec svi pгiznajenю makedonski karakter 
Pirinskog kraja? Dodao sam da Ьi takvo prikljucenje bilo u dиhu 
marksistickog gledanja na nacionalno pitaпje, а i dobar, inspirativan 
pocetak иjediпjenja Bиgaгske i Jиgoslavije. 

Pritesnjen, zasиt argиmentima, Dimitгov је reagovao zbunjeпo i 
пervozno: Ne mozemo mi to sada, bиrzoazija Ьi to iskoristila. -
"Bиrzoazija Ьi to iskoristila" - to је Ьilo za Kolisevskog i mene 
mahaпje crvenom maramorn. Na bшzoazijи su Ьili duzni da jurisajи 
bиgaгski komиnisti. Bas kad se diskиsija pocela zaostravati, иsао је 
Tito i presekao: Nije sad vreme da se о tome govori. - Dimitrov 
је и "makedonskom pitanju", odnosno н priznavanjи posebnosti Ma
kedonaca, isao najdalje od svih Bиgara, mada nije jasno koliko је to 
poticalo iz njegovog иverenja, а koliko iz zelje za zЬlizenjem sa 
SrЬima i s Jиgoslavijom. Svakako nije u tome bez znacaja ni to sto 
mu је majka Ьila Makedonka, а prva zena SrЬijanka, ali је presudnije 
nasledje iz balkanskih socijalistickih pokгeta рге Prvog svetskog rata, 
koji sи se zalagali za stvaranje balkanske konfederacije. Dimitrov је 
sanjario о ostvaгenju ideala iz svoje mladosti. cetrdesetosma, odnosno 
nasrtaj Sovjetskog Saveza na Jиgoslavijи, razvejace i te ideale. А sto 
је Dimitrov, u jesen cetrdesetosme, na kongresи bиgarske partije, 
ostrinи svoje kritike иperio protiv Kolisevskog i mene, а ne protiv 
Tita, to се pre Ьiti izraz njegovog kolebanja i nade и nekakvo kompro
misno resenje zrtvovanjem eksponiranih fиnkcionera iz naseg vodjstva, 
nego animoznoscи zbog raspre na Вlеdи о prikljиcenju Pirinskog 
kraja :Мakedoniji. 

Jer kada smo 26. novembra иzvratili posetи Sofiji, to nije liCilo 
na susret vodja dveju drzava, nego na dugo zeljeno spajanje dvaju 
srodnih pobedпickill pokreta. I Bиgari sи llteli da se pohvale pred 
nama, ра sи nas odvezli и Varnu i u kraljevski dvorac и Evsinogradu, 
па Crnom mot-u, gde је i potpisan иgovor о иzajamnoj pomoci. А 
uspиt su bиgarski seljaci sa svesrdnom dobrocиdnoscи pozdravljali 
Tita, bas kao i srЬijanski Dimitrova. Bas u taj ugovor о savezu -
ako se dobro secam- trebalo је, na predlog Bugara, da udje odredba 
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о "vecnom pгijateljstvu". I mada је nas Jugoslovene ta odredba pod
~etila n~ "vecno prijateljstvo,'~ ug~voreno izmedju Kraljevine Jиgoslavije 
t Carevш:. Bиga~ske -. pr.1JatelJstvo cija "vecnost" nije docekala ni 
da v se os.иst masttlo. potptsшka - ta odredba Ьi se i provиkla da nije 
:tosla prtmedba sovjetske vlade da se ona zameni sa 20 godina. Tako 
Је tav odredba, и polиsaljivo:n prisecaпju na kraljevske "vecnosti", 
odbacen~~ bez bиgarskog prtgovora. Bиgari sи, иskoro ро sиkobu 
JиgoslavtJe s :Мoskvom otkazali i taj i druge иgovore. Komunisticka 
"vecnost" se nije pokazala vecnijom od kraljevske. 

I ministri unutrasnjih poslova, Jиgov i Rankovic "menjali sи 
iskи~tv~" о borЬi protiv klasnih i zajednickih neprijateija. Tito је na 
op~ost_aзnom ?a~ketu Ьiо popio vise nego oЬicno, ра је na stanici 
grlJenJe sa Dtmttrovom i ostalima Ьilo srdacno do neobиzdanosti 

Nis~ Ьiо u delegacLji koje је .posetila Bиkиrest 18. dece~bra 
1947 •. go~a~e: Ali .R~~kovic mi је pricao da sovjetski predstavnici nisu 
n}.oglt saкr1~1. zavtdlJiv?st.'. kad su stotine hiljada, ро lapavici, klicale 
1ttu .na mttшg~. Z~vrdl)lvost, pot~шlo negodova.nje sovjetskih pred
stavш~a ~е oseca~o 1 z~ vreme. nase pose~e Ћ;IadJarskoj. Negodovanja 
и IstocnoJ Evrop1 prottvи sovjetske domшac1je trazila sи i nalazila 
odиske и Jиgoslaviji. 
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Ideja о izmeni iskиstava i saglasavanja akcija komиnistickih paг
tija, javljala se cesce, narocito и susretima istocnoevropskih vodja. 
То је vise naшetala шedjuнarodna situacija - zaostravanje odnosa 
izmedjи "kapitalizma" i "socijalizma", odnosno izmedjи SAD i SSSR 
- nego ideoloska "identicnost" komиnistickih vlada. Ali niko nije Ьiо 
za obnavljanje Kominterne kоји је Staljin raspustio 1943. godine radi 
jacanja drzavne i imperijalнe pozicije Sovjetskog Saveza. О tоше Је 
razgovaraнo uopsteno, и susretu Staljina s Titom i Diшiti·ovom, kada 
је и junu 1946. godine jugoslovenska delegacija boravila u Moskvi. 
Prevladalo је misljenje da budиca organizacija Ьиdе informativnog 
karaktera. I pokretanje Nove demokmtije u Parizи Ьilo је на toj 
Iiniji, а razgovor Molotova sa шnош u Parizи korak dalje. 

Konacnu odlulш о sastanku za osnivanje Informacionog Ьiroa ko
munistickih partija (Kominforma) doneo је sovjetski vrh bez neposred
nih konsиltovaнja, ali uz nesumnjivu saglasnost sviju. 

Kardelj i ја - kao predstavнici Komunisticke partije Jugoslavije 
-· poleteli smo posebnim ayionoш, k1-ajem septembra 1947. godine, 
i spиstili se na aerodromu и Vгосlауи, Bilo је оЫасnо, ali nekisovito. 
Docekao nas је predstaynik poljskog Centralnog komiteta Berman -
zdepast, grиЬЉ crta i negovorljiv. Ipak smo oko dva sata cekali na 
ledini, jer konspiracija nije dopustala da se smestimo u salonu aero
dromske zgrade, а automoЬil nije pгistizao. Bilo је i posalica, tako da 
se i Bermaн izvinjavao da organizaciju drze u rukama sovjetski drиgovi. 

Sastanak је odrzan и banji Sklarska Poreba. Ime tog mesta sam 
saznao kasnije, jer nam ga nisu rekli, а niti smo se raspitivali -
dostojanstveno smo postovali konspiraciju. Do samog mesta smo se 
vozili oko tri casa kroz иsorena i иredna sela i mlade, povrstane 
cetinare. Delegacije su sшestene и neveliki pansion - odmaraliste 
drzavne bezbednosti, u cijem restoranu је i odrzano zasedanje - okolo 
је Ьilo manjih zgrada, ali ne znam ko је u njima Ьiо smesten. Kraj 
pansiona је Ьila i livadica, ра su delegati u pauzama ро njoj setkaH 
u nevezanom razgovoru. 

Sovjetsku partiju su na vecanjи predstavljali Z:danov i Maljenkov, 
bиgarsku - cervenkov i Peptomov, rиmиnskи - Pauker i Dez, 
madjarsku - Farkas i Revaj, poljsku - Gonшlka i Minc, cehoslo
vacku - Slanski i Bastovanski, italijaнskи - Longo i Reale, fran
cuskи - Diklo i Fazon, jugoslovensku - Kardelj i ја. 

Vecanje је trajalo sedam dana, а zasedalo se i pre i posle podne. 
Uyodni refeгat о medjunarodnoj situaciji podneo је Z:danov. Svaka 
partija је preko jednog predstaynika - и ime jugoslovenske Kardelj 
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- podnela referat о svom radu i stanju. Maljenkov је podneo referat 
о stanju u sovjetskoj partiji. On је istakao da se pred sovjetskom 
partijom ;postavlja prelazak iz socijalizma u komunizam i da u vezi 
s .tim, pos~aje zanimljivo i vazno izucavanje utopijskih sdcijalista. 
Sv1 de!eg~tl, sem Francuza, govorili su ruski. Nije bi1o simultanog 
prevodjenJa, а .kako s~ se zbog Francuza izlaganja morala prevoditi, 
rad se otezao 1 kompl1kovao, utoliko pre sto sovjetski prevodilac nije 
shvatao _P~liticku proЫ~mati~~ i terminologiju, ра smo mu upadali 
Zdanov 1 Ја, sve dok Мшс nче preuzeo ;prevodjenje. 

Ni dnevni red nije Ьiо unapred utvrdjen. Referati su se morali 
.pripr~mati. pr:kor:o.c i izjutra, ра su delegacije - pogotovu nasa, koja 
Је pпpr~m1l~ .1 kritiku francuske i italijanske partije - radile naporno. 
I _Pre diskuSIJ.e se znalo za neslaganja, narocito s Francuzima i Italija
шma. Ustvaп, francuska i italijanska partija Ьile su na nisanu zbog 
"parlamentarnih iluzija", zbog potcenjivanja "aaresivnosti" SAD i zboa 
sla~e podг~ke Sovjetskom Savezu i "narodni~ demokratijama". Vef 
u Zdanovljevom гefeгatu - pгemda on nije iz1·iCito spomenuo fran
cusku i italijansku partiju - Ьila је nazпacena ta kгitika samim tim 
sto је он udario ostru gгanicu izmedju "kapitalizma" i "~ocijalizma"' 
Ali konkretna kritika francuske i italijanske partije pripala је nаша, 
optuzujuCi SAD za ucene i pritiske i za pгip1·emanje agгesivnoa гаtа. 
- prve meni, dгuge Kaгdelju. u kиloarima, vec pre referata Dikloa 
i Longa о njihovim partijama, Kardelj i ја smo spomenuli Z:danovu 
i Maljenkovи, а i oni sи nam sиgerisali, kгitiku francuske i italijanske 
partije. Z:danov је to jedva docekao: Treba ih kritikovati! 

Inace smo mi najuze saгadjivali sa sovjetskom delegacijom. cak 
smo i sedeli do nje i dogovarali se sapatom i1i ceduljicama. Ana Pauker 
нiје mogla odoleti da tи posebnи Ьliskost Jugosloveнa i boljsevika ne 
protumaci и caskanju na livadici: Sem sovjetske i jиgoslovenske partije, 
ostale partije i нemaju nicim narocitim da se pohvale. 

Kardeljeva kгitika italijaнske pa1·tije Ьila је koнkretnija i dиЫја, 
od moje kritike fraнcиske paгtije. Моје poznavanje prilika и fraнcиskoJ 
paгtiji, mada vece od Kardeljevog, Ьilo је povrsno i dovoljno jedino 
za uklapanje и semu kоји је fo1-mиlisao Z:danov. Ali ta moja povrsnost, 
odnosno Kardeljeva "dubina", nije nimalo bi1a razlog sto је Diklo 
ljиtito odЬio moju, а Longo prЉvatio Kardeljevu kritikи. Nasuprot 
italijanskim, francuski komиnisti sи Ьili nadиveni i samouvereni. Diklo 
nije Ьiо нi prosao sovjetskи "skolи": "kritika" i "samokritika". On је 
и Sovjetskom Savezи boravio tek povremeno. Diklo је odиsio na meni 
nagomilano negodovanje protiv samog skиpa, ра i protiv sovjetskih 
predstavnika. Zdanov i Maljenkov се pred kraj zasedanja иЫaziti svoje 
stavove, kako ne Ьi odЬili Francиze. 

Longo је pak, bez uznemiravanja, diplomatskim jezikom prihvatio 
kritikи. I ne samo to, nego је и soЬi, sa Realeom, posetio Kardelja 
i mene. Prihvatio је i Kardeljeve pгimedbe da njihova partijska stampa 
skoгo nista ne pise о Jиgoslaviji. Rastali sшо se s medjиsobnim razи
mevanjeш, ali i bez srdacнosti, karakteristicne za nase odnose iz ile
galnosti i rata. I potom su odrzavaнi zivi odnosi s КР Italije. Toljati 
је i posle rata boravio tri-cetiri puta и Beogradи. S njiш је иvek -
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u velikoj meri zahvaljиjиci njegovoj elasticnosti i Titovoj prakticnosti 
iznadjen иzajamno prihvatljiv, razborit sporazum. I na pocetku 

1948. godine, uoci izbora u Italiji, u Beogradи sи boravila dva clana 
italijanskog СК. Sporazиmeli smo se о svemu, ukoliko se ticalo medjи
sobnih odnosa. Ali и vozu za Zagreb, u salon-vagonи, izbila sи izmedjи 
njih i Kardelja i mene ostra razmimoilazenja u procenjivanju daljeg 
razvitka u Italiji. Oni sи dokazivali da се na izborima doЬiti vecinu 
i da се se time stvoriti uslovi za poredak slican jugoslovenskom. Mi 
smo izrazavali sиmnjи и njilюvu pobedu. I dokazivali da је za poredak 
slican jиgoslovenskom nuzno razЬijanje starih odnosa i starih klasa 
u oruznoj borЬi. Termin "revolucija" jos nije u Jugoslaviji Ьiо ozva
nicen, mada smo Kardelj i ја smatrali da је u toku borbe protiv 
okupatora u stvari izvrsena revolucija. 

Ako smo Kardelj i ја unekoliko sematski primenjivali jugoslo
vensko iskustvo na Italiju, ne manje је ocito da su se italijanski 
drugovi uljuljkivali iluzijom da се vlast zadoЬiti mirnim, parlamentar
nim putem. Ova prica, ovo razmisljanje ne odnosi se na danasnju, 
"evrokomunisticku" КР Italije, jer su se i prilike u Evropi i svetu, 
ра i same КР Italije, otada Ьitno izmenile. 

Bilo је i upadica, ponajvecma Z:danovljevih, na izlaganja Francuza 
i Italijana - na njihove iluzije da mogu ostati u vladi, na iluzije о 
parlaшentarizmu. А izmedju madjarske i cehoslovacke delegacije izЬio 
је spor: Madjari sи potegli optuzbu protiv cehoslovaka zbog pro
ganjanja i isteriyanja madjarske manjine. Madjari su iznosili i takve 
drasticne slиcajeve kao sto sи isterivanje iz cehoslovacke Ьivsh boraca 
na strani гepuЬlikanske Spanije, clanova partije i komunisticke omla
dine. U tome su Madjari imali podrsku ostalih delegacija. Na zase
daнju је izbegrшta opsirnija t·asprava о tome, ali u kuloaгima se 
razgoyaralo bez stesnjavanja: pogotovu se mi Jugosloveni, Kardelj i ја, 
nismo sиstezali da cehoslovacima oCitamo lekciju iz internacionalizma. 

Jedino stvarнo, ideolosko гazilazenje izЬilo је u izlaganjи Gomиlke. 
Он је пaglaseno isticao "poljski put u socijalizam". Takva ideja 
Jugoslovenima nije padala па um ni u pocetku sukoba sa Sovjetskim 
Savezom, ЬиdиСi da smo pretezno osporavali sovjetsku dominaciju, 
pod vidom neistinitih optuzЬi, а ne samu sovjetslш formu socijalizma. 
Gomиlka је izгazavao i гezerye u pitanju kolektivizacije poljskog sela. 
Kaгdelj је, dok је Gomulka izlagao tи ideju, progundjao, ali dovoljno 
glasno da ga је zdanov, kraj kojeg је sedeo, mogao cuti: !Poljski 
put u socijalizam, а oslobodila ih Сгvепа aгmija! - Ali ni ta Go
mulkina ideja nije na zasedanju opsirnije i direktno poЬijana, nego је 
to obaYljeno u kuloaгima. Ni u tome, razume se, пiје izostala nasa 
reynost. 

Zdanov i Maljenkov su ne samo Ьili zadovoljeni drzanjem jugoslo
vcnskih delegata, nego su u nama imali bezгezervnu podгsku, iako 
su izmedju Jugoslavije i Sovjetskog Saveza vec tinjale razlike i razila
zenja. Odluke tog osnivackog zasedanja InfoгmЬiгoa, drzim, ne bi bile 
dгukcije i da smo mi Jugosloveni imali samostalnije drzaнje. Odluke 
slovom ne osporavaju гavnopravnost partija. Ali bi atmosfera i odnosi 
besumnje Ьili dгukciji. Sovjetski pгedstavnici ne Ьi Ьili onoliko samo-

112 

VLA\ST 

poиzdani, а drиgi - narocito Poljaci, Francuzi i Italijani - Ьi imali 
podrsku partije ciji је prestiz иtvrdila revolucija koju је samostalno 
obavila. 

Ali sovjetski pгedstavnici sи posebnu paznju ukazivali jugoslo
venskoj delegaciji, mada nas u referatima nisи hvalili bas onoliko 
koliko је наsа partija Ьila zasluzna. Odnosi на zasedanju su bili takvi 
da se Jugoslavija postavljala kao mladji, najzaslиzniji partneг Sovjet
skog Saveza. То је tada Ьilo dovoljrю da ne povredi "jиgoslovensku" 
sијеtи i jиgoslovenske pretenzije. 

Kasnije, kada је izЬio sukob, u jиgoslovenskim vrhovima је osni
vanje InforшЬiroa, а pogotovu njegovo smestanje u Beograd, ocenji
vano kao dijabolicнa zamisao Staljina da pokori Istocnu Ev1·opu, а 
и prvom redи Jugoslavijи. 

Meni izgleda, danas, da takvo razmisljanje nije sasvim tacno. 
Nesumnjivo је Staljin organizovaнjem InfoгmЬiroa hteo da zavede 
disciplinu, odnosno poslиsnost u istocnoeyropskim zemljama i onim 
komunistickim partijama, francиskoj i italijaнskoj, koje su imale zna
cajan uticaj na Zapadи. Bilo је reci, u kиloarima, da је trebalo pozvati 
i неkе dгиgе partije, na primer britanskи i alЬansku, а i grckи, koja 
је tada vodila gradjanski rat. Ali sovjetski predstavнici sи to otklonili 
bez opsirнijih obrazlaganja. Doista mi нiје ni danas jasno zbog cega 
нisu Ьili pozvani AlЬanci. Jugosloveni se nisu tome protivili. Sovjetska 
vlada nije AlЬanijи - kao ni komuнisticke partije, sem francиske 
1 italijanske - sшatrala zнacajnom, а mozda ni konacno otrgnutom 
od kapitalizma. Prisиstvo Grka је otpadalo zbog toga sto Ьi to moglo 
da se protиmaci, na Zapadи, kao otvoreno i aktivnije uplitanje u 
gradjanski rat u Grckoj. А kad је taj razlog rprecиtno uvazen, grckoj 
partiji nije pridavar1 veci znacaj nego ostalim izostavljenim. А bri
taнska partija је ocenjivana kao preslaba da Ьi se mogla uporediti 
s fгancuskom ,ј italijanэkom, ра njeno prisиstvo ne Ьi moglo opravdati 
odsustvovanje drиgih partija. Delegati sи, uza sve to, smatrali da се 
ostale partije podгzavati odlиke InformЬiroa i pridr~avati se stavova 
koje on bude иsvajao. Та se procena kasnije pokazala tacnom. 

Sve u svemи, organizovaнje InformЬiroa i njegov sastav odgo
varali su interesima i interesovanjima sovjetske drzave. Odredjivanje 
Beograda za sediste InformЬiroa nije u tom trenutku - to је moj 
utisak - motivisaнo namerama i planovima о potCinjavanju Jugosla
vije. То zakljucиjem ponajpre iz toga kako је do toga doslo . .Zdanov 
је predlozio za sediste Prag, kao najmanje ekspoнiran u zaostrava
njima sa Zapadom, i kao "najslaЬiju kariku" na istoku. То је prihva
ceno bez raspre. Ali Slaнski nije mogao da prЉvati obavezu dok se 
ne konsultиje s Gotvaldom. А kako nije ·izmedju Sklarske Porebe 
i Praga Ьilo direktne telefoнske veze- takva yeza Ьila је uspostavljena 
jedirю s Moskvom - Slanski је otputovao automoЬiloш u Prag. 
Putovao је citavo popodne i citavu пос, da se sutra oko podne pojavi 
s нeodusevljenim pгistankom Gotvaldovim. Ali u medjuvremeнu, pre
konoc, Zdanov је razgo;,rarao specijalnim telefoнom sa Staljinom i 
svakako mu рrенео kolebanja Slanskog. Staljiн је odlиcio da sediste 
bude u Beogradи, sto smo Kardelj i ја na licи mesta prih;,ratili, ne 
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krijиci odиsevljenje, iako smo znali da to Jиgoslavijи izlaze dodatnim 
pritiscima sa Zapada i internacionalistickim obavezama. Beograd 
је priznat za novi - najvazniji posle Moskve - revolиcionarni centar. 

А i nacin Staljinovog odlиcivanja ide и prilog mojoj pretpostavci 
da Beograd nije izabran za sediste InformЬiroa radi toga da Ьi se 
kasnije na Jugoslavijи vrsio efikasniji pritisak. Zdanov је dosao na 
vecanje s predlogom о Pragи kao sedist11. Staljin se - izvesten о 
kolebanjima Slanskog, а verovatno i о potpunoj podrsci Jиgoslovena 
sovjetskoj delegacji - odlucio za Beograd. Mada oprezan, kadar za 
strpljiva, dиgotra:jnija vrebanja, Staljin је istovremeno znao i da odlиcuje 
naglo, ро inspiraciji. Tako је izabrao Beograd, koji је tada Ьiо naj
istureniji, ра i najodvazniji u sиkoЬljavanjima sa Zapadom. Kroz prko
senje је podvlacio odlиcnost. 

Na sastankи је zakljиceno i izdavanje dvonedeljnika InformЬiroa. 
Ali naziv lista, Za trajni mil·, za narodnu demokratiju, odredjen је 
kasnije. Glavni urednik Judin је pricao da је taj naziv izmislio Staljin, 
s objasnjenjem da се zapadnjaci, kad ga bиdu citirali, morati da 
upotrebe aktиelnи parolи Moskve i komиnista. То se nije dogodilo, 
kao ni samo organizovanje Informblroa. Zapadne informacije sи, vec 
i zbog toga sto је naziv Ьiо dug, mahom upotreЬijavale izraz "organ 
Kominforma". 

S nama se vratila i rumunska delegacija, ра је bez zadrzavanja 
и Beogradи, nasim avionom, prodиzila za Bиkиrest. Kardelj i ја smo 
se vec istog popodneva nasli s Titom, а иvесе se iskupilo и kuglani 
oko Ьilijara, desetak vodecih drugova - medju njima Коса Popovic, 
Ivan Gosnjak, Blagoje Neskovic - da saslиsajи novosti i nase utiske. 
Svi su Ьili decacki razdragani i gordi, kao da se obnavlja "romanticni" 
period u odnosima izmedju komunistickih partija i nase i sovjetske 
partije, kao da sи, najzad, krv i stradanja komunista i nщ·oda Jugosla
vije doЬili priznanje. Ali su, иz to, detalji iz naseg pricanja - t.o nije 
Ьiо formalni sastanak, nego sedeljka pre Ьilijara - о kritikama i 
samokritikщna svih partija, sem dakako sovjetske i nase, izazivali kod 
svijи neskriveno samozadovoljstvo. 

Uskoro, 5. oktobra, objavljena је i kod nas - prema dogovoru 
s ostalim partijщna - deklaracija sa zasedanja InformЬiroa. А ја sщn 
8. oktobra objavio, tim povodom, uvodnik u Borbl. Vredi navesti iz 
njega jedan c1tat, kao ilиstraciju "jиgoslovenske" neobиzdanosti i 
uobrazenosti: "Narodi Jugoslavije mogu Ьiti ponosni sto је njihova 
prestonica postala mjesto u kome се, u budиcnosti, komunisticke 
partije vrsiti svoja savjetovanja, sporazиmijevajиci se о borЬi protiv 
potpaljivaca novih ratova i njihovih pomagaca. Narodi Jugoslavije 
samo mogu Ьiti ponosni sto се njihova zemlja i na taj nacin pamoCi 
aktivnost najnaprednijih snaga savremenog drиstva na dobro radnog, 
miroljиЬivog covjecanstva i naroda koji se bore za oslobodjenje od 
im peri ja1istickog jarma". 

U Jиgoslaviju је иskoro doputovao i pr·edstavnik sovjetske partije 
Jиdin. Bile su Ьlagovremeno poduzete mere za smestanje IнformЬiroa 
i stщnpanje njegovih glasila. Тај posao је obavio иglavnom Rankovic 
~а svojim aparatom. Ispraznjena је i uredjena jedna od najboljih i 
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нajreprezentativnijih palata u kojoj је nekada Ьila banka. Mi smo 
poverenu nam duznost shvatili kao "ist.orijsku odgovornost" i vrsili 
је savesno i predano. Ni sovjetski predstavnici nisu imali nikakve 
primedbe. 

Izmedju Judina i Moskve uspostavljena је specijalna telefonska 
veza. Redakciju је trebalo da sacinjavaju - prema odlиci Infor~
Ьiroa sredinom januara 1948. godine, na kojoj је jugoslovensku parћJU 
zastиpao Ivaн Gosnjak, jer sam ја Ьiо u Moskvi - ро jedan pred
stavnik clanica InformЬiroa. Uredjivanje је ustvari bilo u rukama 
Pavela Judina, "najboljeg filozofa medju ~bavestaj~ima i najbo!!eg 
obavestajca medju filozofima" - kako ga )е okvablikovala uzrecrca 
koja је о njemu kolala u Moskvi. Ali ni Judin nije imao veca prava 
neao sto Ьi ih imao inteligentniji tehnicki urednik. Otisak organa 
:rnformЬiroa је slat avionom u Moskvu na odobrenje Staljinu i Molo
tovu, а niko niZi nego Judinov zamenik Olenjin dezura.o је ~ sta.:npariji 
Borbe, da se neki primerak ne iskrade pre nego strgne zmprzmatur. 

clan redakcije organa InformЬiroa је Ьiо Boris Ziherl, а ја sam 
Ьiо partijski predstavnik u InformЬirou. Ziherl је zadovolj~vao u 
novinarskom, а pogotovo u teoretskom pogledи, ma~a se ne br. mo~lo 
reci da је Ьiо dovoljno cvrst i odvazan u odnosrma sa sovjetskr~l 
predstavnicima. Doduse, nije Ьilo - Cinilo se, na prvi pogled, da nece 
ni Ьiti - нuZde za cvrstinom i odvaznoscu. Osnivanje, а pogotovu 
smestanje InformЬiroa u Beograd, navesCivalo је i uskladjivanje od
nosa sa Sovjetskim Savezom. Ali to је Ьiо privid koji је sazdavalo 
i нametalo ideolosko zajedнistvo, ideoloska identicнost sa Sovjetskim 
Savezom. Ј er razlike i neslaganja "ро drzavnoj liniji", odnosno u 
stvarnim, zivotnim pitanjima, nastavljala su se, ра cak i zaostr~val~: 
Na povrsini, u stampi, ondasnji posmatrac је jedin? moga<? da prrn;.eп 
pojacanu, cak groznicavu podrsku koju је J.ug?slavrja u~azrval~ .sovjet
skoj spoljnoj politici i dugackim i patet!Cшm govorrma Vrsrnskog. 
GodiSnjica Oktobarske revolucije guta citave glavne novine i slavi se 
bucnije nego u Moskvi. Dan Jugoslovenske arшije se 1947. godine j.~s 
uvek slavio na Staljinov rodjeнdaн, 21. decembra, а ne kao kasшJe 
i danas, 22. deceшbra. Ali ta neodmerenost samo skriva pravu pod
zemnu realnost. 

U to vreme раdаји Titove posete Bиdimpesti, Bиkurestu i Sofiji, 
u kojima se upadljivo ispoljavaju spontane simpatije naroda prema 
Jugoslaviji, а cak i naklonost r:,e~ih vodj~ ka Jugo~laviji i ka nez~: 
visnijem, "jugoslovenskom" poloza)U. Zakulrsno, kao lZ nehata, ь.uducl 
sukob se zakuvava prepricavanjima i naduvavanjima о glupostr, na
duvenosti i primitivnosti sovjetskih predstavnika. Sovjetski ambasador 
Lavrentjev је Ьiо - najcesce s razlogom - cesta tema zaku1isnih 
Iazgovora i ogovaranja. 

Prvi sovjetski ambasadи је Ьiо SadCikov. On је postavljen ?d
mah ро priznaнju vlade Tito-s_ubasic i ostao је. nest? vi.se od govdн1:u 
dana. Secam se da је KardelJ, kad se postavrlo prtanJe naznaceнJa 
ambasadora istakao da tгеЬа insistirati kod sovjetske vlade da nam 
upиti licno;t koja се Ьiti vise ,partijski radnik, а ne profesionalni diplo
mata, kako Ьi nam pomogao u pitanjima unutrasnjeg razvitka i u 
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partijskoj izgradnji. Ali se ne sесат, ako sат i znao, ko је to insisti
ranje obavio - тozda Tito, а тozda bas Kardelj kad је krajeт 1944. 
godine boravio u Moskvi. I doista, Sadcikov је uzet iz aparata СК 
sovjetske partije i upucen u Jugoslaviju za aтbasadora. SadCikov је 
nosio tek uvedenu aтbasadorsku uniforтu i drzao se - narocito u 
prisustvu zapadnih saveznika - diploтatske forтe. Ali је istovreтeno 
pratio nase unutrasnje prilike i preko vodja -·- najcesce Ђtа ili Kar
delja - davao savete. Bio је povucen, strpljiv i nenaтetljiv. Sесат 
se jednog njegovog znacajnijeg saveta. U projektu Ustava od 1946. 
godine Ьilo је zapisano i socijalno osiguranje seljaka, ра је to - s 
тotivacijoт da ni Sovjetski Savez nета materijalnih mogucnosti za 
takvo sto - izbaceno iz konacnog teksta. 

Nije nат Ьilo jasno zbog cega је SadCikov zamenjen, а nismo 
iтali ni nekih razloga za suтnje. Lavrentjev је cak Ьiо i podu
zimljiviji u uspostavljanju 'kontakata, а pogotovu u priredjivanju izo
Ьilnih vecera i prijeтa, i u manifestacionoj saradnji. Ali se promena 
ubrzo osetila. Lavrentjev је pretezno nastupao - i kad, iz formalnih 
razloga, nije morao - kao zvanicni, drzavni predstavnik. Nije se 
uduЬljivao и prilike i odnose, Ьiо је - и razgovoru - znatno krиCi 
od Sadcikova. Nije Ьiо kadar da primi ni najЬiazи primedbи па racиn 
Sovjetskog Saveza ili sovjetskih predstavnika. UЬrzo је росео da di
ferencira jugoslovenske vodje, da se zЬlizuje sa nekiт v·ise. Osetila 
se proтena i u drzanjи clanova aтbasade - postali sи zvanicniji 
i zakopcaniji. Na jednoj veceri, dok sат тu objasnjavao teskoce •1 

prevodjenjи ruskog terтina, on је bez preтisljanja dobacio: Zasto 
ne uzтete rиski terтin? - Podjarivao је, kao и sali, srpske fиnkcio
nere sto zаnетаrији "vodecи иlоgи" srpskog naroda, dok sи istovre
тeno sovjetski predstavnici odrzavali zive, nerazjasnjene, veze s Heb
rangoт i hrvatskiт funkcioneriтa i nabacivali alиzije о podredjenosti 
Hrvata i Hrvatske. Lavrentjev је иkazivao da тi роtсепјијето Pravo
slavnu crkvи i nastojao da ozivi veze sovjetske Pravoslavne crkve sa 
srpskoт. 

Lavrentjev је Ыо tipican predstavnik krиte, bespogovorne i ispre
predane staljinske diploтatije. Svoj zadatak је on shvatio - а takav 
ти је odista i Ьiо - ne da rаzите пеgо da pokori. Zbog toga је 
ispadao skиceniji i nespretniji nego sto Ьi inace ро svojiт svojstviтa 
Ьiо. Јиdiп је blo иsko povezan s Lavrentjevoт. То se тoglo zakljиciti 
iz njihovih svakodnevnih, otvorenih susreta, а i iz razgovora s njiтa 
na vecerama i prijeтiтa. Ali Jиdin se - kad је sиkob otpoceo -
cuvao da ne eksponira previse ni sebe ni organ InforтЬiroa. 

Razlike i neslaganja sa sovjetskoт vladoт krajeт 1947. godine sи 
и ekonoтiji doblli ogromne, neprerпostive razrпere. Vodjstvo је, и 
zahиktalosti ostvarivanja prvog Petogodisпjeg рЈана, povиklo za sobom, 
sto тilот sto IPГinиdoт, i narod. Zeтlja se kidala u naporи i oskudici. 
Ali taj рlан - aиtor mи је blo Hebrang, а tгebalo је da ga izvodi 
Kidгic - Ыо је ne sато p1·enapгegnиt, nego i neгealan и svirп svojim 
postavkama. Bio је sracиnat i na oblmnи :РОШОС Sovjetskog Saveza, 
mada nam tu pomoc нiko nije Ьiо оЬесао. Kada је na sednici Polit
Ьiroa Hebrang obrazlozio рlап, syj sи Ьili prezadovoljпi. Diskиsije 
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takoreci nije ni Ьilo. Jedino sат ја napravio primedbu da је nemogиce 
imati toliko krava i tolikи mlecnost, obzirom da је govedarstvo stra
dalo za vreme rata i da se krave tele jednom godisnje. Primedba је 
shvacena kao sala, а i Ьila је napola sala, ali Hebrang је uzvratio 
da се Ьiti иvezene krave iz Holandije, ра sam i ја ostao zadovoljan. 
Plaнiralo se на osnoyu zelja i amblcija, а ne шogиcnosti i potreba. 
Hebrang se u tome - kao sto Ы se to dogodilo i bllo kоте drиgom 
na njegovoт шеstи- jpOdao opstoj atтosferi, koja је zahvatila cak 
i strиcnjake, od kojih је veCina blla vise partijna nego strиcna. 

Jиgoslovenski vodji sи kasnije - posto se razgoreo sиkob sa 
Sovjetskim Savezoт i istocnoeyropske vlade prekrsile sve ugovore 
i fakticki prekinule ekonomske odnose s Jиgoslavijoт - tvrdili da 
је plan propao zbog Ьlokade s Istoka. То је ;tacno, ali uz dodatak: 
plan је blo неrеаlап, zasnovan na zeljaшa, а ne na mogucnostima. 
I ostvarivan је kampanjom i polиprinudom, kao da је и pitanjи sud
blna naroda. Kritican, neotklonjiv је Ыо nedostatak radne snage. 
Istina, vec и januaru 1946. godine је ukinиt prinudni rad, kao vrsta 
kazne. Ali ni doborovoljni rad - obzirom da је to blla i vrsta 
kampanjske, "patriotske" provere, тogla Ы se ta dobrovoljnost staviti 
pod znakove navoda! - nije davao bolje rezиltate. Znacajnи ulogu 
na "kljucniш tackama" trebalo је da odigraju, i odigrali sи, politicki 
i drиgi zatvorenici, kojih је Ьilo preko 50.000, kao i nemacki ratni 
zaroЬljeпici kojih је Ьilo preko 100.000. 

Prolaze6i kroz Bosnи, u prolece 1946. Ш 1947. godine, video sam na 
Romaniji stotine ljиdi koji su, gladni i proтrzli, dokolicili na suтskiт 
гadovima. Stиpivsi и razgoyor s njima, doznao sаш da su veCinom 
iz SrЬije, da nisu dosli ро kazni, ali нi dobrovoljno. Nisи primali 
нikakvи platи, iako treba da rade do dva meseca, а hrana se sastojala 
od corbиljaka bez mesa i тasnoca i oko pola kilograтa kukuruza. 
Takvo bezvoljno, neplaceno i izgladnelo ljиdstvo nije bllo ni тogucno 
pokrenиti na intenzivan rad, cak i da је post.ojala adekvatno strucna 
organizacija. Slicne "dobrovoljce" sam sretao i drиgde. Bilo ih је 
svиkиd ро Jиgoslaviji. Ро povratkи u Beograd preneo sam svoje utiske 
vodeciщ drugovima, а najopsirnije Кidricи. Svi su uvidjali neko
risnost, besmislenost takvog "dobrovoljnog" rada, ali niko nije znao 
kako Ы drukcije Ьilo mogиcno ostvariti postavljene, "planske" za
datke. Uskoro роtощ Kidric i njegov aparat sи izracиnali da taj rad 
- transport, ishrana, medicinska zastita radnika i drugo - kostaju 
vise nego sto doprinose. "Dobroyoljni" rad је иkiтшt, а ostao је samo 
- iz ideoloskih i "vaspitnih" razloga - dobrovoljнi rad za omladinи 
i doista dobrovoljni rad na lokalnoш nivoи. 

Iracionalnи, ideolosku prenapregnutost ekonoтije је donekle 
uЬlazavala ротос Unre, koju је nasa vlada - svakako uz ротос 
Unrinih s.trиcnjaka - racionalno i efikasno rasporedila. Najeklatant
niji primer је brza obnova tesko postradalog zeljeznickog saobracaja. 
Ali ta ротос nije mogla Ьitno ротосi ostvarivanju preaтblcioznih, 
nestvarnih planova. 

Nase insistiranje na ostvarivanjи toga plana, odnosno na brzoj 
indиstrijalizaciji i moderпizaciji, sovjetski predstavnici su pothranjiyali 
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varljivim obeeanjima. Iz svih razgovora и Moskvi na najvisem nivoи 
- pogotovu onih izmedju Tita i Staljina и jиnu 1946. godine -
moglo se zakljuciti da се sovjetska pomoc Ьiti oЬilata i svestrana. 
U praksi od toga је ostvarivano malo ili nimalo, а jacala sи sovjetska 
nastojanja, u raznim vidovima, da zagospodare jugoslovenskom pri
vredom i Jиgoslavijи zadrze kao agrarno i sirovinsko podrucje. Ali 
do svesti о sovjetskoj "seЬicnosti", о "dekadenciji" ruske revolucije 
i sovjetskom hegemonizmи, do svesti о svojoj posebnosti i о izleci
vosti svojih muka samo vlastitim naporima - do toga se dolazilo 
sporo, bolno, kroz neverice i kolebanja. 

Кidric se satirao i zdrao da ostvari plan, а istovremeno је opaZao 
njegovи nerealnost. Svakodnevni poslovni odnosi i perspektivni pre
govori su ти kazivali da ekonomski odnosi sa Sovjetskim Savezom 
i drиgim istocnoevropskim zemljama ne samo sto nisи drukciji, nego 
su, stavise, i nepovoljniji, jer su optereceni ideoloskim obavezama i 
zamkama, od odnosa s drugim, zapadnim zemljama. А istovremeno 
је on morao - takav је Ьiо stav, zasnovan na ideoloskoj povezanosti 
i istovetnosti - da odnose s Istokom razvija i neguje. Vodjstvo је 
Ьilo, ра ta:ko i Кidric (isticem njega jer је vodio ekonomiju, ciji је 
razvoj trebalo ne samo da opravda neшerljive zrtve iz rata, nego i da 
obezbedi zivljenje) u dilemi i na mukaшa. 

Mozda Ьi te nase dileшe i nase zaglavljivanje и ekonomske 
teskoce potrajalo шnogo duze, da se ekonomska neslaganja sa sovjet
skom vladom nisu ispreplitala sa "ideoloskiш", politickiш razlikaшa 
i neslaganjima. А jиgoslovensko vodjstvo nije шoglo, а nije ni pri
stajalo - samo svescu koja se razvila iz revolucije izvrsene vlastitiш 
snagaшa - na cutljivu pokornost. Iz uskog, vodeceg kruga su se sirili 
neslaganje i negodovanje i uopstavali se, postupno, u saznanje i и 
kritiku. 

Ali to se nije dalo sakriti, cak i da је vodjstvo na tome nastojalo. 
U samoш vodjstvu i oko njega Ьilo је drugova koji sи svakи kritiku, 
а pogotovи osamostaljenje od Sovjetskog Saveza, sшatrali ne samo za 
odstupaпje od ideologije, nego i izdajom revolucije i svoje revolucio
пarne proslosti - svog revolucionarnog Ьiса. 

Sukob је, tako, postajao neшinovan, шаdа niko nije Ьiо sasvim 
svestan ni пjegovih oЬlika ni njegovih razmera. Niko nije trazio 
povod, niko nije namerno ubacio varnicu - i jedno i drugo se javilo 
iz politickih, iz medjиdrzavnih odnosa. Povod, varnica izblli sи iz 
nepodudaranja, sukoЬljavanja jugoslovenske i sovjetske politike prema 
Albaniji. U Beogradu i Tirani se i dandanji posleratni odnosi izmedju 
Albanije i Jugoslavije interpretiraju razlicito, cak suprotno - zavisno 
od ideoloskih i drzavnih sukoЬljavanja. сије se i misljenje da se 
Beograd odnosio рrеша AlЬaniji sliCno Moskvi prema Beogradu. То 
poredjenje је sematicno i povrsno. Pitanje је specificno i mnogo duЬlje. 

Koliko је meni poznato i koliko шogu da saznam iz jugoslovenskih 
objavljenih materijala, ekonomski odnosi izmedjи Jugoslavije i Albanije 
sашо spolja lice na odnose izmedjи Sovjetskog Saveza i istocno
evropskih zemalja. I и jednom i u drugom slucajи, na primer, иspo
stavljaju se mesovita drustva. Ali Jugoslavija је - kad se sve uzme 
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- vise davala nego sto је dobljala iz Albanije. Jugoslavija је - preko 
zajedniCkog drustva - podigla prvи zeleznicu и Albaniji (Drac-Peein), 
kao i nekoliko manjih fabrika, а dala је AlЬaniji i relativno visok 
kredit (dve milijarde leka = 40 miliona dolara). AlЬaniji sи poklonjene 
i znatne kolicine Zitarica, kad је 1946. godine Ьila pogodjena sиsom, 
iako је Jugoslavija Ьila takodje zaostala, opustosena, gladna i и svemи 
oskиdna. 

Takav ekonomski, za Jugoslavijи skиp i nepravican odnos, Ьiо 
је mogиc jedino zbog toga sto sи i jugoslovenski i alЬanski vrhovi 
stajali, vec od rata, na gledistи da оЬе zemlje treba da se ujedine. 
Albanija Ьi postala sedma jиgoslovenska repuЬlika, ра Ьi se njoj pri
kljиcila i oЬlast Kosova i Metohije, naseljena vecinom AlЬancima. 
Drzalo se da Ьi time, najzad, Ьili uklonjeni teritorijalni sporovi i na
cionalne netrpeljivosti. Iz te koncepcije Jиgoslavija se prema Albaniji 
и ekonomiji - шаdа su о mesovitim drustvima i trgovini sacinjavani 
medjиdrzavni ugovori - odнosila s neseЬicnoscu i sirinom kao da 
se radilo о jednoj od пјепih nerazvijenih repиЬlika. 

Ali to bas nije odgovaralo niti moglo odgovarati Albancima, cak 
da kod njih nezavisnost, а pogotovи posebnost, nisи takoreci najЬitnije 
nacionalne crte. Pogotovu takvo, иjedinjasko, zЬlizavanje nije odgo
yaralo sovjetskoj vladi, koja је, doduse, Ьila naklonjena kontrolisanoj, 
zavisnoj Jugoslaviji, ali ne i Jugoslaviji kao nezavisnoj, osnazenoj 
balkanskoj drzavi. 

Svakako sи se Albancima, s иspostavljanjem odnosa s drugim 
istocnoevropskim zemljaшa, pogotovu sa Sovjetskim Savezom, ukazi
vale i druge ekoнomske, а pogotovu politicke mogucnosti, а ne samo 
naslanjanje na Jugoslaviju. Ali ako и stvarnosti i ne Ьi Ьilo tako, 
dovoljno је ako је AlЬancima takvo sto nagovesteno i oni и to po
verovali, ра da vodjstvo, i1i deo vodjstva, pocne da sumnja и isprav
nost i korisnost odrzavanja zacrtanih jednostranih odnosa s Jиgo
slavijoш. Jer ekonomski odnosi Jиgoslavije s Albanijom, mada - kao 
sto sam vec istakao - pravedniji od onih koje је Sovjetski Savez 
praktik:ovao prema istocnoevropskim zemljama, ра i prema Jиgoslaviji, 
kao takvi, kao vrsta odnosa, morali sи kad-tad izazvati otpore и AlЬaniji. 
Mesovita preduzeca, znacajna иloga jugoslovenskih savetnika i stru
cnjaka, jugoslovenska nastojanja da u skladu s idejom иjedinjenja, 
uskladjujи alЬanski razvoj s jugoslovenskim razvojem, sve to i mnogo 
sta drugog иz nepremostive nacionalne i ogromne svakojake razlike, 
moralo је kad-tad da izazove trvenja i neslaganja. 

Jugoslovensko-alЬanske odnose nije tada akutno opterecivalo pi· 
tanje Kosova i Metoblje. Jer оЬа vodjstva, alЬansko i jиgoslovensko, 
stajala su na gledistu ujedinjenja Jugoslavije i Albanije, cime Ьi se 
resilo i pitanje pomenute pokrajine, na taj nacin sto Ьi Ьila pri~jи~en~ 
alЬanskoj federalnoj jedinici. U tom pitanju Jugosloveni sи prtkrtvalt 
nedoslednost slicnu Buaarima, kad sи ovi prikljиcenje Pirinskog kraja 
Makedonije povezivali 

0

s иjedinjenjem ~ Jugoslavijom. ~Љa_ns~o vo
djstvo nije isticalo to pitanje, ali ono Је moralo opt:rectvatt IlJe~?vи 
podsvest, ako ne i svest, pogotovи kad sи se odnos1 s Jиgoslavчom 
poceli komplikovati. 
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Vec u toku cetrdesetsedm~, .a.!la~oci~o pri k:aju ~е godine, ju~o
slovensko vodjstvo, na Tito~u Ш1CIJatlvu 1 pod ~~egovlDlv·neposrednl~ 
nadzorom, intenzifikuje a~tlvnost. prema АlЬаШЈI, narocrto u partl]-
skoj, ekonomskoj i voj?OJ. ?Ьlasti. . . v • 

Jugoslovenski svako)ak1 шstru~toп nast.OJ~ na unosenJu u alЬansk~ 
partiju i armiju jugo.sloven~kog ~skustva 1 .J.ugoslovens_kog modela . 1 
na tesnom povezivanJU nacюnalшh ekonomчa. А1Ьаnс1 se, sa svoJe 
strane, i sami, bar naizgled, prilagodjavaju tom umnozavanju i unifi
kovanju odnosa. Ujedinjenje s Jugoslavijom је, u svesti, jos uvek 
zivo, kao balkansko socijalisticko nasledje, kao nedavno ratno isku
senje i kao aktuelni otpor pritiscima i intervencijama sa Zapada. 

Sovjetska vlada пiје nikad pokazivala odusevljenje za ujedinjenje 
Jugoslavije i АЉапiје, mada se nije tome otvoreno ni suprotstavljala 
- sve do 1947. godine. Nas PolitЬiro је znao da је vec krajem 1946. 
godine sovjetski ambasador и Beogradu Sadcikov izrazavao rezerve 
prema jиgosloveпsko-alЬanskim ugovorima о saradnji i upozoravao 
AlЬance па promisljenost. 

Pocetkom 1947. godine dolazi u ekonomskim pitanjima do otvo
renog trvenja. Naku Spiro, koji је Ьiо u AЉaniji odgovoran za eko
nomijи, iиazio је neslaganje s ugovorima iz 1946. godine о medju
sobnoj ekonomskoj saradnji. 

Svakako u vezi s tim u Beogradu је boravila - ne secam se 
tacno kada, valjda sredinom 1947. godine - alЬanska delegacija, u 
kojoj је Ьiо, ako је nije i predvodio, Naku Spiro. Razlike su izgla
djene. Ја sam tada - ne secam se kojim povodom - susreo Naku 
Spira. Оп је otvoreno, navodeci cifre, ali bez mrznje i ogorceпja, 
isticao da ekonomski odnosi, kakvi su dotad projektovani, nisи za 
AlЬaniju пi dobri ni pravedni. 

Ali izgladjivanje razlika је Ьilo privremeno i prividno. Otpor Nakи 
Spira se nastavlja uporedno s dvosmislenim, poluotvorenim kriticizmom 
sovjetskih predstavnika u Tirani, narocito ambasadora cuvahina, protiv 
Jugoslavije i jacanja jugoslovensko-alЬanskih odnosa. 

U kojoj meri је neslaganje Naku Spira Ьilo povezano s intrigi
ranjem sovjetskog ambasadora - ја to ne znam. Ali је nepoЬitno 
da su оЬе aktivnosti razvijane istodobrю i da је nas vrh Ьiо i о jednoj 
ј о drиgoj ne samo obavesten, nego u nјЉ i upleten, samim tim sto 
је i vecina alЬanskog Centralпog komiteta stajala па gledistu zЬliza
vanja s Jugoslavijom i podrzavala konkretne шеrе u tom pravcи. cak 
i Enver Hodza је Ьiо па tom gledistu, mada se na njemu primeCivalo 
neodиsevljeпje i nepodиzimljivost, sto је Ьiо jedan od razloga sto 
se u Beogradи па Hodzu gledalo kao na komunistu s malogradjaпskim 
opterecenjiшa i nasиprot njeшu istican Koci Dzodze kao "radnicki 
kadar". 

Nervozna i protivrecna, ali i uporna nastojanja Naku Spira pro
tivu ugovorenih i praktikovanih odnosa s Jugoslavijom, zaostrila su se 
besиmnje i uz upliv jugosloveпskih predstavnika - odnose u samom 
аЉапskош Ceпtralnoш koшitetu. Naku Spiro је Ьiо iskljucen iz partije 
i smeпjen. Takvoj odlиci se nije usprotivio ni Enver Hodza, bar ne 
javno. 
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Nasav se usamljen, optиzen za "пacionalisticko skretaпje", jer 
protivan zЬlizavanjи dvejи koшиnistickih partija, odnosno dveju soci
jalistickih zemalja, Naku Spiro је u jesen 1947. godine izvrsio samo
иЬistvo. I u beogradskim vrhovima, а pogotovи и tiranskim, пjegov 
ocajпicki gest је izazvao ne samo zаЬипи i uznemiranje nego i osecanje 
neceg kobпog i zloslutnog, uprkos povrsпim ideoloskim objasnjenjima 
i tesenjima da је оп Ьiо "slaЬic", "inteligent", "nacionalist". 

Organizovanje InformЬiroa i пjegovo smestanje u Beogradu su 
privremeпo stisali i zagladili neslagaпja, пetrpeljivosti i nestrpljenja 
oko AlЬanije, izmedju Jugoslavije i Sovjetskog Saveza. Cim је protekao 
medeпi mesec ideoloskog internacioпalizma - priguseпe i suprot
stavljene teznje sи buknule s пovom, пepredvidljivom пeobuzdaпoscu. 

Tito је Ьivao sve nervozniji i росео је da pozuruje ujediпjenje s 
AlЬanijom. Pred uskim krugom oko njega on пiје skrivao, а ni шоgао 
da skrije, svoje bojazni da се паs "Rusi" zaskociti i "zgraЬiti" AIЬaпiju. 
Zbog toga је ujedinjenje s АЉапiјош, umesto da se zasniva na dobro
voljrюsti s оЬе straпe, sve Yise doЬijalo oЬlik jиgoslovenske peпetracije. 
Bez ikakvog stvarnog razloga, odnosпo pod izgovorom opasnosti za 
AIЬaniju od "grcke reakcije" i "imperijalista" иgпjezdenih u Gгckoj, 
Tito је пaredio da se pripreme dve kompletne i koшpletno оргеmlјепе 
divizije radi upиCivanja u АЉапiји. Time, kao i пasim ostalim vojпim 
poslovima u AIЬaniji, rиkovodio је Milan Kиpresaniп, koji se иЬrајао 
medju sposobпije, odmerene i discipliпovane generale. Bio sarп pri
sиtan ро svom poslи kad је Tito Kнpresaпinu davao insћ-ukcije u 
tош рrауси. Radilo se о pripremama, а odlиka jos nije bila doneta. 

Ni pripreme, ni odluka о upuCivaпjи dveju divizija nisu diskuto
vane r1i u PolitЬirou ni u najuzem krиgu oko Tita, koji smo sacinjavali 
Kardelj, Rankovic i ја. U tom krиgu је jediпo Raпkovic Ьiо naj
podrobпije upucen, buduCi је znatan deo posla - obavestajna sluzba, 
medjupartijske veze, odЬir kadrova - spadao па njega. Upuceni su, 
svakako, bili i vodeci drugovi iz Arrпije - Ivaп Gosnjak, Коса Po
povic i Svetozar Vukrпaнovic. Besumпje nije Ьilo mnogo оnЉ koji 
su se dosecali, а jos manje onih koji sи znali, о сети se radi. Teza 
о "spasavanju" i "odbrani" AlЬanije ozvanicena је i za uze krugove. 
А dodao Ьih, da mi savest nije bila mirпa. Podredjivaпje AЉanije 
se nije slagalo s uceпjem о dobroyoljnom ujedinjavanjи i nepotcinja
yanju drиgih пaroda. 

Istina, to nije Ьilo prvi риt da stvarnost "koriguje" teoriju. Вiо 
је to nov i veoma drastican slucaj - nas slucaj - "korigovanja". А 
nije Ьila ni ugodna poшisao da Sovjetski Savez zadoЬije kontrolu u 
A!Ьaniji i da time "zaokoli" Jugoslaviju i spreci ujedinjenje AlЬanije 
i Jugoslavije. U svojim razmisljanjima i dvoumljenjima- znao sam
nigde nisam пazirao podrsku, ра sаш se, samcit, nosio sa svojim 
sumnjaшa. Povrh svega, imao sam оsесапје da manevar nece ni uspeti, 
toliko је iz Tita izЬijala nervoza i toliko је sve radjeno na brzirш. 
Na brzinи i пer-vozno, iako vгеше nije islo па rиku takvom postu
panju. То је vreme gradjanskog rata и Grckoj i optuzbi u Ujedinjeпim 
пacijama protiv Jиgoslavije zbog mesanja u taj rat, vreшe intenzivnih, 
groznicavih nastojanja Tita i vlade na zЬlizavanju sa zemljama narodne 
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demokratije i иcvrscivanjи svog posebnog - nezavisnog od Sovjetskog 
Saveza _ uticaja и njima. . . . , 

А da li је, u kojoj meri је mogиca obmana и pollticl? Moguca 
је u sitnom, svak~evnom post_up~nju. А ~ad s~ radi о velikim pro
menama, 0 zaokret1ma, onda Jedino u~oll*o 1 stva.rno~t, odno~~o 
иkиpnost odnosa, "ide na rиkи" obman)lvac1ma. U р1tащи Alb~lJe, 
tada to nije Ьiо slиcaj, cak i da se "Rиsi" i deo alЬanskog vodJstva, 
na с'еlи sa Enverom Hod.Zom, nisu dosecali о cemu se radi. U prvom 
broju casopisa AlЬanija -Jugoslavija, organa Drustva za kulturnu. sa
radnju Albanije i Jиgoslavije, Enver Hodza је, 20. janиara 1948. god~e, 
velicao Tita i Jиgoslavijи, аН i isticao da se Albanija sama oslobod!la. 
On se, besиmnje, dosecao, Ш se "pravio Iиd", jer jos nije imao do
voljno snage, jos nije imao osiguranu sovjetsku podrsku. 

6. 

Кrajem decembra 1947. godine dosla је iz Moskve depesa u kojoj 
је Staljin zahtevao da dodjem ја, Ш neko drugi iz Centramog komiteta, 
radi uskladjivanja politike dveju vlada prema AlЬaniji. Razlike su se 
povecavale, narocito posle samoublstva Naku Spira, i upadljivog suro
vanja aiЬanskih vrhova oko Envera Hodze sa sovjetskim predstavni
c:ima. Sovjetski predstavnici, naroCito oni и Tirani, manje-vise otvo
reno su kritikovali pojedine jugoslovenske n1ere u AIЬaniji. I to s 
Jogickom uverljivoscu, kakvu po1itika lako nalazi, а najuspesnije ona 
koja napipa tokove zivota. Zbog cega - isticali su sovjetski pred
stavnici - Jugosloveni insistiraju na mesovitim drustvima u AIЬaniji, 
а sami odbljaju takva drustva sa SSSR; zboge cega mnoze svoje 
instruktore u albanskoj armiji, а traze sovjetske za svoju; otkud jugo
slovenski strucnjaci u alЬanskoj privredi dok jugoslovenska privreda 
iznajmljuje strane; otkud sad Jugoslavija, i sama siromasna i nera
zvijena, da razvija tAIЬaniju, i tako dalje? 

Ali nije sasvim jasno zbog cega је Staljin naglasio bas moje ime 
u svom pozivu. U svojoj knjizi Razgovori sa Staljinom izneo sam dve 
pretpostavke. Staljin me znao kao otvorenog eoveka, а mozda је hteo 
i da me pridoblje za svoju politiku, utoliko pre sto sam - za razliku 
od Hebranga i Zujovica, na koje је vec mogao da racuna - pripadao 
najuzem Titovom krugи vec od 1937. godine, odnosno od Titovog 
preuzimanja vodjstva partije. 

Nikakvih posebnih instrukcija nisam doblo, buduci da sam Ьiо 
u toku jugoslovensko-alЬanskih odnosa, а i sovjetskih "netakticnih" i 
"neodgovornih" rovareЛJja и Tirani. Pridrиzila mi se i delegacija Jugo
slovenske armije, kоји sи cinili nacelnik generalstaba Коса Popovic 
i sef vojne industrije Mijalko Todorovic. Oni su isli radi naoruzanja 
i izgradnje ratne industrije. S nama је pиtovao i Svetozar Vukmanovic 
-Tempo, nacelnik Politicke иprave Armije, radi upoznavanja s isku
stvima Crvene armije и politickom radu. 

Krenuli smo vozom, 8. janиara 1948. godine Ш tih dana, dobro 
raspolozeni i s dobrim nadama, ali vec i formiranih gledista - da 
Jugoslavija mora na svoj nacin i pretezno svojim snagama da resava 
svoja pitanja. 

Glediste, da Sovjetski Savez ne moze da bude apsolиtni uzor u 
"izgradnji socijalizma", sreli smo i u Bukиrestu, na veceri kod naseg 
ambasadora Golиbovica. Ј edan rumunski rukovodilac se s nama slagao, 
jedan је Ьiо neubedljivo protiv nas, dok је Ana Pauker, tada rumunski 
ministar spoljnih poslova, kao i nas ambasador, pazljivo cutala. Smat
rao sani- i tada i kasnije u Moskvi- takve razgovore nezgodnim. 
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jer sam drzao, pouzdano, da се sovjetske obavestajne sluzbe zabeJeziti, 
ako ne i izokrenuti svaku rec. Ali razgovor se nije mogao izbeci, 
obzirom na zalЬe i interesovanje Rumuna, а i obzirom na neobuzda
nost clanova nase delegacije, narocito Vukmanovica-Tempa. 

А i na citavom putu Ьilo је pojava koje kao da је sudЬina smi
sljala i namestala da Ьi podjarila nasu kriticnost. u Jasiu sovjetski 
komandant se uzasava na Ьlatnjavost grada, kao da u sovjetskim 
gradovima nije jos gore; sovjetska pratnja u vozu је iznenadjujuce 
sluzbena, cak hladna; smesne su nam ogromne, pompezne mesingane 
kvake na kupeima, а uzasavamo se nad bedom cistaca vagona koji 
u svom kupejcicu lezu kokoske. I tugom nas zavejava razorena, opu
stosena Ukrajina, dok putujemo u Ьlistavom, svim udobnostima 
snabdevenom vagonu sovjetske vlade. 

Nije proslo ni nekoliko sati ро пasem prispecu u Moskvu - bas 
smo s пasim ambasadorom Vladimirom Popovicem pretresali novosti 
iz zemlje i паsе izglede kod sovjetske vlade - а iz Miпistarstva 
spoljnih poslova su telefoпirali da Ьi Staljiп zeleo da me primi, ukoliko 
nisam umoraп. sta me moglo zamoriti u visednevnoj voznji udobnim 
vagonom, u citanju i dokolicarskim razgovorima7 Ali i da sam Ьiо 
mrtav od umora, pohrlio Ьih na Staljinov poziv. Clanovi delegacije 
su sa zavidljivim zanosom gledali na mene, а Popovic i Todorovic su 
mi utuvljivali u glavu da пе izostavim pitanja zbog kojih su oni dosli. 

Ali u mom radovanju zbog skorasnjeg susreta sa Staljinom Ьilo 
је i trezvenosti i promisljeпosti. Dvojпost u koju su Ьili zapali jugo
slovensko-sovjetski odnosi nije ше ostavljala citave noCi, provedene 
sa Staljinom i njegovim saradnicima. 

Odvezli su me oko devet casova uvece u Kremlj, u Staljinove 
kancelarije. Tamo su vec Ьili Staljin, Molotov i :Zdanov - ovaj po
slednji је Ьiо zaduzen za veze sa stranim partijama. Posle pozdravlja
nja i uoblcajerюg raspitivanja za zdravlje, Staljin је, cim је seo za sto, 
presao na pitanje Albanije: А vama se ubljaju u Albaniji clanovi 
Centralnog komiteta! То је vrlo nezgodno, vrlo nezgodno ..• 

Slozio sam se da је to neprijatno i росео da objasnjavam da se 
Naku Spiro svojim protivljenjem zЬlizavanju AIЬanije i Jugoslavije 
izolovao u vlastitom Centralnom komitetu. Ali nisam do kraja ni 
ispricao svoju verziju, а Staljin је neocekivano izjavio: Mi nemamo 
nikakvih rposebnih interesa u AIЬaniji. Mi se slazemo da Jugoslavija 
proguta AlЬaпiju! - Pri tome је prste ruke skupio i prineo ustima, 
praveci gest gutaпja. 

MoZda sam izgledao zbunjen, ali sam pokusao da Sta1jinove reci 
shvatim kao njegovu, uoblcajeпu drasticпu saljivost. Opet sam росео 
da objasnjavam: Ne radi se о gutanju nego о ujedinjenju ... - Ра to 
i jeste gutanje!, upao је Molotov. 

А Staljiп је prihvatio, opet s опiш skupljenim pгstima: Da, 
da, gutanje! Nego mi se s tim slazemo. Vi treba da progutate AlЬaniju, 
sto рге to bolje. 

Atmosfera је inace Ьila veoma srdacпa. Cak је i Molotov опu 
tvrdnju о gutanju izгekao sa saljivom ljubaznoscu. 
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_ Staljir:ovi ges~ovi gutanj': i пјеgо:'? odobravaпje gutanja, probudili 
.::.u u me~1 sumn~e, .d~ s. пasom pol~~1kom prema AIЬaniji nesto nije 
~ redu, ~~ se u~~dii1Jei1Je sa АlЬашЈОm не odvija dobrovoljno, kao 
sto . se nче odvl)alo ?obro~oljno ni prikljucenje baltickih zemalja 
SovJetskom Savezu. Al1 StalJш me vratio usгed teme: А sta Hod~a 
kakav је on ро .. Vasem misljenju? - Izbegao sam jasan, direkt~~ 
o~~~vo~. А _Sta.lJin se odma~ postarao da izrazi о Hodzi bas ono 
mislJ:nJ.e kOJe Је vl.adal? u )ugoslovenskom vodjstvu: Оп је malo
gradJanш, sklon nacюпal1zmu? - Da, tako i mi mislimo. Izcrleda da 
је tamo najcvгsci covek Dzodze. ь 

Ја. sam potvгdio, а Staljin је zavгsio razgovor о AlЬaniji: 
Izm_edJu nas пета razlike. Nego Vi licno napisite Titu depesu u ime 
sovjetske vlade о tоше i dostavite шi је koliko sutra. 

.Nis~.:n Ьiо si~uran. da sa~ shvatio neoЬicni Staljinov nalog -
da Ја !нsem . depesu u 1me SOVJetske vlade. О tome sam ga pripitao, 
а он Је to 1sto razgovetno poпovio. U tome trenutku sam Ьiо tim 
Staljiнovim poverenjem polaskan, ali, pisuCi sutradan depesu, izbeaao 
sam sve sto Ьi moglo Ьiti iskorisceno protiv Tita i juaosloven~ke 
;;:ade. D~pesu. је паs. ~шbas~dor isto~ dana dostavio sovjetskoj vladi. 
Ј.а .~epesa шkada ШЈе urucena valJda zbog toga sto njen sadrzaj 
Stal)lno.va . zlokovarnos~. nije mogla iskoristiti. U njoj sam javio da 
sam primlJen kod StalJlna i da se sovjetska yJada slaze sa nasom po
litikom рrеша AlЬaniji. 

Time је glavna tema zavrsena i razgovor је skrenuo u nebltnosti: 
~mestanje Informblroa, Titovo zdravlje i slicno. Ја sam to iskoristio 
1 u rpogodnom momentu нЬасiо pitanje opreme za jugoslovensku 
vojsku i jugosloyensku vojnu iпdustriju. Nacrlasio sam da u tome 
nailazimo na smetnje kod sovjetskog predstav~ka zbog "vojnih tajni". 
Na lio ј~ Stalji~. us:ao, uzv.i~r:uv_~i: Mi nemamo vojnih tajni prema 
vama! V1 ste prчatelJska soCIJaћstlcka zemlja. Mi vojnЉ tajнi nemamo 
prema vama. 

Za~im i.e Staljin pres~? za radni sto, potrazio preko telefona 
Bulganзшa 1 kratko nalozю: Ovde su Jugosloveni, jugoslovenska 
delegacija, treba ih saslusati odmah. 

R~zgoyor u Kremlju jedva ako је trajao pola sata, ра smo se nas 
cetYOГICa - Staljin, Molotov, Zdanov i ја, odvezli na veceru u Stalji
noyu vilu. 

Na Yeceri su Ьili i Maljenkov, Berija i Voznesenski. А dok smo 
и holu vile Zdanov i ја razgledali mapu sYeta - jer se gosti jos nisu 
Ьili iskupili - pridruzio nаш se Staljin. Ocito mu је bilo prijatno 
sto sam ја zapazio okruzenje Staljingrada plavoш, Staljinovom olov
kom. Staijin је росео da trazi Kenigsberg i prisetio se da ga treba 
preimenovati u Kalinjingrad. Naisao је na пешасkа imeпa i oko 
Lenjingrada, iz vremena Katarine Velike. Nalozio је :Zdanovu: Pre
iшenovati! Besmisleno је sto jos i danas ta mesta nose nemacka 
imena. - А :Zdanov је izvukao notescic i priЬelezio. 

Vecera је pocela tiшe sto је neko - rekao Ьih bas Staljin -
predlozio da svaki kaze koliko је temperatura ispod nule, ра da svaki 
bude kaznjen sa onoliko casica vodke koliko је stepeni promasio. 
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Nesklon picu, ја sam srecom promasio za jeda11 stepen, а Berija za tri. 
On је prokomentarisao da је to uradio namerno, kako Ьi mogao 
popiti veCi broj casica. Та "igra" sa stepenima hladnoce i casica~!l 
vodke pobudila је u meni "jereticku" pomisao: Eto, ljudi od kоэ:ь 
zavisi sudblna sveta vode besmislen, isprazan zivot. Tu "jeres" Је 
pojacavala i oronulost vodje. Staljin је za tri godine -- video sam 
ga posljednji put u martu 1945. godine- omlitavio i osenilio. Dobr~ 
је јео i ranije, а sad је Ьiо halapljiv, kao da se boji da nek~ ne ~kloш 
jelo ispred njega. А pio је opreznije, manje. Njegova energl)a, щegyove 
moCi, vise kao da nisu nikom Ьile potrebne, posto se rat o~onc~?· 
Ј edino је u oporosti i sumnjicavosti - kadkog se neko ne Ь1 slozю 
s njim - ostao isti, cak i osetljiviji. 

Razgovor је vodio Staljin, ali i drugi su u pogo~om m?ment~ 
mogli ubaciti temu. Р о pravilu se na drugu temu ne Ь1 .. prelazйo dок 
se prva ne Ьi iscrpla. Teme је najcesce pokretao StalJln, ро neko~ 
Ьizarnom redu, u kome su se aktuelnosti i kompliko;тani proЬ1em1 
smenjivali s prepricavanjem anegdota. 

Staljin nije skrivao divljenje prema atomskoj bombl: Mocna 
stYar! - uzviknuo је dva-triput. cesto је citirana Staljinova izjava da 
atomska bomba impresionira jedino ljude slablh ziyaca. Та izjava ~е 
tumaci da је on potcenjivao atomsku bombu. GuЬi se, prl tome, JZ 

vida da So;тjetski Savez to oruzje nije posedovao kad је on dao tu 
izja;тu. Da li ju је posedo;тao te veceri, kad se njom odusevlja~ao? 
То ne znam. Izgleda mi sasvim verovatno da је tada znao i щenu 
moc i njenu tajnu. Jer kad smo se Kardelj, Bakaric i ја - mese~ 
dапа kasnije - sreli u Moskvi s Dimitrovom, u njegovoj moskovskoJ 
vili, Dimitrov nam је ispricao da Sovjeti vec imaju atomsku bombu, 
bolju od americke. Pitam se: da 1i su vec ima1i bombu ili su preko 
Bugara hteli da nas zastrase? 

Kad је doSla rec na Nemacku, Staljiп је zakljucio: Zapadni се 
od zapadne Nemacke napraviti svoju, а mi od istocne svoju drzavu ... 
Тај zakljucak mi је izgledao logican i shvatljiv - docim mi nisu 
Ьila sh;тatljiva ni realna gledanja Staljina i sovjetskЉ vodja iz .Juna 
1946. godine, u razgovoru s jugoslovenskom i bugarskom delegaCIJOm: 
citaya Nemacka mora Ьiti nasa! 

Sedeli smo na kraju podugackog stola - na drugom kraju stola 
su Ьila jela u 7дgrejanim srebrnim cinijama. Staljin је sedeo sam, а1! 
ne u celu stola. U celu, desno od Staljina, sedeo је Berija, а mi ostaЪ 
pofronceni prema Staljinu. Meni s leva, do Berije, sedeo је cutlji':i 
Molotoy, desno od mene Zdanov, а zatim Bulganjin i Voznesensk1. 
:Zdanov је i zapoceo pricu о Finskoj, о njihovoj akuratnosti u ispo
ruCi;тanju reparacija i о visokom kvalitetu proizvoda koje isporucuju. 
Zavrsio је: Pogresili smo sto је nismo okupirali - sve Ьi Ьilo gotovo 
da smo uradili. - А Staljin је nadodao: Da, to је Ьila greska, suv,ise 
smo vodili racuna о Amerikancima, а oni ne Ьi prstom makli. -
Molotov је primetio: Ah, Finska - to је orascic ... 

!zdanov me upitao: Imate 1i vi u Jugoslaviji opernog pozo
rista? - Zacudjen pitanjem, odgovorio sam: U Jugoslaviji se opera 
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daje u devet pozorista. - Istovremeno sam pomislio: Koliko malo 
oni znaju о nama, koliko malo ih interesuje nas zivot ... 

zdanov jedini nije pio alkohol, nego oranzadu. I objasnio mi је 
da ima oboljenje srca, dodavsi podrugljivo: Mogu umreti svakog 
casa, ali i ziveti veoma dugo. 

Bulganj.in i Voznesenski su. maho1D: cutali. Staljin је, u jednom 
~omentu, 1st~kao dav· se moraJu po~ecati pla~e nastavnom osoЬlju 
1 Voznesensld se slozю. А takodJe Је potvrdio kad mu se Staljin 
obratio pitaпjem da li se mogu naci sredstva za kanal Volcra-Don 
u tek usvojenom Petogodisпjem planu. ь ' 

I ја sam pokrenuo dva, teoretska pitanja. Zanimalo me mucilo 
me da doznam Staljinovo misljenje о njima. Prvo se ticalo 'razliko
vanja "naroda" i "nacija". U marksistickoj literaturi nije bilo formu-
1acija koje Ьi jasno odredjivale tu razliku, а Staljin је vazio - zbog 
svog dela Marksisam i nacionalno pitanje, pisanog pre Pryocr svetskog 
rata - kao najvisi znalac пacionalnog pitanja. ь 

Na moje pitanje upao је Molotov: То је jedno isto -- narod 
i nacija. - АН Staljin se nije slozio: Ne, kojesta! То su razlicite 
stvari! Nacija, to vec znate sta је. Proizvod kapita1izma sa odredjenim 
karakteristikama, u naciju spadaju sve klase; а narod - to su radni 
ljudi odredjeпe nacije, odnosno radni ljudi istog jezika kulture 
оЬiсаја. ' ' 

Тош prilikom је Staljin uzvratio na moju pohvalu Marksizma 
i nacionalnog pitanja kao izuzetnog, jos uvek aktuelnog dela: Tamo 
је izlozeno Iljic-Lenjinovo gledanje. Iljic је knjigu i redigovao. 

Drugo pitaпje se odпosilo na Dostojevskog. Od таnе mladosti 
sаш smatrao Dostojevskog za najveceg pisca modernog doba i nikako 
nisam uspevao da prihvatim u sebl njegovo zapostavljanje u Sovjet
skom Savezu, premda sam Ьiо protivu njegovЉ politickih ideja. Staljin 
је i to jednostavno objasnio: Veliki pisac i veliki reakcionar. Mi 
ga ne objavljujemo jer lose utice na omladinu. Ali, veliki pisac! 

Povodom Gorkog, Staljin se nije sloZio sa mnom da је Zivot 
Юima Sangina najznacajnije delo Gorkog, kako ро metodi tako i 
ро dubini slikanja ruske revolucije. Staljin је rekao: Ne, najbolje 
stvari su mu one koje је ranije pisao: Gradi6 Okurov, pripovetke, ра 
Рата Gordjejev. А sto se tice slika ruske reyolucije u Кlimu Scinginu 
- tamo ima vrlo malo revolucije ... 

Staljin је istakao i dva savremena sovjetska pisca - jedna је 
Ьila zena. Kad se povela rec о Solohovu, Zdanov de ispricao Staljinovu 
opasku ,povodom knjige ljubavnih pesama Konstantina Simonova: 
Trebalo је stampati samo dva primerka - jedan za nju, drucri za 
njega! - Na to se Staljin muklo nasmejao, uz grohot ostalih. zdanov 
је ispricao, s potsmesljivoscu, da su lenjingradski funkcioneri njegovu 
kritiku Zoscenka shvatili tako sto su ovome oduzeli karte za snabde
vanje, ра su iz Moskve intervenisali da to ne rade. 

Neko је - d1·zim da sаш to Ьiо ја - spomenuo zivu valjanost 
Marksovog i Engelsovog pogleda na svet, na sto је Staljin primetio, 
kao neko ko је о tome dugo razmisljao, i dosao, moZda i mimo svoje 
volje, do nepobltih zakljucaka: Da, besumnje su опi osnivaci. Ali 
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imajи i nedostataka. Ne treba zaboraviti da sи Marks i Engels Ьili 
pod sиvise snaznim иticajem nemacke klasicne filozofije, narocito 
Kanta i Hegela. Lenjin је, medjиtim, Ьiо slobodan od takvih иticaja ... 

Ovaj Staljinov stav - oCito veoma znacajan - ispao је, 
omaskom mog pamcenja, iz moje knjige Susreti sa Staljinom. Niko 
и komиnistickom pokretи, ni tada, ni dotad, nije imao odvaznosti da 
s tolikom kriticnoscи govori о pogledи na svet Marksa i Engelsa. I ја 
sam, tada, bio zadivljen smeloscи i dalekoseznoscи Staljinovog sиda. 
Razmisljavajиci danas о tome, dolazim do zakljиcka da sи Staljina na 
takav, kritican, "revizionisticki" stav prema Marksи i Engelsи vise 
navela prakticna, drzavnicka iskиstva, nego cisto teoretska razmi
sljanja. Ako Sovjetski Savez tгеЬа da Ьиdе - а on је, prema Staljinи, 
to Ьiо i jedino је on to mogao blti i и bиdиcnosti -- vodeca sila 
socijalizma, njemи mora pripasti prioritet и teoriji, odnosno и njenoj 
ispravnosti, а to praktiCki znaci иsvajanje Lenjina kao ispravnijeg, 
proverenijeg od Marksa. 

Staljin me iznenada - vec pred kraj sedeljke - иpitao zbog cega 
и nasem Centralnom komitetu nema Jev1·eja. Objasпio sam da kod nas 
i nema mnogo Jevreja, а veCiпom sи pripadali srednjoj klasi. Pijade 
је jedini Jevrejin clan СК. Staljin se prisetio: Pijade, mali s naoca
rima? Da, secam se, Ьiо је god mene. А kakva је njegova fиnkcija? 
- tlaп СК, staгi komиnist, potpredsednik Prezidijиma, prevodilac 
Kapitala - objasnjavao sam. 

А kod nas и Centralnom komitetu nema Ј evreja! - prekinиo 
me Staljin, izazivacki se smejиci: Vi st.e antisemit. I Vi, Djilas, i Vi 
ste antisemit! 

Shvatio sam da me Staljin izaziva - da se izjasnim о Jevrejima. 
Smesio sam se i сиtао -- nikad nisam blo antisemit. I Staljin је 
иbrzo napиstio tи temи. 

Vece nije proteklo bez prostaklиka. Posto sи me naterali da pro
bam "percovkи" - vodkи s ljиtom paprikom. -- Berija је, cereci se, 
objasnio da to lose иtice na polne zlezde. 

Upotreblo је najpгostackije izraze. Pri tome me Staljin napregnиto 
posmatrao, podgиsen smehom, ali se uzdrzao od smeha, zbog moje 
kiselosti. 

No i bez tog incidenta, atmosfera је u toku citave te sestoca
sovпe veceri imala u sebl nesto muklo i napregnuto, nedoreceno. Ја 
sam slutio, opazao - tek-tek ра се poceti kritika Tita i jugosloven
skog Centralnog komiteta. I и meni је rastao, muklo, otpor i ја sam 
odmeravao i podesavao svaku rec. Као uzgred, da blh unapred ucvrstio 
svoju pozicijи, ја sam par риtа istakao Tita i nas Centralni komitet. 

Tako пi Staljinovo иbacivanje intimnijih elemeпata - zbog cega 
se пisam odazvao njegovom pozivu iz 1946. godine, da letujem kod 
njega na Crnom morи - nije izmenilo nista ni и mom drzanjи, ni 
и njihovoj nedorecenosti. Vecerи је zavrsio Staljin zdravicom и spo
meп Lenjina: Ispijmo za secanje па Vladimira Iljica, пasega vodju, 
иcitelja na sve паsе! - Ustali smo i ispili ovom bozanstvu, и pogru
zenosti; Staljin је, pri tome, imao tгonut i svecan, ali i tmuran izraz. 
Pre razilazenja - vec smo Ьili па nogama - Staljin је pustio gra-
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mofon i pokusao da igra, prateci ritam pokretima uzdignutih ruku. A1i 
је ubrzo prestao, izjavivsi rezignirano: Ostarilo se. 1 da sam vec starac. 

А pomocnici su ga, uz laskanje, razuveravali. Zatim је Staljin 
pus~~o plo.cu u vkojoj .~е koloraturno izvijanje pevacice pratilo psece 
zavtJanJe 1 lavez. StalJm se preterano smejao, а i ostali, sem mene. 
Primetivsi moju nelagodnost i neshvatanje njihove razonode Staljin 
је zaustavio plocu, skoro se izvinjavajuCi: Ne, ipak је dobro smi
sljeno, djavolski dobro smisljeno. 

Time se veee kod Staljina i zavrsilo. 
Nismo cekali vise od dan-dva, а pozvali su nas u Generalstab da 

izlozimo svoje zahteve. Sastanak је vodio Bulganjin, okruzen visokim 
strucnjacima, medju kojima је Ьiо i nacelnik Generalstaba marsal 
Vasiljevski. Najpre sam ја uopsteno izneo nase potrebe, da Ьi ih Коса 
Popovic i Mijalko Todorovic detaljnije obrazlozili. Jugoslovenski 
zahtevi su mi izgledali preterani, narocito u pogledи izgradnje nase 
ratne industrije i ratne flote. О tome је Ьilo razgovora i u vozu, ali 
kako је sve Ьilo utanaceno s Titom u Beogradu, na tome је ostalo. 
Sovjetski oficiri su postavljali pitanja, иduЬljivali se i belezili, ali se 
nisu. izjasnjavali. Izgledalo је da је, ipak, sve krenulo s mrtve tacke, 
utoltko pre sto su Popovic i Todorovic i iducih nekoliko dana odrza
vali sastanke s vojnim strucnjacima. 

iAli vec posle desetak dana sve је zastalo, а sovjetski funkcioneri 
su nam natиknuli da su "nastale komplikacije" i da moramo cekati. 
Dosecali smo se, dakako, da se radi о komplikacijama izmedjи Beo
grada i Moskve. 

Pocelo је иЬiјаnје vremena ро muzejima i pozoristima, u setnjama 
i caskanjima. А time se produЬljivala i nasa kritika sovjetskih struk
tura i sovjetske stvarnosti. Tu kritiku nismo umeli, narocito neki 
clanovi delegacije, ni da prikrijemo, i ako ona nije isla do uopstenih 
negacija, а Ьila Ы za svaku normalnu, pravnu drzavu shvatljivija, ako 
ne i prihvatljiva. Besumnje је i nas sastanak s jugoslovenskim visim 
oficirima, vecinom geпeralima koji su Ьili na skolovanju u Sovjetskom 
Savezu, doprineo "trovanju" odnosa sa sovjetskom vladom. Na t.om 
sastanku smo obavestili oficire о prilikama u zemlji, ali ih i upozorili 
da ne treba saЬlonski prihvatiti iskustva sovjetske armije. 

Вilo је i preteranih, neopreznih izjava о saЬlonizmu i krиtosti 
sovjetske armije. Takve izjave је tesko izbeci kad росnи razlicite 
orijentacije medju partnerima. Opazao se i otpor nasim sugestijama 
kod pojedinih oficira. Nas ambasador Vladimir Popovic nas је Ьiо 
upoznao sa zatrovanim odnosima шedju najuglednijim oficirima, po
sebno izmedjи Peka Dapcevica i Arsa Jovanovica, sto se i na tom 
sastanku ispoljavalo. S tog sastanka sam odneo mucan utisak ne 
samo о uplivu sovjetskih doktrina i otporи intencijama naseg Central
nog komiteta, nego i о prisustvu i aktivnosti sovjetskih tajnih sluzЬi 
и redovima nasih ljudi koji se skoluju и Sovjetskom Savezu. 

U to vreme је и Moskvu doputovao predstavnik jиgoslovenske 
spoljne trgovine Bogdan Crnobmja, energican i vest pregovarac. On 
је nastojao da trazim prijem kod Mikojana, jer Ьi time nasi zahtevi 
imali vecu tezinu а razgovor veeu autoritativnost. Radilo se о nizu 
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pitanja, а napose о tome da nam sovjetske vlasti isporиce vagone iz 
sovjetskih okиpacionih zona, иtoliko pre sto sи bili и pitanjи i vagoni 
koje је nemacka vojska odvиkla pri povlacenjи. 

Mikojan nas је primio hladno, s neskrivenim nestrpljenjem. Kad 
је dosla rec о vagonima, on је tvrdo иpitao: А kako to mislite 
da vam ih damo - pod kojim иslovima, ро kojoj ceni? 

Ј а sam иzvratio, rprema dogovorи s Crnobrnjom: Da nam ih 
poklonite! - А Mikojan, kratko: Ја se ne bavim .poklonima, nego 
trgovinom. - Trazili smo i promenи иgovora о prodaji sovjetskih 
filmova, koji је Ьiо stetan, neravnop1·avan za Jиgoslavijи. Mikojan је 
i to odЬio, pod izgovoroш da Ьi to Ьiо presedan - а zasto ра ne 
Ьi Ьiо? - za druge istocnoevropske zemlje. Jedino је Ьiо predusretljiv 
kad se radilo о jugoslovenskom bakru, spreman da placa kojom Ьilo 
valиtom, i to unapred. 

I da nismo imali vremena napretek, zazelШ Ьismo da posetimo 
Lenjingrad - grad revolucije, stradanja i lepote. Posetio sam zbog 
toga Zdanova, jer se to za cudo nije moglo uraditi na nizeш пivои. 
Оп је vec znao zbog cega dolaziш, ра se ljubazno saglasio s nasoш 
zeljom, ali је Ьiо i upadljivo suzdrzan. Ipak me pripitao sta mislim 
о izjavi Dimitrova, objavljenoj и Pravdi, povodom Dimitгovljeve po
sete Rиmипiji. Stavove Dimitrova је Pravda kasпije dezavиisala. 
Izrazio sam izvesпe rezerve. Dimitrov је tretirao rumunsko-bиgarske 
odпose izolovaпo, а koordiniranje privrednih planova - о сети је 
on govorio - izgledalo mi је preuranjeno. :Zdanov је tom Dimitrov
Ijevom izjavom Ьiо nezadovoljan, mada nije izneo svoje razloge. Njih 
се izneti Staljiп na sastanku s jugoslovenskom i bugarskom delega
cijom, do kojeg је uskoro potom doslo. 

Lenjingrad - divljeпje gradи, tиga nad njegovim stradanjem. 
I neobjasпjiva, mиkla Ьliskost s njegovim funkcioneriшa. Ni опi ni 
mi nisшo ni rессош kritikovali ni sovjetski sistem, ni vodje, ni dato 
staпje, а шеdји nama је izrastalo razuшevaпje, zabrinиto i bezglasno, 
kao medjи izgnanicima ili brodolomnicima. 

Da ne Ьi trosio vreme иzaman, Коса Popovic је odlиcio da se 
vrati и zemlju. S njiш Ьih i ја otpиtovao - da nije stigla depesa 
о dolasku Kardelja i Bakarica, и kojoj је nalagano da im se pridruzim, 
radi raspravljanja "nastalih komplikacija" sa sovjetskom vladom. So
vjetska vlada је Ьila pozvala Tita, ali jиgosloveпsko vodjstvo se izgo
varalo - nepoverenje је vec Ьilo иzelo malш - da se on ne oseca 
dobro. Istovremeno sи pozvani i predstavnici Bиgarske. Sovjetski 
predstavnici nisи propustili da nam saopste da iz Bugarske dolaze 
"glavni". 

Kardelj i Bakaric su doputovali 8. febrиara - docek је Ьiо hladan 
i sluzben. Sшesteni sи и vilu kraj Moskve, ра posto је tamo Ьilo 
шesta i za mene, preselili sи me istog dana iz lюtela k njima. 

Istog dana, nоси - и spavacoj sobl, jer sam drzao da tu nema 
aparata za prisluskivanje - dok је Kardelj lezao, а njegova zena 
spavala kraj njega, ја sam Kardelja пajtisim saputanjeш obavestio 
о mojim ut.iscima о boravku и Moskvi i iz dodira sa sovjetskim 
fиnkcionerima. Sиstina mojih obavestenja se svodila na to da ne 
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mozemo racипati ni na kakvи ozblljnи pomoc, jer sovjetska vlada 
ide za podredjivanjem Jиgoslavije, odnosno na takve odnose s Jиgo
slavijom kakve vec ima s ostalim istocnoevropskim drzavama. 

Kardelj mi је, pak, ispricao da је neposredni razlog njegovog 
dolaska, odnosno spora s Moskvom, dogovor izmedjи a1Ьanske i jиgo
slovenske vlade о ulaskи dvejи jиgoslovenskih divizija и AlЬaniju, 
сети se sovjet.ska vlada иsprotivila. Moskva ne samo sto nije prihva
tila jugosloveпske razloge -· da jиgoslovenske divizije treba da zastite 
AlЬaniju od grckih "monarhofasista" - nego је Molotov и svojoj 
depesi zapretio javnim neslaganjem. 

Ја sam Kardelja иpitao: А sta vam је bas sada trebalo slanje 
divizija? I сети sve to, sva ta nervozna uplitanja и AlЬanijи? -
Na ·to mi је Kardelj rezignirano odvratio: Ра to gиra Stari. Znas 
i sam ... 

I doista sam zпао! Najиze rukovodstvo, иkoliko је и znacajnijim 
odlukama i sиdelovalo, nije imalo vеси stvarnи иlоgи пеgо sto Ьi imali 
savetnici apsolutnog monarha. Takav odnos је nasledjen, sazdavan 
u ilegalnosti i ratи, bиduCi da је Tito Ьiо imenovan od Kominterne 
s pravom veta, i taj svoj polozaj sistematski, nenametljivo ali i ne
odstupno, ucvrsCivao. No .ја sam о tome vec podosta pisao и svojim 
delima, а ovde to iznosim samo radi иpotpиnjavanja cinjenica i 
atmosfere. То utoliko pre sto sam bas iu pojedinost iz moskovsкih 
sasaptavanja s Kardeljoш ispиstio iz svojih Razgovora sa Staljinom 
- da ne blh davao argumeпte alЬansko-sovjetskoj propagandi, и vreme 
kada је sve to jos иvek Ьilo aktиelno. 

Sutradan, ро Kardeljevoш dolaskи, isetali sшо na rasciscene staze 
parka. Tu sam Kardelja i Bakarica obavestio opsirnije, tu smo i pre
tresali odnose sa Sovjetskim Savezom. А kako se ta setnja, na mrazu, 
otegla, primeCivali smo na licima sovjetske pratnje zgranutost, ра i 
ogorcenje, sto se dogovaramo tu, а ne и vili. Kasnije nas је jedan 
sluZЬenik upitao zbog cega nаш и salonu stalno svira mиzika, ра sаш 
nш ја odgovorio da volimo muzikи, narocito Kardelj, sto nije Ьilo 
ni sasvim netacno. 

Od sovjetske vlade nije stizalo nikakvo obavestenje, sve do 10. 
januara uvece, kada sи nas t.rojicu pokupili u аиtошоЬil i odvezli 
u Kremlj, и Staljinovи kancelarijи. Tamo, u soЬicku ispred Staljinove 
kancelarije, kod sekretara PoskreЬiseva, cekali smo petnaestak minиta 
Bugare: Diшitrova, Kolareva i Kostova, ра sи nas uveli kod Staljina. 
Pozdravljanje је Ьilo hladno i kratko. Staljin је seo и се1о, desno 
od njega Molotov, Zdanov, Maljenkov, Suslov, Zorin; а levo, Kolarov, 
Dimitrov, Kostov, Kardelj, ја, Bakaric. 

Ј а sam о tom sastankи, ро povratkи u Beograd, napisao izvestaj 
za sednicи Politblroa СК od 1. marta 1948. godine. Izvestaj је rpisan 
rukom, da ne Ьi prekиcani •tekst slucajno dopao и nezeljene ruke. 
Izvestaj је иzео Тito cim sam ga .proCitao, za svojи arhivи. Izvestaj 
је manje vise zabelezio cinjenice koje i ovde navodim. Ali se zavrsava 
izrazavanjeш vere и Staljina, odnosno иveravanjem da Staljin ima ve
liku ljubav za nasu partijи, а posebno za Tita. Тај zavrsetak odиdara 
i od dиha teksta, а pogotovи od cinjenica navedenih и njemи. Ido-
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latrijske seme jos se nisи bile sasvim razgradile и meni, а povrh toga 
sam sиmnjao - kao sto se i potvrdilo - da Zиjovic obavestava 
ambasadora Lavrentjeva о stanjи и СК i gledanjima clanova СК. Veli
canje Staljina се se nastaviti i na Petom kongresи Komиnisticke partije 
Jиgoslavije, svakako vec s manje ilиzija, а s vise taktickog "lиkavstva". 

Росео је Molotov, иkratko izlazиci neslaganje jиgoslovenske i 
bиgarske vlade sa sovjetskom vladom. Navodio је i primere: Bиgarska 
је potpisala s Jиgoslavijom, bez znanja sovjetske vlade, иgovor 0 sa
vezи, pre nego sto је s njom Ьiо potpisan mirovni иaovor а Dimitrov 
је. ~ v~~~и.restиv dao izjavu о ~tvaranjи istocnoevr~pskih federacija, 
~klJиctv~~ 1 C?rckи. v Podvиk~o је da sи takvi postupci nedopиstivi 
1 s partl}ske 1 s drzavne tacke gledistд. 

АН Staljin је prekinиo Molotova i okomio se na Dimitrova· 
Drиg . Dimitrov se sиvise zanosi na konferencijama za stampи. Eto: 
n~ P.rimer, tи s.и kod nas Ьili Poljaci. Ј а ih pitam: sta mislite о izjavi 
Dtmttrova? Ош vele: pametna stvar. А ја im kazem da to nije pa
metna stvar. Onda ош odgovore da i oni misle da to nije pametna 
~tva~, ~ko је takvo. t;nisljenje sovjetske vlade. Jer oni sи mislili da 
је Dimt!rov dao tu IZjavи sa znanjem i иz saglasnost sovjetske vlade, 
?~ sи Је zb?g toga i odobravali. Dimitrov је posle pokиsao da tu 
~zjavи. tsp~avt .~reko bиgar~ke telegr~fske agencije, ali nista nije time 
1spravю. Stav1se, naveo је kako је Aиstro-Ugarska svojevremeno 
om~tala ca;inskи ~~iји izm~~jи Bиgarske i Srblje, iz cega se sam ро 
~еЬ1 namece zakljиcak: ranчe sи ometali Nemci, sada Rиsi. Eto о 
сети se radi ... 

Molo~?v nastavlja, орtиzијисi bиgarskи vladи da ide ka federaciji 
s Rиmишјоm ne konsиltиjuci sovjetskи vladu. 

D~i.trov иЬlаzауа, tvrdeci da је о federaciji govorio uopsteno. 
St~l]In . ga prekld~: Ne, Vi ste govorili о carinskoj иniji, о 

uskladJivanJu pnvredшh planova ... 
. Mol?tov nadovezиje: А sta su carinska иnija i иskladjivanje 

pnvredшh planova, nego stvaranje jedne drzave? 
_Уес .se ocitиje, drasticrю, cilj tog sastanka koji је sovjetsko 

vodjstv~. 1 ~azv~lo. Odnosi medjи "нarodnim demokratijama" не mogи 
s~ razv~jaћ m1m? odobrenj~ so:vjetske vlade. Dimitrovljeva inicija
~,rvno:t 1 .s~;novolJa Jиg?slavчe шsи samo "jeres", nego i osporavanje 
osvesteшh prava .sovjetskog Saveza. Dimitrov је i dalje pokusavao 

da se opravda, al1. ga Staljin prekida. Staljinova zivopisna ostro
иmnost se preobratila и pakosnи grиbost, а iskljиcivost и netrpelji
vos_t. No on ~е gи~i.,~secanje s.~~_n:ih odn?sa. Grdi i prigovara Bи
ganma, kao meksOJ , popиstlJIV1JOJ straш, а neskriveno cilja na 
Ј иgosloveнe. 

. ~i v:ase stavove . saznajemo . iz novina! - Uzvikиje Staljin na 
DIШrtrovljeva pravdanJa. - BrЬljate kao zene preko иlice sto Vam 
padne na иm, а posle to doarabe novinari! 

Dimit~?v ~е pokиsao ?а t> pravd~, posredno, stav о carinskoj иniji 
s~ Rиmиrщ_om. Bиg~rska Је и takv1m ekonomskim teskocama da bez 
иzе. s~r~dnJe s drиgiШ zemljama ne moze da se razvija. sto se tiee 
ШОЈе IZJave na koлferenciji za stampи, tacno је da sam se zaneo ..• 
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Staljin ga је i tu prekinиo: Hteli ste da zablistate novim recima! 
То је skroz pogresno, jer takva federacija је nezamisliva. Kakve 
sи istorijske veze izmedjи Bиgarske i Rиmиnije? Nikakve! А da i 
ne govorimo о Bиgarskoj i, recimo, о Madjarskoj ili Poljskoj. 

Na Dimitrovljevи tvrdнjи da nema razlike izmedjи spoljne po
litike Bиgarske i Sovjetskog Saveza, Staljin је oporo иzvratio: Ima 
krupлih razlika! Сети to kriti? . .• Lenjinova praksa је иvek bila 
da greske treba иoCiti i sto pre ih иkloniti ... 

Tacno је, IPOgresili smo - prihvatio је poslиsno Dimitrov. -
Ali иcimo se i ла tim greskama и spoljnoj politici. 

Staljin, podrиgljivo: UCite se! Bavite se politikom pedeset 
godina i ispravljate greske. Ne radi se kod Vas о greskama, nego 
() stavи drиkCijem леgо sto је лаs. 

Dimitrovljeve иsi sи pocrvenile, ро licи ти izblle crvene fleke, 
bio је pokunjen i klonиo toliko da se nametalo pitanje: Је 1i to олај 
isti covek koji је na lajpciskom procesи prkosio Geriлgи i nacizmu? 

Staljin је nastavio: Carinska иnija, federacija izmedjи Rиmиnije 
1 Bиgarske - to sи glиposti! Drиga је stvar federacija Jиgoslavije, 
Bиgarske i AlЬanije. Postoje tи istorijske i drиge veze. Ти federacijи 
treba stvoriti i to иkoliko pre иtoliko bolje. Da, иkoliko pre иtoliko 
bolje - odmah, ako је mogиce vec sиtra! Da, vec sutra, ako је 
moguce. Odmah se dogovorite о tome. 

Drzim da 1је Kardelj - Bakaric i ја sve vreme mahom smo cиtali 
-izjavio da se vec radi na jиgoslovensko-alЬanskoj federaciji. 

Staljin ga prekida, isticиci: Ne, prvo federacija izmedjи Bи
garske i Jugoslavije, ра ovih dvejи sa AlЬaнijom ... Mi mislimo da 
treba stvoriti i federacijи izmedjи Madjarske i Rиmиnije, а i Poljske 
i Cehoslovacke ... 

Staljin нiје razvio svojи idejи do kraja. Izgleda da se - prema 
nagovestajima iz sovjetskih vrhova - radilo о nameri da se reorga
nizиje i Sovjetski Savez tako sto Ьi se Belorиsiji prikljиcile Poljska 
i cehoslovacka; Ukrajini Rиmиnija i Bugarska, а Rиsiji balkanske 
drzave. Grandiozna i sиlиda federalno-imperijalna koncepcija. 

Cinilo se da је raspra о bиgarsko-rиmиnskom иgovoru zavrsena, 
а starac Kolarov se priseti: Ја ne vidim sta је drиg Dimitrov po
gresio, jer mi smo projekt иgovora s Rиmиnima prethodno poslali 
sovjetskoj vladi i ona nije dala nikakvи primedbи na carinskи иniји, 
nego jedino na definicijи napadaca. 

Staljin se obratio Molotovи s pitanjem da li је to tacno. А ovaj 
је jetko odgovorio: Ра, da! 

Staljin, s ljиtitom rezignacijom: I mi pravimo glиposti. - Di
mitrov se иhvati za taj podatak: То је i Ьiо razlog moje IZJave. 
Projek:at је slat и Moskvи, niSдШ pretpostavljao da Ьiste mogli 
imati nesto protiv. 

Ali Staljina cinjenice nisи mogle tako lako pokolebati: Kojesta! 
Zatrcali ste se kao komsomolac. Hteli ste da zadivite svet kao da ste 
jos иvek sekretar Kominterne. Vi i Jиgosloveni ne javljate nista sta 
radite, nego mi sve doznajemo na ulici. Stavljate nas pred svrsen cin! 



Milovan Ьjilas 

Kostov, koji је vodio privredu Bugarske, verovatno se Ьiо spremio 
da rpostavi privredne proЬleme. Upao је: Tesko је Ьiti mala i nerazvi
jena zemlja . . . Ј а Ьih hteo da postavim neka ekonomska pitanja ••. 

Ali Staljiп ga је prekinuo, uputivsi ga na пadlezna ministarstva: 
Ovde se pretresaju spoljno-politicka razmimoilazenja triju vlada i 
partija. 

Najza~ do re~i dolazi Kardelj. On је pocrveneo, uvukao glavu 
и ramena 1, uzbиdJen, pravi и govorи pauze crde im nije mesta. Istice 
da sи иgovori izmedjи Bиgarske i Jucrosla~ije Ьili prethodno do
st~vljeni sovjetskoj vladi, а ova је dost;vila samo jednи, neznacajnu 
prrmedbи: umesto "vecita vremena" staviti "dvadeset crodina". Sem 
te primedbe, kоји smo иsvojili - kaze Kardelj - nije bilo razmimo
ilazeнja ... 

Staljiн pogleduje muklo Molotova, а ovaj obara glavu potvrdjujuci 
time нavode Kardelja. 

Staljin prekida i Kardelja, ljиtito kao i Dimitrova, mada не toliko 
uvredljivo: Kojesta! Postoje razmimoilazenje, i to duboka. sta cete 
reci za AlЬanijи? Niste nas uopste konsиltovali о uvodjenjи vojske 
и АЉанiји ... 

Kardelj: Postojala је saglasnost albanske vlade. 
Staljin: То Ьi moglo dovesti do ozblljnih medjunarodnih kom

plikacija. АЉанiја је нezavisna drzava. Sta Vi mislite? Pravdali se не 
pravdali - ostaje cinjenica da se niste s nаша konsиltovali 0 slanjи 
vojske и AlЬaniju •.. 

Kardelj se pravda -- da sve to nije Ьilo konacno i da se ne seca 
nijednog pitanja spoljne politike, а da se jиgoslovenska vlada nije 
koпsultovala sa sovjetskom. 

Nije tacno! -·- uzvikuje Staljin - Vi se uopste ne konsultujete. 
То nije kod vas greska, nego stav. 

Tako Kardelj пiје uspeo ni da izlozi svoje glediste. А Molotov је 
procitao s papira, koji је иzео ispred sebe, odlomak iz jиgoslovensko
?иgars~og ~govora: ~а. ~~ ~Ье zen;llje raditi и dиhu Ujedinjenih nacija 
1 pod;zava~r sv~kuv rr::crJaћvu _koJa_ Ьi Ьila upravljena na odrzavanje 
mrra 1 protrv svlh zarrsta agresrje. Sta to znaci? - naglaseno pita on. 

. ~i~~trov o_~jasпj~va da ј~. to vez~vanje borbe protiv agresije, za 
UJ~dв~~e~~ naCIJe, alr ga Stalpn !prekrda: Ne, to је preventivni rat. 
NaJObicniJI komsomolski ispad! Drecava fraza koja samo daje ma
terijal neprijatelju. 

Potom se Molotov opet vratio na bиcraгsko-rиmиnsku carinsku 
иniји, isticиCi da је to pocetak sрајапја dv:jи drzava. 

Staljin ираdа s primedbom da carinske unije иopste пisи realne. 
То. unekoli~? smiruje diskиsijи, ра Kaгdelj primecиje da se neke 
сагшskе UШЈе ne роkаzији losim. 

Na primer? - pita Staljiп, neskloп makakvom popиstanju. 
Ра, na .. pnmer, ~~nelиks - oprezno uzvraca Kardelj. - То 

sи se BelgrJa, HolandiJa i Lиksemburg ... 
St.aljin: Ne, Holandija nije. То su samo Belcrija i Luksemburc 

nije to nista, beznacajno. "' "' 
Kardelj: Ne, tи је i Holandija. 
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Staljin, sa Z<l!jedljivom upornoscu: Ne, nije Holandija •.. - Staljin 
ispitivacki pogledиje u Molotova, u Zorina i ostale. Meni pada na 
иm da ,Qbjasnim da ono "ne" iz naziva Beneluks znaci pocetni slog 
imena Holandija (Netherlands), ali posto svi cute, cutim i ја, i tako 
ostade da Holandije nema u Beneluksu. 

Opet se Staljin vratio na uskladjivanje privrednih planova izmedju 
Bиgarske i Rumunije: То је besmislica! Jer umesto saradnje -
uskoro Ьi doslo do svadje. Druga је stvaг ujedinjenje Bugarske i 
Jиgoslavije. Tu postoje slicnost, davnasnje teznje ... 

Kardelj prihvata i dodaje da је zakljuceno, na Bledu, da se poste
peno radi na federalizaciji izmedju Bugarske i Jugoslavije, ali Staljin 
ga prekida, kategoricki: Ne, nego odmah, kad Ьi bilo moguce - vec 
sutra! Prvo treba da se ujedine Bugarska i Jugoslavija, а zatim da 
im se pripoji АlЬапiја. 

Zatim је Staljin presao na ustanak u Grckoj: Treba stisati 
ustanak u Grckoj! (On је upotreblo rec "svernut", koja bukvalno 
znaci "saviti"). Verujete li Vi - obratio se Kardelju - u uspeh 
ustanka u Grckoj? 

Kardelj: Ukoliko se strana intervencija ne ,poveca i ukoliko grcki 
drugovi ne naprave kшpne vojnicke i politicke greske ... 

Staljin, zajedljivo: Ukoliko, ukoliko!. Ne, oni nemaju nikakvih 
izgleda na uspeh. sta mislite da се Britanija i Sjedinjeпe Drzave -
Sjedinjene Dгzave, najjaca drzava na svetu! - dozvoliti da im budu 
prekirшte saobracajne arterije u Sredozemnom moru!? Kojesta! А mi 
flote nemamo. Ustanak u Grckoj treba stisati i to sto рге. 

Neko је spomenuo skorasнje uspehe kineskih komunista. Ali to 
nije !pOkolebalo Staljina u pitanju ustanka u Grckoj: Da, kineski 
drugovi su uspeli, ali u Grckoj је sasvim druga situacija. Grcka је 
na zivotno vaznoj komunikaciji zapadnih drzava. Tamo su se direktno 
aпgazovale Sjedinjene Drzave - najjaca drzava na svetu ... U Кini 
је drugi slucaj, odnosi na Dalekom Istoku su dгugaciji ... lstina, i mi 
mozemo da pogresimo! Eto, kad se svrsio rat s Japanom, mi smo 
pozvali kineske drugove da se dogovorimo kako Ьi oni nasli modus 
vivendi s Can-Kaj-Sekom. Oni su se na recima slozili s nama, а kad 
su stigli kuci radili su ро svome. Skupili snage i udarili! Pokazalo se 
da su u pravu oni а ne mi. Ali u Grckoj је drugi slueaj - ne treba 
se kolebati, nego smiriti grcki ustanak ... 

sta li је navelo Staljina da bude protivu ustanka u Grckoj? 
Verovatno nije Ьiо naklonjen stvaranju jos jedne komunisticke drzave 
na Balkanu, dok ni stvorene jos nisu bile podredjene, а jos vise је 
zazirao od medjunarodnih komplikacija, dok se Sovjetski Savez jos 
nije oporavio od guЬitaka i гazaranja. А sto se tice Кine, takodje је 
zazirao od sukoba sa Zapadom, u prvom redu sa SAD, а verovatno 
i od stvaranja jedne гevolucionarne drzave koja svojim novotaгijama, 
svojom velicinom i samostalnoscu, moze da bude uspesan, cak ne
savladiv supaгnik Sovjetskom Savezu. 

Diskusija је jenjavala, ра је Dimitrov pokrenuo pitaнje eko
nomskih odnosa sa SSSR. Ali Staljin nije popustao: О tome cemo 
razgovarati sa zajednickoш bugarsko-jugoslovenskom vladom. 
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А Kostovu - na primedbu о nepodobnosti, za Bugarsku, ugovora 
о tehnickoj pomoci - Staljin је odvratio kratko: Predajte belesku 
("zapisocku") Molotovu. 

Kardelj је pripitao kakav stav treba zauzeti prema zahtevu Italije 
da јој se dodeli Somalija, napomenuvsi da Jugoslavija nije sklona 
tom zahtevu. St.aljin је izrazio suprotno glediste, ра је pripitao Mo
lotova da li је upucen odgovor u tom smislu. Svoje gledanje је Staljin 
motivisao: Nekad su carevi, kad nisu mogli da se pogode oko plena, 
davali spornu teritoriju najslabljem feudalcu, kako Ьi је kasnije 
u zgodnom momentu oteli od njega ... 

Na kraju sastanka Staljin је prizvao, kao pokrice, Lenjina i Ienji
nizam: I mi, Lenjinovi ucenici, mnogo puta smo se razmimoilazili 
sa samim Lenjinom, ра se cak i posvadjali oko neke stvari. Ali posle 
Ьismo sve prodiskutovali, utvrdili stavove i iSli dalje. 

Sastanak је trajao oko dva sata. Ali ovoga put.a nas Staljin nije 
pozvao u svoj dom na veceru. Osecao sam, zbog toga, zalost i prazninu 
- kako zbog sentimentalnog, idolatrijskog odnosa prema Staljinu, 
tako i zbog nade da Ьi, na gozЬi, napetost omeksala, а nesporazumi 
se razjasnili, ako ne i izgladili. U automobllu, росео sam da izrazavam 
Kardelju i Bakaricu svoje ogorcenje sastankom, ali Kardelj mi је, 
potisten, dao znak da cutim. Bio је to, za mene, znak da se slazemo, 
kao sto smo se u svemu slagali, za vreme tih moskovskih iskusenja. 
Svak је emotivno reagovao na svoj nacin. 

I mada Kardelj potvrdjuje to slaganje, on је - godinu-dve pre 
svoje smrti - izjavio da sam mu ја ро izlasku iz Kremlja rekao: 
Sad moramo d.a se ujedinimo s Bugarskom! - То је moguce. АН 
nije tacan - smisljen је prema kasnijoj, izmenjenoj i aktuelnoj 
situaciji- njegov odgovor meni: Bas sada to ne Ьismo smeli da ura
dimo! Jer mi smo se tu u Кremlju, u Staljinovom pretsoЬlju, dogovorШ 
s Bugarima da se vec sutradan nadjemo radi pripremnih razgovora 
о buducem ujedinjenju. 

I doista је tako i Ьilo. ОЬе delegacije su se skupile na rucku 
u vili Dimitrova. Dimitrov је zadrzao vilu izvan Moskve, koju је imao 
na raspolaganju, dok је Ьiо sekretar Kominterne. Nismo ulazili u 
detalje buduceg ujedinjenja, nego se dogovorili da se ро tom pitanju 
ozive kontakti izmedju Beograda i Sofije. Ni posle naseg povratka 
u Beograd nije Ьilo nicijeg, ра ni Titovog, prigovora oko ujedinjenja 
s Bugarskom i AIЬanijom, mada se opazalo i da је odusevljenje za 
t.o jenjalo, samim tim sto је sad sovjetska, Staljinova prinuda dosla 
umesto negdasnje, romanticne dobre volje. 

Na rucku kod Dimitrova vladala је Ьliskost kakve ranije nije 
Ьilo izmedju nas i Bugara - Ьliskost pritesnjenih i ugnjetavanih. 
Na tom rucku је Dimitrov i ispricao, kao u poverenju, da Sovjetski 
Savez ima atomsku bombu, bolju od americke. Kostov је pokusao da 
nam se priЬlizi. Ali mi za to nismo pokazali razumevanje, ni tada, ni 
kasnije. Cak ni kad је Kostov sudjen i poguЬljen, u nasim vrhovima 
Ьilo se uvrezilo neizmenjivo uverenje da је Kostov protivnik Jugo
slavije, sklon velikobugarstvu. I nasa obavestajna sluzba је, za vreme 
sudjenja Kostovu, davala pogresne i konfuzne podatke i procene, tako 
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da Kostova ni nasa propaganda nije uzela u zastitu, premda је on 
to zasluzivao, ako niCim drugo, а ono svojim izuzetnim, herojskim 
drzanjem u tamnicama bugarskog cara i u staljinskim dusegupkama. 

I Dim1trov је, besumnje, znao i osecao sto i mi. Ispracajuci nas, 
pred vilom, rekao је, kao usputno: Ne radi se tu о kritici mojih 
izjava, nego о necem drugom ... 

Uvece, toga dana Ш sutradan, Kardelja su iz pozorista izvukli da 
potpise s Molotovom - prema Staljinovom nalogu sa sastanka и 
Kremlju - ugovor о konsultovanju u spoljnoj politici. I kao sto је 
ugovor Ьiо bez obrazlaganja, potpisivanje је Ьilo bez ceremonijala. 
Ali Kardelj је potpisao na pogresnom mestu: sovjetski cinovnici su to 
otkrili, ра је sutradan morao da ide na novo potpisivanje. 

Posle tri-cetiri dana odvezli su nas u zoru na aerodrom Vnukovo 
i smestili, bez ikakvih protokolarnih pocasti, u avion za Beograd. 
Bili smo nerazgovorni i umorni. I uzeljeni domovine. 

137 



8. 

Iako је jиgoslovensko vodjstvo - ро nasem povratkи и Beograd 
- bez mnogo raspre i s jos manje volje prihvatilo Staljinove naloge, 
odnosi sa Sovjetskiш Savezom ne samo sto se nisu smiгivali, nego su 
se iz dana и dan zaostravali. Sovjetske mere, sovjetski pritisci sи se 
r·edjali s toliko bezocnom neocekivanoscи da sи, umesto izazivanja za
bиne i panike, dovodili do treznjenja i otpora. Tako su -~ nas bora:_ak u 
Sovjetskom Savezи i sastanak nase i bиgarske delegacчe sa StalJlllOШ 
и Kremljи postali ne samo vrelo opozicionarskog prepricavanja, neg? 
i borbenoa moЬilisanja. Istovremeno smo se, narocito u propagand1: 
i dalje s ь groznicavom n~pokoleЬljivoscи drzali proso_;je~sk~ linije .1 

odиsevljavali se febrиarskrm preokretom U CehoslovackOJ, demaskl· 
rali" "arcke provokacije" ргеmа AlЬaniji, negodovali sa sovjetskom 
vladom"' zboa "nezakonitih" odlиka zapadnih vlada о Nemackoj. А 
strane novi;e (Figaro) su vec 12. febrиara zabelezile. ?а u Rиmu~iji 
skidaju Titove slike. I dok је Svetozar Vиk~va~?vrc-Tempo dr~~o 
иоЬiсајеnе, kliSetizirane slavospeve povodom godrsn)lce Crvene armчe, 
istoa dana, 28. febrиara, и Tirani sovjetski otpгavnik poslova Gaga
гino;, prihvata zdravicи и Titovo zd:avlj~ sam_o uk?!i~? Tito:r rad 
јаса demokгatski fгont и svetи. А sto Је naJdrast:cnчe,_ sov}et~ka 
vlada odЬija da prosiri i produzi trgovinski иgovor, rako Је MrkoJan 
to оЬесао meni i Crnobrnji na sastankи u Moskvi, iako preko 50% 
nase spoljne trgovine ide и istocnoevropske zemlje, u najvecoj meri 
и Sovjetslci Savez. 

Sem tih i drugih neskrivenih, :zvanicnih neslaganja i pritisaka, 
Ьilo је - kao sto to uvek Ьiva kad se odnosi izmedju drzava 
zaostravajи - i onih sitnih, naizgled nevaznih, koji izbljaju iz ovog 
ili onoa izraza, iz drzanja predstavnika, iz protokolarnih nijansi, а 
роаоtо;и iz kritickih priseeanja i saznanja. U najиzem krиgu oko 
Tifa vec smo tada, desetak dana ро nasem povratku iz Moskve, postali 
oprezni i ргеmа ideji иjedinjenja s Bugarskom i Albanijom. Tog starog 
ideala balkanskih socijalista i demokrata jos se nismo otгesli, ali smo 
аа vec podredjivali promisljenoj politickoj praksi. 
"' U najvecoj meri sи bas takvi odnosi sa Sovjetskim Savezom navel.i 
Tita da sazove sednicu prosirenog PolitЬiroa: "prosirenog", jer su 
samo Ьila cetiri clana PolitЬiroa (Tito, Kardelj, Rankovic i ја), ali su 
na vazпije sastanke, иkoliko sи se odrzavali, pozivani i drиgi naj
иticajniji, najodgovorпiji drugovi: Mosa Pijade, Ivan Gosnjak, Sreten 
:Z:ujovic, Blagoje Neskovic, Svetozar Vukmanovic-Te_mpo, Vl~do. Po
povic, Boris Кidric, Krsto Popivoda. Опi jos nisи bili kooptrraш, ра 
prema tome foгmalno nisи jos ni Ьili clanovi PolitЬiгoa. 
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Dnevni red te sednice sи cinila sledeca pitanja: izvestaj Kardeljev 
i moj о razgovorima и Moskvi, izvrsavaпje Petogodisnjeg рlапа, armija 
i vojna industrija, federacija s Bиgarskom. Najpre је Tito izlozio 
ekonomska i drиga neslaganja sa sovjetskom vladom. Zadrzao se, na
pose, 11а sovjetskom odЬijanjи da potpisu tr·govinski иgovor, kvalifi
kиjuCi to kao ekonomski pгitisak na Jиgoslaviju. Spomenиo је sovjet
sko podjarivanje AlЬanije protiv nas i odЬijanje da se naorиza nasa 
armija, pod izgovoroш da nama nije ni potrebпa jaka armija, buduCi 
da је tи sovjetska kao zastitnik. Zakljиcio је da sи odnosi sa Sovjetskim 
Savezoш zapali u corsokak. I dodao, neocekivano i pateticno: Ја 
cu podneti ostavkи, ako опi nastave s takvom politikom prema nama. 

MoZda је neko izmedjи nas Ьiо toliko naivan i tи Titovи "pгet
nju" shvatio ozЬiljno. Znam za sebe da nisaш. Tito ~е to иЬасiо da 
Ьi isprobao drzanje prisиtnih i иtvrdio песе li se naci i takvi koji 
се ostavku odobriti kao najpaшetпiji izlaz. Ali smo svi, sеш zujovica, 
koji је иpadljivo cutao, и jedan glas иstali protiv takve namere. I 
Tito nije to vise ni sроmепио. 

Zatim је Kaгdelj izlozio sadrzinu nasih razgovor·a sa Staljinoш, 
podvlaceCi da је Staljiпov naciп Ьiо grиb i potcenjivacki. Istakao је 
i da Ьi иjedinjenje s Bиgarskom - и datiш, пejasnim i prinudniш, 
uslovima - Ьilo pogresпo i za nas opasno. 

Zatim sam ја procitao 1zvestaj - vec spomenиt u ovom spisu 
- о svom boravkи i boravkи delegacije u Moskvi. Izvestaj је delovao 
ubedljivo, а citiгana izjava Mikojana, da se on ne bavi poklonima 
nego trgovinorn, izazvala је gorko smejanje i postala poslovicna. 

Vиkrnanovic је izneo da Sovjeti ne shvataju рrоЬlеше nase arшije 
i da nastoje podrediti arrnije istocnoevropskih zemalja. Kidric је izlozio 
teskoce u ekorюmskim odnosima, posebno se zadrzavajuci na sovjet
skoш odbljanjи potpisivanja trgovinskog иgovora. Кidric је naglasio 
da moramo ekoпomski iCi svojirn, nezavisnirn putern, jer se nesla
ganja sa Sovjetima шnoze i postajи za nas sve rizicnija. 

Diskusija је skrenula na razlicitost gledista izmedju nas i Sovjeta 
u razvitkи socijalizrna kod nas i u svetu. Kardelj је podvukao da nasa 
politika рrеша Sovjetskoш Savezи ostaje neizmenjena, ali da su ocita 
dva gledista, sovjetsko i nase, о razvitku socijalizma. Mi smo za 
ravпopravnи saradnju socijalistickih drzava, а sovjetski vrhovi za 
prosirivanje иloge i иticaja sovjetske drzave. U jednom trenиtkи је 
Kardelj uzviknuo, kao za sebe: Dodjavola, oni iшаји svojи, а rni svoju 
drzavu! 

U diskиsiji о ekonornskim pitanjirna Кidric је, нeslиcajno, иkazao 
na znacaj stednje, ра predlozio u torne i konkretne mere. Mada akиtno 
i vеоща vајпо, to pitanje је и datoj situaciji Ьilo sporedno. U sklopи 
otpora Sovjetskoш Savezu, ekonornija је ustupala, podredjivala se 
"cistoj politici", jer је иspeh politike Ьiо pret:postavka i uspeha eko
пomije. 

Kad је pocela diskиsija о federiranjи s Bugarskorn Tito је, slazuci 
se s torn idejorn, izrazio i rezerve, ocito podstaknиt stanjeш odnosa 
sэ. Sovjetima: То Ьi Ьiо trojanski konj и nasoj partiji i nasoj zemlji. 
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RankoviC i ја smo takodje izrazili rezerve prema ujedinjenju s 
Bugarskom, ukazujиci i na nejedinstvenost bиgarske partije. Uz to 
sam ја podvukao da se sovjetska vlada nece zaиstaviti na ekonomskom 
pritiskи па nas, jer da se radi о necem duЬljem - о slobodnom 
razvitku socijalizma Ш razvitku socijalizma prosirivanjem sovjetske 
drzave. 

Posle diskиsije о vojпim pitanjima, sednica је zakljиcena. Sednica 
је odrzana u Titovoj vili, и Rиmиnskoj 15 i to -- ako me secanje 
ne vara - posle podne, а trajala је podиze, oko 3-4 sata. Istupali 
sи svi prisиtнi, makar samo s opaskama. I svi su bili saglasni u 
otporи i нemirenjи. Svi sem Zиjovica koji se nije javio za rec. Ali 
је, ро оЬiсаји, vodio detaljne beleske. On је ta belezeнja росео u ratu. 
Vec је imao nekoliko svezaka tih belezaka, а belezio је ne samo 
istupanja sa sastanaka СК, nego i iz privatnih razgovora. Meni је 
citirao da sam нekom pгilikom odvalio to i to, na sta sam mu 
odvratio da ljиdi kazи svakakve besmislice, јег геаgијu spontano na 
impиlse i neofoгmljena stanja. То ne Ьi trebalo nikog da obavezиje 
- obavezиju jedino javne reci i usvojene odlиke. Те sveske belezaka 
је Z:иjovic kasnije - kad sи Staljin i Molotov u svojim pismima 
zaostгili odnose s nasim Centralnim komitetom - predao "na cи
vanje" sovjetskom ambasadorи Lavгentjevи ... 

Otиdjivanje Z:ujovica od vodecih drиgova i vodjstva zapazeno је 
Ьilo od ranije. А njegovo sиzdrzano, cиtljivo i zamisljeno drzanje na 
tom sastankи Ьilo је иtoliko neprijatnije i izazovnije zbog uzurbanog, 
detaljnog belezenja onog sto su drиgi govorili. U uskom krиgи је to 
drzanje i komentarisano kao nesиmnjiv znak da се se zujovic pri
drиziti sovjetskoj vladi protivи svoje vlade, u kojoj је on Ьiо ministar 
finansija, odnosno protivu svojih partijskih i ratnih drиgova. 

Na sednici је zakljиceno i da se njen sadrzaj cuva и најvесој 
tajнosti. I od sovjetskih predstavnika - da ne Ьi Ьilo krivih tumacenja 
i pogorsavanja odnosa. 

Ali Zиjovic је, besиmnje, otkrio sovjetskom ambasadoru Lavren
tjevи istиpanja i zakljиcke sa te sednice. Drиkcije se ne mogи objasnitj 
ubrzane i нeocekivane mere koje је и martи mesecи poduzela sovjetska 
vlada protivu Jиgoslavije: povlacenje vojnih instrиktora 18. marta, 
civilnih strиcnjaka 19. maгta, detaljno "kriticko" pismo Molotova ј 
Staljina 27. marta. 

U medjиvremenu - izmedju sednice prosirenog Politblroa od 
1. marta i povlacenja vojnih instrиktora - и nasem vrhи је cvrscao 
otpor i bиktala ideoloska rasprava: kakva је priroda sovjetskog siste
ma, sta se to zЬiva u komиnizmu, zar је i socijalisticki Sovjetski 
Savez imperijalisticka sila7 

А da је doista i Ьilo tako, nalazim potvrdu ne samo и svom 
secanjи na dиgotrajne, najcesce nocne, rasprave s Kardeljem, Кidri
cem i jos ponekim, nego i и direktivi koju mi је Tito dao pred тој 
odlazak na proslavи stogodisnjice Madjarske revolиcije od 1848. go
dine i и tvrdokornom stavи koji sam tom prilikom imao. 

Delegacija za proslavu Madjarske revolиcije od 1848. godine, kojoj 
sam ја Ьiо na сеlи, krenula је za Pestи 13. marta, aиtomobllima. Dan 
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iii dva pre toga imao sam razgovor s Titom. Iz agencijskih vesti smo 
~nali. da се sovjetskи delegacijи predvoditi marsal Vorosilov, ра Шl 
је Тito rekao: Znas, ako Vorosilov trazi da razgovora s toЬom -
razgovaraj. ~oz~ ~о Ьiti od koristi. Ali nemoj da se ponizavas ... 

Rankov1c m1 је, pak, rekao da mogи и Pesti da se oslonim na 
La_::ar.a Brankova, viseg sluzbenika ·u ambasadi, koji је vodio i oba
vesta]ne poslove. ~rankova sam inace povrsno poznavao, а znao sam, 
dosecao sam se 1 kakva su njegova zadиzenja. Brankov је Ьiо iz 
Vojvodine i govorio је tecno madjarski. 

.N~ svecanom zasedanjи :nadjarskog Parlamenta sam i ја govorio. 
ImaJиC! na иmu Marksovи 1 Engelsovи zestokи kritikи hrvatskih i 
srpskih intervencionista protivu Madjarske revolиcije, а nastojeCi da 
se umilim. savreme~oj Madjarskoj, ја sam preostro, jednostrano napao 
hrvatske 1 srpske шtervente. Ali sam istovremeno - to se kosilo 
s Jl:farksovim i Engels?vim proricanjima о neminovnom iscezavanju 
nas1h naroda kao ropskih - podvukao "da је stvar slobode i napretka 
ne samo povezana s njima (to jest s narodima Jиgoslavije) nego, da 
~а~о kazen:, istovetna. s njihovim opstankom kao naroda". Cak је 
l clan madJar~k~g Polltblroa ~evaj primetio da sam preterao, jer da 
t_reba sa?ledatl 1 drиgи, madJarskи stranu, koja је svojim naciona
l!zm?::П 1 netole:an~noscи prema Hrvatima i Srbima podjarila inter
vencr~~· Be~иmnJe Је RevaJ . mnogo b?lje znao istoriju Madjarske re
volи~!Je, alr sam mu na nJegovu рпmеdЬи иzvratio da је njihova, 
madзarska dиznost da to kazu, а da ја vrsim svojи dиznost. 

~li znacajnije - а. ver?vatno i иpadljivo! - Ьilo је sto jedino 
ј~ шsam y~menиo Sovзetsk~ Savez kao oslobodioce Madjarske, cak 
ш ~ zavrsrнm parolama kозе sи glasile: "Zivjela demokratska i ne
zavrsna Madjarska RepиЬlika! Z:ivjelo prijateljstvo i saradnja nove 
Jugoslavije i nove Madjarske!" 

Iz madjarskih komиnistickih vodja izbljala је mиkla hladnoca 
u odnosи па mene, nepobltna i utoliko иpadljivija sto sи oni dotada 
prema nasem vodjstvи ispoljavali нametljivи srdacnost. Ocito sи Ьili 
obavesteni о kvarenjи nasih odnosa sa Sovjetima i ocito sи se vec 
Ьili i opredelili. I ја sam se prema njima postavio u sluzbenu za-
1 v р . ' rZopcanu .Р?zи. rema "sv1шa, sem р~еша pratiocu, priprostom i otvo-
renom b1vsem borcu spanskog gradзanskoa rata. Zao mi је sto sam 
zaboravio njegovo ime. "' 

Ali sam razgovarao s Brankovom otvoreno. Raspitivao sam se 
vise о drzanju pojedinih шadjarskih vodja prema nаша i Sovjetima, 
nego о prilikama u Madjarskoj. PrimeCivao sam kod Brankova neku 
su:dr~anost i SJ?etenost. MoZda to i nеша veze s njegovim kasnijim 
drzanзeш u Raзkovom procesи, u kome је Ьiо glavni "krunski sve
do~" protiv Lasla Rajka i Jиgoslavije, ali i ne iskljucиjem da se on 
уес tada "kolebao" ako пiје Ьiо i zavrbovan. Razgovori s Bran
koyoш, obavljani u toku razgledanja Peste - zazirao sam od pri
slиs~ih aparat~ u mom apartшarш, u hotelu "Gelert" gde sаш Ьiо 
SШesten -· ШSи mi otkrili bas nista sto nisam vec znao ili uocio. 

Madjarsko partijsko i drzavno vodjstvo је proslavi Cetrdesetosшe 
pridavalo veliki znacaj, besиmnje radi toga da Ьi time prikazalo sebe 
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kao naslednike patriota i demokrata iz slavnih, nezaboravnih dana. 
Ali ono је и t.ome Ьilo ograniceno i ogranicavalo sе'Ье - ро mom 
tadasnjem misljenjи - vise nego sto је moralo. Precиtkivano је da је 
Madjarskи revolиcijи od 1848. godine иgиsila carska Rиsija, а isticana 
oslobodilacka i bratska иloga Sovjetskog Saveza. Proslava је, zbog 
svega toga, Ьila vise deklaratlvna i Ьlestava, nego spontana i иverljiva. 

stavise, otkriven је na tvrdjavi Bиdi - na najistaknиtijem i naj
lepsem mestи и gradи - spomenik Crvenoj armiji, а ne ni cetr
desetosmoj ni Madjarskoj komиni 1919, ni pomorenim madjarskim 
revolиcionarima. Sve to, i ро stosta drиgo, ја sam zapazio - svakako 
и poostrenom i povecanom vidи, obzirom na napete i zloslиtne od
nose koji sи sazrevali izmedju Jиgoslavije i sovjetske vlade. Nisaш 
odoleo а da Rakosijи, kraj kojeg sam se nasao prilikom otkrivanja 
spomenika Crvenoj armiji, ne иzvratim па njegovo pitanje kako mi 
se svidja samo delo: Ра, dobro је. Ali zar niste mogli podici i 
spomenik madjarskim revolиcionarima? Vasa istorija toliko оЬilије 
revolиcijama i revolиcionarima. - Rakosijи је тој odgovor oc1to Ьiо 
nelagodan, ра је smeteno odgovorio: Da, da, podici cemo i njima ... 

Na mitingи, na kome је sveta Ьilo manje nego sto је mogao da 
izbaci nas Beograd, ироlа manji od Bиdiшpeste, Ьila је иpadljiva 
nezainteresovanost. Govori nekomиnista iz vlade Ьili sи pozdravljeni 
mlako, а za vreme Rakosijevog govora је Ьilo osipanja i zamora. 
Висnо odиsevljene sи jedino Ьile organizovane grиpice. 

Banketi i prijemi - Ьilo ih је i previse - Ьili su izoЬilni i jelima 
i zvanicama. Ali atmosfera је Ьila vise Zderacka nego svecarska, do
sadna i zarnorna. Na mnogoljиdnoш banketи је glavni nazdгavicar 
Ьiо marsal Vorosilov koji је donedavno Ьiо i predsednik saveznicke 
Kontrolne komisije и Madjarskoj. Osamdesetgodisnjak, krepak i sa
svim senilan, и svojoj zdravici, nenapisanoj, nije zadиgo rnogao da 
se seti "dиnavskog bazena", odnosno reke Dunava, и cijem slivи sи 
naseljeнi neki narodi koji се ziveti srecno i bezbrizno sada, jer ih 
је oslobodila Crvena armija ... 

Na velikom prijemи ја sam sedeo s Jиgoslovenima ili sa slиcajnim 
poznanicima. 

Sve dotada niko od sovjetskih predstavпika mi пiје prilazio, sem 
ukoliko sи to пametali protokolarni obziri. Progovorio sam s Voro
silovom par reci. Ako me i primetio, nije me zapamtio, а nekmoli da 
mi se obratio ili zatrazio da ga posetim. Bio је и centrи paznje 
i svetkovina, neskriveno sarnozadovoljan, nespretno pompozan, sav 
sijajиci ordenima i izvestacenom, gordom ljиbaznoscи. Pricalo se da 
se и Kontrolnoj kornisiji nije snalazio. Sve sи radili drиgi, а on da 
је Ьiо revan i nepogresiv и dиgom pesacenjи. 

Svetkovine sи vec Ьile na krajи, ра пisam ni ocekivao da се те 
Vorosilov pozvati. Osecao sarn gorcinи, ali i prkos malih koji pri
zeljkиju razurnevanje velikih, ali koji ne prihvatajи njihovo potceni
vanje. Ali na tom velikom prijemи mi је prisao sovjetski pиkovnik, 
kojega sаш negde ranije video, шаdа nisam skoro nista znao о njemи. 
On је zapoceo razgovor sa rnnom ра иbrzo presao na Vorosilova. 
Izrekao sam nekoliko konvencionalnosti о sjajnom izgledи i jedno-
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stavnom drzanjи marsala. I on m1 Је sиgerirao: Uveren sam da Ьi 
Vas marsal (primio da razgovarate. On је jednostavan i srdacan, 
sigиrno се Vas primiti. 

Odgovoгio sam: Ра dovoljno је da marsal izrazi zeljи da ше 
vidi ... 

Na to pиkovnik: On је zaиzet -- svi ti prijemi, obaveze. Ali се 
za Vas, sigиran sam, naci vremena. Samo zatrazite prijem. - Ја sam 
se иskopistio: Ја Ьih ga rado posetio, ako on izrazi zе1ји. 

Pukovnik: Samo zatraZite, иveren sam da се Vas primiti. -
А ја: Ја си se, razиme se, prilagoditi zelji drиga Vorosilova ... 

Na tome se razgovor s pиkovnikom i zavrsio. Vorosilov nije 
izrazio zeljи, а ја nisam molio. Iskreno govoreci, nisam ni ocekivao 
neke rezиltate iz razgovora s Vorosilovom. On је Ьiо negipkog иmа, 
а sиmnjao sam i da dobro poznaje sam ,p1·edrnet, Ьиdисi da је vec 
poodavno fakticki Ьiо izvaп politickog zivota. I иgled ти је Ьiо орао, 
и sovjetskom vrhи, posle nesnalazenja и ratu i potiskivanja na spo
redne i reprezentativne dиznosti. Izmedjи nas Ьi - verovao sam -
Ьilo vise prepirke i nesporazишa, nego razboritog i dobronarnernog 
razgovora. 

Cim sаш se vratio и Beograd - шoZda nisи prosla ni dva dana 
-· Тito је sazvao, 19. i1i 20. marta, drиgove iz najиzeg vodjstva 
CKardelj, Rankovic i ја - ne sесаш se da li је jos neko Ьiо) i sa
opstio паш da sovjetska vlada povlaci vojne instrиktore. Ako se dobro 
sесаш, и toku sastanka је stiglo i saopstenje о povlacenjи privrednih 
strиcnjaka. Tito је Ьiо prip1·emio i odgovor, и ime vlade. Tom prilikoш 
је Tito primetio, kao da se setio neceg vеоша vaznog: Bolje је 
citavu stvar prebaciti na medjиdrzavne odnose. Nisu и pitanju samo 
odпosi izmedjи partija. 

Titov odgovo1· sovjetskoj vlasti Ьiо је Ьlag i neizazovaп, ali i cvrst 
i produЬljen. Insistirao је na istinskim razlozima, а poricao optиzbe 
о "pracenjи", о nedrиzeljиЬijи i "nepoverenjи" prema sovjetskim 
strucнjacima. Odgovor је prihvaceн bez primedЬi. 

Na tom sastankи је odlиceno i da se obaveste vodjstva repиЬlika 
i vodeCi drиgovi и drzavnom i partijskoш aparatи о pogorsavanju 
odnosa sa sovjetskom vladom. Ја sam odredjen da oЬidjem Crnu Gorи 
i Bosrш. То sam odmah i иCinio. U Crnoj Gori, na Cetinjи, u vodjstvu 
su Ьila ocita kolebanja - kod Boza Ljumovica i V. Tamsica: kod 
prvog kao "internacionalisticko" preglabanje о neodvojivosti revo
lиcije od Sovjetskog Saveza, а kod drugoga kao zbиnjeno, "neopre
deljeno" cиtanje. "Mиdrovao" је, stavise, i sekretar i predsednik crno
gorske vlade Blazo Ј ovanovic, iscиdjivao se i previse raspitivao. Ali 
sve је Ьilo jos na pocetkи, jos nezaostreno i neizdiferencirano, tako 
da se i svelo na iпformisanje i diskиsijи. Svi sи se slozili s podrskom 
Centralnom komitetи. U Sarajevu nije Ьilo kolebanja. Sastanku nije 
prisиstvovao Rodoljиb Colakovic, predsednik vlade, koji se kasnije 
pokolebao. Dјшо Рисаr, sekretar komiteta, је dodиse "mudrovao", 
ali to nije Ьilo kolebaпje, nego sporo misljenje, sporo prilagodjavanje 
novim, neиgodnim odnosima. 
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То sam tako i shvatio, tako se to i potvrdilo. Pucar је blo jedan 
od cvrscih funkcionera u otporu sovjetskim pritiscima i u suzbljanju 
prosovjetskih pristalica. 

Tih dana se kod Tita pojavio i Judin, glavni urednik i sovjetski 
predstavnik u Informblrou. Trazio је clanak od Tita za organ Inform
Ьiroa, kao da se nista nije dogadjalo izmedju dvaju vodjstava. Tito 
је prihvatio da napise clanak za Judina, ali niko Judinovu posetu 
Titu nije shvatio kao povezanu samo s clankom. Ni kod nas, а kamoli 
kod sovjetskih funkcionera, vise nista nije Ьilo slucajno. Svakako је 
Judinova poseta Titu Ьila deo isplanirane taktike: ne izazivati u po
cetku Tita, odvojiti ga od ostalog vodjstva, pruziti izglede liCnog 
spasavanja. Ј er Staljin i Molotov nisu u pocetku - sve do zasedanja 
Informblroa u Bukurestu, 26. juna 1948. godine, na kome је anate
misano jugoslovensko vodjstvo i politika jugoslovenske partije - na
padali ni Tita ni Kardelja. 

Dani su proticali u napetom iscekivanju - u ocekivanju so
vjetskog odgovora na Titovo pismo, u polemikama sa "imperijalisti
ma" oko Trsta i mira, u zestokim napadima zapadne stampe na nas 
zbog toboznjeg gomilanja nasih trupa prema Italiji i naseg "mesanja" 
и gradjanski rat u Grckoj. 

Sovjetski odgovor је stigao ubrzo. Ocevidno је smisljen unapred. 
То u stvari nije Ьiо odgovor na Titovo pismo, mada se na njega u 
pocetku formalno pozivao. Pismo је nosilo datum 27. marta. Nama 
se taj datum urezao u pamcenje, buduci da је na taj isti da:tum 1941. 
godine svrgnuta jugoslovenska vlada koja је Ьila pristupila Trojnom 
paktu. Verujem da је istovetnost tog datuma 1941. i 1948. godine 
puka slucajrюst, ali је ona na nasu svest delovala kao mitski, makar 
i neznatan, podsticaj na otpor. А pismo su potpisali Molotov i Staljin. 
Nikad nije razjasnjeno, а uvek, pogotovo tada, intrigiralo nas је zbog 
cega је Molotov potpisao prvi, а ne drugi - kao sto bi prema hije
rarhiji i znacaju trebalo da bude. Nismo to, razume se, tumacili time 
da se Staljin "koleba" i1i da nam је "naklonjeniji", nego zeljom 
Staljinovom da ostane koliko-toliko u pozadini. Ali radi cega? Da 
prebaci krivicu na Molotova ako poduhvat ne uspe? Ш da poduhvatu 
prida drugostepenu vaznost u komunistickom pokretu? Ш, najvero
vatnije, da kod nas pothrani iluziju da он bas i nije toliko angazovan 
da nas ne Ьi mogao jednog dana i "pomilovati"? Ovako Ш onako, 
zagoнetno i upadljivo је da Staljin ni tada ni kasnije nije javno napao 
ni Tita ni Jugoslaviju. Umro је ne izustivsi javno ni reci protivu 
svojih najuspelijih protivnika. 

U nekim jugoslovenskim puЬlikacijama (na primer u lnformblro, 
sta је to, od S. Krzavca i D. Markovica, 1976, Beograd) datum tog 
pisma, 27. mart, poistovecuje se sa datumom predaje pisma Titu, u 
vili "Vajsa" u Zagrebu. Ali Tito nije mogao tog dana primiti pismo, 
niti је Ьiо u Zagrebu. Tog dana је bila u Beogradu sahrana posmrtnih 
ostataka Ivana Milutinovica i Ive-Lole RiЬara, clanova Centralnog ko
miteta, poginulih u ratu. Tito је prisustvovao sahrani i sacekao је 
zvaнicni deo povorke na Kalemegdanu. Vec smo se priЬojavali aten
tata na njega, i to manje od "reakcije" nego od sovjetskih agenata. 

144 

VLAST 

Znali smo da ih ima i u partiji, na vaznim mestima, а ne samo izvan 
nje. Ј а sam drzao govor na mestu sahrane. U tom govoru је, namerno, 
pored ljubavi za Sovjetski Savez, znazno naglasena nezavisnost Jugo
slavije. А i ideja, da se izginuli clanovi СК sahrane na Kalemegdanu, 
је moja. Ocita imitacija sahrana u zidinama Kremlja, ali koja otkriva 
i teznju, jos nedozrelu, da budemo svoji, samim tim sto se stavljamo 
na slicнu, na ravnu nogu s "Rusima". 

Na sahrani se dogodila i groteskna zgoda: predsednik sindikata 
Djuro Salaj trebalo је da govoгi na Terazijama, ali kako је Ьiо za
boravio govoг, pгetresao је svoje dzepove нaocigled i puЬlike i po
vorke. Najzad је, izguЬljeno, росео da daje znake meni, kao odgo
vornom za propagandu - cak i za govore zaboravljene! Izisao sam 
iz povorke, on је Ьiо na trotoaru, i rekao mu da govori napamet: 
Bio si narodni poslanik, sindikalni si vodja. Nece ti Ьiti prvi put 
da govoris napamet. - I on је odrzao govor, moZda i ne tako tecan, 
ali prirodniji - ukoliko su ti i takvi govori uopste imali znacaja. 

Prema tome, Tito је primio pismo sovjetskih vodja najvero
v-atnije prvih dана aprila. 

Cim је Lavгentjev predao Тitu pomenuto pismo, Tito је telefonom 
pozvao clanove Politblroa, Kardelja, Rankovica i mene, а i Borisa Кid
rica. Odmah uvece, vozom, otputovali smo u Zagreb. Tito nam је dao 
da proucimo pismo sovjetskih vodja kao i svoj nacrt odgovora. Nas 
cetvorica smo dva-tri dana citali i vecali u odvojenoj soЬi. 

Pismo sovjetskih vodja наs је uzrujavalo, ali nas nije osamutilo. 
Pismo је prebacivalo krivicu za pogorsane odнose na jugoslo

v-ensko vodjstvo i ukazivalo na odsustvo unutarpartijske demokratije 
i neregularan rad i sastav СК. Istaknuto је: "Razumljivo је da mi 
ne mozemo smatrati takvu organizaciju marksisticko-lenjinistickom, 
boljsevickom". Pismo је Ьilo naslovljeno "Drugu Titu i ostalim cla
novima СК". I mada su u нjemu jos stedjeni Tito i Kardelj, to jest 
nisu poimenicno kritikovani, sovjetski vodje нisu propustili da upo
zore kako је "politicka karijera Trockoga dovoljno роuсна". Poime
nicno su spomenuti samo "sumnjivi marksisti tipa Djilasa, Кidrica, 
Rankovica, Vukmanovica i drugih". No svima је Ьilo јаsно, а sto је 
najpresudnije i Titu, da se kritika odnosi i на njega i Kardelja. Jer 
kad sam ponudio da se - ako treba - povucemo nas cetvorica 
spomenutih u pismu, Tito је s jetkom odlucnoscu odvratio: А ne! 
Znam ја sta oni hoce - da razblju наs СК. Najprije vas, ра Ы 
poslije i mene! 

Titov odgovor smo usvojili bez primedЬi - sem zavrsetka. Ја 
sam primetio - na vecanju bez Tita - da се taj zavrsetak sovjetske 
vodje razdraziti, jer se u нjemu - samim tim sto se insistira na 
nezavisnosti i ravnopravnim odnosima drzava "narodne demokratije" 
i Sovjetskog Saveza - osporava vodeca uloga, odnosno dominacija 
Sovjet.skog Saveza. Sva trojica, Kardelj, Rankovic i Кidric, slozili su 
se s mojom primedbom. Ali ko da tu primedbu izlozi Titu, ner
voznijem i пetrpeljivijem no sto је i dotad Ьiо. Neko је - drzim 
da је to Ьiо Kardelj - predlozio da to ucinim ја. Tako је i Ьilo. 
Tito se slozio, bez otpora: iako нervozniji i netrpeljiviji, on је vec 
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blo shvatio da borbu sa Staljinom i sovjetskim aparatom ne moze da 
iznese sam, ра је, takoreci prekonoc, postao "kolektivniji" i pristи
pacniji primedbama. Gledajиci иnazad, zakljuCio bih: Titovo pismo, 
koje је kasnije, 13. aprila, s neznatnim dopunama, usvojeno na Ple
numu СК, "razdrazilo" је Staljina i Molotova, kao i da је u njemu 
ostao pomenиti zavrsetak. Oni su vec bili resili da se obracunaju s 
jиgoslovenskim vodjstvom. Моја primedba је poticala delom i iz mog 
ideoloskijeg prilaza, nego sto је Ыо Titov prilaz. On је od pocetka 
sиkoba nastojao da odnose sa Sovjetima postavi pretezno na drzavnи, 
а ne na partijskи osnovu. Uprosceno receno, za Tita је Ьilo Ьitno 
odrzanje drzave, vlasti, а za mene cistota ideje. 

Na tom sastankи је zakljuceno da se za 12. april sazove plenum 
Centralnog k,omiteta. Bio је to prvi sastanak plenuma odkad је СК 
izabran na Petoj konferenciji, oktobra 1940. godine. Ako se dobro 
secam, Tito је vec na tom sastanku izneo i ideju - da se sazove 
V kongres partije. Svakako је imao na иmu i jacanje legaliteta, nacio
nalnog, и odnosи na sovjetsko vodjstvo, kao predstavnika "interna
cionalnog". А u vozu, na povratkи, Kardelj је primetio: Proglasice 
nas oni i fasistima! Znam ја Ruse- ovo sad је samo pocetak ..• -
Takvo nesto mi је izgledalo neverovatno i to sam i kazao Kardeljи. 
Ali neverovatnost, apsиrdnost takvog neceg me nije deprimiralo, nego 
gonilo na razmisljanje i ocv1·scavalo otporne i borbene porive u meni. 

Plenиm СК је i росео u receni dan, pre podne, u Ьiblioteci Starog 
(Kraljevog) dvora na Dedinju.1 

Posle kraceg Titovog иvoda, procitano је pismo sovjetskih vodja 
i odgovor koji је Tito Ыо skicirao vec na Brdu kod Kranja. Prvi је 
govorio Tito, skoro citav sat. Sиstina njegovog izlaganja је Ьila da 
sovjetski vodje koriste ideoloske "razlike" radi pritiska na nasи drza
vи. Pozvao је na hladnokrvnost u diskusiji, insistirajиci na izjasnja
vanju clanova СК pojedinacno. Rekao је i da се zapisnik sa sastanka 
Ьiti upиcen sovjetskom СК, ako ovaj to Ьиdе traZ.io. Sovjeti ga nisu 
trazili, niti је ikom palo na um da im ga salje. 

Zatim је Kardelj u svom govorи sumirao samostalna iskиstva i 
dostignиca nase partije. Zavrsio је iskrenom patetikom: Bili Ьismo 
podlaci ako Ьismo priznali sve netacnosti! 

Zaredjali su govornici. Svi odreda - ogorceno i borbeno. Меdји 
njima i ја, revoltiran na neistine i nepravde. 

Bila se izredjala vecina clanova СК, medju njima i drugovi iz 
Crne Gore: Blazo Jovanovic, podrzavajuci Politblro razvodnjenim 
frazama, i Bozo Ljumovic, skrivajuci podrsku sovjetskom vodjstvu 
u konfuzne starovremenske "internacionalisticke" fraze. Kad је ustao 
Sreten Zujovic, preЬledelo uzbudjen, njegovo istupanje protiv Polit
Ьiroa, а za sovjetsko vodjstvo, Ьilo је ocekivano. Vec se poodavno, 
iz mnogih sitnica i opaski, znalo da on ima drukcije, prosovjetsko 
gledanje. Upadljivo је Ьilo i njegovo cesto "cucorenje" sa Hebrangom 
koji је Ьiо nezadovoljan, neskrivano, i svojim poloZ.ajem i orijenta-

1 Citati govomika navedeni, vecim delom, prema: Vladimir Dedijer Josip Broz 
- Tito, pri/ozi za blografiju, Kultura, Beograd, 1953. Ја sam, inace ~odio beleske 
s tog zasedanja, ali ih ne posedujem - moZda su u arhivu Cent~lnog komiteta. 
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cijom .~~litblroa na sam?stalan razvoj. Upadljiva је blla i :Zиjoviceva 
neиo~~c~!na, p~sebna bllsk_?st sa . s~vjc;tskim ambasadorom - а jos 
~padlJIVIJe preceste, nesluzbet;~ 1 шttmne Hebrangove sedeljke sa 
sefom U~RRAO za _JиgoslaVIJи, sovjetskim sluzbenikom. Sve је to 
dakako, .rzgledalo nevшo, dok se razlike sa sovjetskom vladom nisи 
preo_!'r~zJ~~ и spor, u drи~ciju orijentacijи. Tako је i jedna epizoda 
- ~щоv1с~~а poseta . s~vJetskom ambasadorи, nekoliko dana posle 
sedшce pros1renog PolrtЬпoa od 1. marta - doblla izuzetno izuzetno 

•• v • ' 
sиmnJivo znacenJe. 

", Napustio san; Ьiо kancelariju ~;е vremena - oko podne, ne 
swcan: se_ z.bo?, cega. -. k~d, vozec1 se pored sovjetske ambasade 
sn:otпh zщo;1cev Zzs. 1 nJe~ovog. brkatog pratioca pred kapijom. 
Nlsam. ~е. Ьа~ t;~nogo 1znenadю all, za svaki slucaj, naredih soferи, 
n~, ОЬЈаsщаvаЈис1. ml! razl?ge, da se vrati i proveze tik pored :Zujo
V1.cev~g aut?mob~la 1 pratюca. Nisam se Ьiо p1·evario. Saopstio sam 
!1tи 1 ostal1m bllskim drиg~vima, sta sam video kao p0tv1·du Zиjovi
cevog nepoиzdanog, zavereшckog drzanja. Tito se nije uzd1·zao da na 
Plenиmи - naglo, s tajnovitoш vaZ.noscи - ne upita :Zиjovica о tome. 
. . Ali, premda је Zиjovicevo neslaganje Ьilo ocekivano, njecrov istиp 
~е 1~azva? gne~?e i nestгpJiive upadice, tako da on svoj cr~vor nije 
cestJto ш zavrsю. ь 

Zиjovic је svoj istup росео apelom na "revolиcionarnu savest" 
n~stavio s :pozivima na privrzenost Sovjetskom Savezu i na uduЬlji

':':a~Je:. _na P!Ihv~tanje ~ t;ajm.anjih Staljinovih primedЬi, pri cemu је 
Zщov1c precиtk1vao ne1stшe 1 nepravde koje је sadrzavalo pismo so
vjetskih vodja. 
-· Ј.а ~а~ ~~deov levo "od ~ita prvo ili drиgo sediste do njega. 
~1m Је zщov1c ~о~ео s apelJma" i "urazиmljivanjima", Tito је skocio 
1 us.~odao se, Sikcиci za sebe: Izdaja! Izdaja i naroda, i drzave 1 

?artlJe! - Mada se u sиkobu s Moskvom radilo, pogotovo kod Tita, 
1 о oc~vanjи svoj~ vl~sti, "s~oje" drzave, neosporno је da је Tito, 
ne .manJt:; od. ostali~, Ью ogorcen iskreno, duboko i patriotski. То је 
pot1calo rz. Тltove licne crte da objektivne procese do.Zivljava kao liCne 
иdese - 1 obratno - da licne situacije i raspolozenja objektivizira 
tretira kao proЬleme partije i drzave. ' 

v Tito је r:~ "izdaj~" yonovio vise puta. Ubrzo је seo, odgurnuvsi 
tasnu. А skocю sam 1 Ја, sa suzama bola i jeda: Dobro Crni Ti 
t;nene ~?~s ~ес deset ~odina, da li me smatras trockistom? ~ zuj~vic 
Је, иv1!а)и~1, odgovorю: То ne mislim, ali, znas, neke tvoje izjave 
и poslJednJe vreme о Sovjetskom Savezu ... 

Nastala је g~am_a, dobacivanja mnozine :Zujovicи: Izjasni se 
otvoreno! Ne vrdaJI sta zamotavas! Budi isk1·en! 

Zujovic se smeo. Upao је Tito: Odgovori, Crni, da li mi idemo 
и kapitalizam, da 1i se nasa partija razvodnjava u Narodnom frontи 
da li nasa vlada drzi zapadne spijune? ' 
v А P?Sle Tit~ ~v ~Iado VPopov.i~: Ono sto tvrdi Zujovic nije ni 
~asno, ш komишstJckt. Nasa politJka prema Sovjetskom Savezu -
Ја to znam kao ambasador и Moskvi - Ьila је pravilna, komиnisticka. 
I sam Staljin је priznao da mesovita drиstva nisu dobra. 
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Tih dana sam se cesce sretao s Vladom Popovicem. Poznavao sam ga 
vec od 1937. godine, pre njegovog od.laska и .spanijи, ali smo se P.oceli 
zbli.Zavati "и nevolji", za vreme mog poslednJeg bo~avka и Mos~Vl. То 
zЬlizenje је nastavljeno i trajalo је sve do .mog sllask~ ~ vlasћ 1_954. 
godine. Popovic је Ыо - ро mom sudи ---:- 1zuzetan~ br1!J~ntna poJava, 
i ljudska i politicka. Lep, markantan, stabйan, odvazan 1 шtel~ktual~?· 
Na zalost, bez smisla za spisateljski pos~o, tako da od. ;че~а nче 
ostalo nista od trajnog pomena. I mada Је Vlado Popov1c Ью, .k~~ 
ambasador u Moskvi, na najosetljivijem mestи, ра se moglo pom1sl1tl 
da sи cra sovjetski vodji pridoblli, niko na njega nije posиmnjao -
toliko ~u njegova gledanja bila jasna i cvrsta, а njegovo drzanje 
jednostavno i nedvosmisleno. 

Tih dana smo Vlado Popovic i ја setali ро Dedinjи do dиgo и 
noci i pretresali razloge i smisao sovjetske politike prema nama, 
zakljucujuci da ona mora imati duЬlje ko:ene и n~demokrat~kom 
karakteru boljsevicke partije, odnos~o и. d1ktator~ko1 struk~ur~ so: 
vjetske drzave. Za takva rezonovanJa Ьйа sи vazna, podst1caJ.na 1 
dracrocena, Vladova vidjenja i saznanja iz SSSR-a. On mi је, na pr1mer, 
pric"ao da је и SiЬirи video pol~ticke zatvorenike 11: lanc.ima pod. kn~; 
tama strazara, na teskim radov1ma: Tamo nema ш obz1ra ш mllostl. 
- rekao mi је on. 

Takve diskusije su se naveliko vodile i и partijskom vrhu, na-
rocito izmedjи Kardelja, Кidrica i mene. Rankovic se malo mesa~ 
и ta teorisanja ali sи njegova konkretna, prakticarska zapazanja 1 
izlaganja о vrbovanjima, intrigama i nametljivosti sovjetskih sluzЬi 
Ьila nezamenljiva svojom istinitoscu. . . 

Ogorcenja i srdzbe, и kojima је proticao Plenum, razb1lo Је 
istupanje Mose Pijade koji је росео time da ga, pre svega, izne
nadjиje nizak nivo pisma Molotov-Staljin. То је izazvalo grohotan, 
nezaboravan smeh. 

Sednica је prekinиta oko dva sata, radi rucka. Posle rucka, koji 
је priredjen и samom Dvoru, zasedanje је nastavljeno. Rec је иz~о 
Tito. Govorio је sredjenije, promisljenije i cvrsce, mada se nlJe 
suzdrzavao od ocrorcenja i ljиtine. Zamerao је Zиjovicи sto је sebl 
иzео pravo da vis: voli Sovjetski Savez nego bilo ko, ра i Tito. Zamerio 
mu је da hoce da razblje partijи i vodjstvo - vodjstvo koje jedanaest 
godina, kroz najteza iskиsenja, radi skladno i slozno, i koje је krvljи 
vezano s narodom. U vezi s tim, Tito је иzviknиo, иstajиCi: Nasa 
revolucija ne jede svojи djecu! Djeca nase revolиcije sи postena ... 
- То klicanje је delovalo иzbud.ljivo i иverljivo, iako је, mada 
Tito toga nije Ьiо svestan, bas tada, tim odvajanjem od Rиske revo
lucije i sovjetskog vodjstva, koji su se pokazali nenasiti и gutanju 
svoje dece, i jugoslovenska revolucija navestila gutanje svoje dece. 
Tito је, dalje, istakao da su nase zrtve i nas rat takodje doprinos 
socijalizmи и svetu. А nije doprinos socijalizmu rprikljиcenje So
vjetskom Savezu i podredjivanje sovjet.skoj vladi, nego bratska i ravno
pravna saradnja i samostalan razvitak u toj saradnji. 

Pijade је insistirao na tome da :Zujovic odgovori na pitanja koja 
mu је postavio Tito. Zujovic nije ni umeo ni mogao odgovoriti. Javio se 
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za rec Rankovic. Njegovo istupanje na Plenиmи СК bilo је snazno, 
neodoljivo svojom konkretnoscu. I porazno, razorno za zиjovica. Ran
kovic nije zaboravio ni da mu spomene da је na V zemaljskoj kon
ferenciji и Zagrebи 1940. godine - иprkos protivljenjи ostalih Cla
nova Politblroa - izabran и СК na Titovo zaиzimanje. Mozda Ran
kovicevo istиpanje, а mozda ponovna dobacivanja drиgih zиjovicи, 
tek Tito nije odoleo da ne иpita Zиjovica: sta si Ti, Crni, radio 
kod sovjetskog ambasadora? 

Zиjovic је и prvi mah onemeo, а onda иzvratio: Isao sam da 
se dogovorimo oko nabavke automobila za njega... Na sta sam ја 
dobacio: Ј adno је da jиgoslovenski savezni ministar ide na noge 
sovjetskom ambasadorи radi nabavke aиtomobila! 

:Zujovic је porekao, tada, da је obavestavao sovjetskog ambasa
dora о sednici Politblroa od 1. marta. Ali је dodao: Ali, drugovi, 
da li se Jugoslavija moze sama braniti и slucaju napada sa Zapada? 

zиjovic је, и stvari, ponavljao opste prihvacenи sovjetsku semu 
da su drzave narodne demokratije toliko иgrozene da ne mogи ni 
opstati bez podredjivanja Sovjetskom Savezu. Ali moralni revolt i 
uvererюst da doprinosimo socijalizmu и tolikoj meri su kod nas pre
vladavali, da nismo ni razbljali glavu о opasnostima "imperijalizma", 
kojima se izlazemo prekidom sa Sovjetskim Savezom. Ipak је Kardelj 
razborito иzvratio Zиjovicu: Napad na Jиgoslaviju nije и izgledи, 
а иkoliko Ьi do njega i doslo, ne Ьi se mogao ograniCiti samo na nas. 

zиjovic је, pred kraj zasedanja, zatrazio od Tita da ide na sednicи 
Finansijskog odbora u Skupstini, gde је morao da istиpa kao ministar 
finansija. Tito se slozio, gledajuci ga ravnodusno, otиdjeno. 

Zatim је Tito prekirшo sednicи i zakazao nastavak za sиtradan, 
13. aprila, na istom mestu. Drzim da је Tito izabrao za zasedanje 
Staгi dvor zbog toga sto је Ьiо sigurniji da tu - jer taj dvor nije 
koristio - несе Ьiti sovjetskih aparata za prislиskivanje. 

Sиtrasnje zasedanje је imalo miran, ра i beznacajan - beznacajan 
za opredeljivanje - tok, premda sи bas na njemu иsvojene znacajne, 
istorijske od.luke: иsvajanje pisma, koje sи u ime СК potpisali Tito 
i Kardelj, а kojim su odbljene optuzbe iz pisma sovjetskih vodja, 
zakazivanje partijskog Petog kongresa - dгzim da је datum kongresa 
odredjeн kasnije. Ј er pгelomni, istorijski posao obavljen је и zestokoj 
polemici i odsudnom opredeljivanjи vec prvog dana, 12. aprila. I na
stavljen nocu, posle zasedanja, и privatnim razgovorima i raspravama 
clanova СК. Na sиtrasnjem zasedanjи iz clanova СК је izbljala mirna, 
nedvoumna resenost. 

Pismo naseg Centralnog komiteta, koje је - kao sto sam vec 
ispricao - нapisao Tito и Zagrebu, primljeno је bez Ьitnih izmena. 
Jedino је uнet predlog sovjetskom partijskom vodjstvu da posalje u 
Jugoslaviju svoje predstavnike radi provere netacnosti svojih optuzbl. 

Bilo је iluzorno - ро misljenju Tita i Politbiroa - ocekivati da 
се Staljin prihvatiti taj наs predlog, jer Ьi to ne samo odloZilo obracun 
s nаша, nego i osporilo optuzbe iz Molotovljevog i нjegovog pisma. 
Ali i "podrzavanje" iluzija moze da bude taktika, dok "svest sazre", 
kad jos ne ugrozava osnovni stvarnosni tok politike. Obrazovana је 

149 



Milovan Djilas 

na Plenumu i komisija za ispitivanje drzanja Zujovica i Hebranga. 
Prelom u odnosima sa Sovjetskim Savezom Ьiо је i pocetak obracuna 
sa sovjetskim pristasama u vodjstvu i u Partiji. 

Nije trebalo cekati dugo ра da i te iluzije, i1i nade, budu 
opovrgnute. Vec 16. aprila је Judin, iz Informblroa, predao Titu 
pismo madjarskog Centralnog komiteta. U tom pismu se madjarski 
СК solidarise sa "kritikom" jugoslovenske partije, izlozenom u pismu 
Molotov-Staljin od 27. marta. То је znacilo ne samo da sovjetsko 
vodjstvo pritiska i mobllise druge partije protiv jugoslovenskog vodj
stva pre nego је s njim raspravilo pitanja, nego i da druge partije 
- u konkretnom slucaju madjarska - prihvataju sovjetsku "kritiku" 
jugoslovenske partije pre nego sto su i saslusale misljenje Jugoslo
vena. Madjarsko pismo је razgnevilo jиgoslovenske vrhove, to је izbllo 
i u Titovom odgovorи madjarskom СК. Madjarski vodji su nam se 
ne samo иdvarali niz godina, nego sи sada i prenebregavali napore, ne 
иvek popиlarne, koje је jиgoslovensko vodjstvo иlagalo da Ьi se -
radi prijateljstva i saradnje -- potisla и zaborav zverstva madjarske 
soldateske i madjarskih fasista na tlu Jиgoslavije и tokи rata. А tih dana 
- drzim pre plenиma СК od 12. aprila, odnosno иосi pisma Molotov
Staljin od 27. marta - и Вeograd је doputovao clan madjarskog 
Politblroa Farkas, toboze radi иpoznavanja s iskиstvima КiР Jиgo
slavije, а u stvari s prozirnom namerom skиpljanja informacija. Secam 
se da је u razgovorи sa Rankovicem i sa mnom, u tadasnjoj zgradi 
СК, sa slavodobltnom zluradoscu docekao nasu potvrdu da је nasa 
partija "kadrovska", а ne "masovna". То razlikovanje nase partije 
od istocnoevropskih је, potom, и pismima i propagandi sovjetskog 
vodjstva Ьilo jedan od "grehova" jиgoslovenskog vodjstva. 

U Politblroи nije Ьilo ilиzija da се i drиge partije podrzati 
sovjetske vodje. Ali nam se и jed.nom trenutkи иcinilo da се bиgarska 
"braca" ispoljiti ako i ne otvoreno, а ono skriveno simpatije, pogotovo 
sto sи i <Jni i mi jos Ьili za ujedinjenje i sto је slaЬljenje naseg polozaja 
prema Moskvi za njih znacilo potcinjavanje Moskvi. 

Naime, 19. aprila је kroz Beograd prolazila bugarska drzavna 
delegacija na celu s Dimitrovom, na svom putи za Prag. Na stanici 
и Topciderи delegacijи је trebalo da pozdravi ministar spoljnih poslova 
Stanoje Simic. А odredjen sam i ја, kao clan vlade, ali i kao clan 
СК, da bugarskim drugovima prenesem poziv da se, na povratku, 
zadrze и Beogradu, radi razgovora о иjedinjenjи. 

Bilo је mutno, vlazno popodne. I dok se Simic trazio s bugarskim 
kolegom, ја sam smotrio Dimitrova na prozorи i uskocio u njegov 
vagon. Dimitrov me docekao u hodniku i, steZиci mi saku obema 
svojim sakama, uzbudjeno rekao: Drzite se cvrsto, drzite se cvrsto! 

Ја sam ти, saleci se, odvratio: Kod nas Jugoslovena је opasnost 
od premnogo, а ne premalo cvrstine. 

А Dimitrov, i dalje srdacno i иzbudjeno: Najvaznije је da vi 
budete cvrsti, а ostalo се doci ро sebl. 

Saopstio sam Dimitrovu poziv da se, na povratkи iz Praga, zadrze 
dva-tri dana u Beogradu, radi dalje saradnje, ukljucujuCi i ujedinjenje 
Bugarske i Jugoslavije. 
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U to је iz kиреа izisla Dimitrova sиprиga Roze, ridja i opuna, 
ljиbazna i nenametljiva Nemica iz Sudeta, koju је Dimitrov upoznao 
и Moskvi kao emigrantkinjи. I ona mi је uzЬudjeno rekla: Јао, 
bojali smo se ovih dana za Vas! 

Тај susret s Dimitrovom i njegovom suprugom trajao је dva-tri 
minиta, ра sи se pojavili i drugi clanovi bиgarske delegacije. Upamtio 
sam V. Cervenkova i D. Terpeseva, а Ьiо је tи jos jedan clan bu
garskog vodjstva. 

Okиpili smo se и salonu. Dobrocиdni i otvoreni Terpesev, koji је 
kroz Srbe voleo sve Ј иgoslovene, odmah se росео raspitivati za Tita 
i drиge jиgoslovenske vodje, dok је C:ervenkov nadиreno cutao. 

Neko је upitao sta ima novo kod nas, а Ьиdисi da је iz Di
mitrovljevih reci, pri pozdravljanjи u hodniku, Ьilo nedvosmisleno 
da је bugarski СК иpoznat s pismom sovjetskih vodja nasem СК, 
ја sam izjavio da nema znacajnijih novosti sem pisma Molotov
Staljin u kome se iznosi niz netacnosti i koje mi nismo prihvatili. 
Na to је C:ervenkov nabusito rekao da se kritika rSOvjetskih drugova 
mora primiti, а Dimitrov, promenjenog, smrknutog izraza dodao: 
C:im СК SКР(Ь) to kau, mora da ima nesto istine. 

Na tome se razgovor i zavrsio, uz Dimitrovljevu napomenu da 
se ne sme smetati s иmа da se te nase, jugoslovenske, razlike sa 
sovjetskim vodjstvom desavajи u momentu imperijalistickog raspiri
vanja ratne psihoze i priprema imperijalisticke agresije. Dimitrov је 
prihvatio sukob s Jugoslavijom. Od istocnoevropskih vodja jedino је 
- prema obavestenjima, а i pouzdanim znacima - tesko i na silи 
Dimitrov i te, 1948. godine, cestitao Titu rodjendan 25. maja. Iako је 
Ьiо poslиsaн Staljinи, on је dobro poznavao sovjetske vodje, а Ьiо 

dovoljno pronicljiv da prozre njihove namere. 
Ali Dimitrov је, drzim, Ьiо slab иnutra, u Centralnom komitetи, 

u kome su predvladjivali prosovjetski fиnkcioneri. Sem toga ni on 
nije Ьiо imun od tipicne komиnisticke slabosti, straha od "otpadanja", 
odvajanja od partije. Neizmerno hr·abar prema "klasnom neprijat.elju", 
Dimitrov је, kao i toliki "pravoverni" komunisti, Ьiо malodиsan i 
zbunjen pred Staljinom koji је cistkama i idolatrijom "otelotvorio" 
u sebl ideju i pokret. No Ьиdисi Dimitrov nije Ьiо karijerist, "aparacik", 
nego licnost koja је stvorila i izdigla sebe kroz okгsaje i stradanja, 
njegovo kolebanje prilikom nasrtaja na Jugoslaviju 1948. godine mo
r·alo је Ьiti korenitije i sadгzajnije. Bio је od one sorte Bugara -
najboljih predstavnika svoje rase - и kojima se bunt i samosvest 
spajaju u trajnu, nerazorivu Ьitnost. Као takav, on је morao naslu
Civati da sovjetski napad na Jugoslavijи vodi podredjivanju Bиgarske, 
da odlaze, и nedogled, ostvaranje njegovog mladackog sna о ujedi
njeнju sa Srblma, сiше se otvara, ponovo, provalija sukoba i neza
jazljivih pretenzija na Balkanu. I ја ni sada, posle to1iko godina, ne 
mogu da odagnam poшisli da Dimitrov - mada је Ьiо bolesljiv, 
patio od dijabetisa - nije u "Borvilu" kraj Moskve, 1949. godine, 
umro pгiгodnom smrcu. Sta1jin је zazirao od samosvesnih, pogotovu 
revolиcionaгnih licnosti, а svakako su ga vise zanimale balkanske 
omraze nego izmirenja. 
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Tita i drиgove iz Politblroa је obradovalo - pogotovи и atmo
sferi gneva, kidanja i sиmnji -: ~оје .saopstenje о hrabrenju Dimitro~a 
i njeaove sиprиge. Ali radovanJe Је bllo kratkog veka: dan-dva kasnlJe 
primili smo i od "brace" iz bиgarskog ск, s potpisom cervenkova, 
pismo и kome oni takodje ne samo podrzavaju kritiku iz pisma 
Molotov-Staljin, nego, stavise, samoinicijativno i razmetljivo prosiruju 
tи kritikи. Odmah је upucen nalog nasem ambasadoru Stilinovicu u 
Pragu, da saopsti bugarskoj delegaciji da - obzirom na neosnovanи 
podrsku sovjetskom pismи - ne treba da se zaustavljaju и Beogradu. 
Tako је i Ьilo. Bugari su na povratku docekani ро protokolи, ali bez 
i jednog clana Centralnog komiteta. I mada nam је bиgarski СК -
svojim pridruzivanjem optuzbama sovjetskih vodja, а da nije ni cuo 
ni video nasu odbranu - bratski "zaЬio noz u ledja", niko, ра ni 
ја, nije tada ni ikada pomislio da је Dimitrovljevo ohrabrivanje 
Tita i jugoslovenskog vodjstva, u susretu sa mnom u vozu u Topci
deru, bilo neiskreno Ш provokatorsko. Jиgoslovensko vodjstvo је za
drzalo Dimitrova u dobroj uspomeni, ne misleci о njemи i njegovom 
drzanjи nista drиgo ili drиkcije od onog sto sam vec rekao. Dimitrov
ljevo sazпanje nije Ьilo dozrelo dotle da mu da snage, makar i nетао 
izgleda i mogиcnosti, za okrsaj sa Staljinom i Sovjetskim Savezom. 

U vrhu i oko vrha, rasla је nervoza. I nestrpljenje da se ne 
samo и "antiimperijalistickoj" i "antikapitalistickoj" propagandi, nego 
i и "svakodnevnoj" praksi dokazиje i dokaze da sovjetski vodji nisи 
и pravu. Ali takva nastojanja, takva popиstanja, Ьila sи ne samo 
jalova nego i stetna. Skиpstina је 28. aprila иsvojila zakon о nacio
nalizaciji. Nacionalizovano је 3100 preduzeca, veCinom malih, koja 
u veCiнi nije ni trebalo nacionalizovati. Кidric је, u govorи pred 
Skиpstinom, naglasio da је time нacionalizacija dovrsena i priznao 
da sи konfiskacije imovine "narodnih нeprijatelja" predstavljale prvи 
pojavu socijalistickog sektora и ekonomiji. Tom zasedanju Skиpstine 
Је prisиstvovao i Тito, а u kиloarima је Ьilo reci о tome da time 
"zapиsavamo usta" sovjetskim predstavnicima. Ali osecalo se, pre
cиtno, da и toj meri ima neceg nelagodnog, neceg nametnиtog. Tri
cetiri godine kasnije је i Кidric smatrao, и razgovorи, da је ta 
nacionalizacija Ьila iznиdjena sovjetskim optuzbama i ekonomski 
stetna. Efikasna mala gradjevinska preduzeca, na primer, naprosto sи 
se raspala. ZaЬlude, pogotovи ideoloske, skиpo se placaju. 

Proslava 1. maja је protekla u Beogradu kao i ranijih godina. 
Jedino se moglo primetiti da ipak ima vise Titovih nego Staljinovih 
slika. 

Desile sи se, tada, i dve zanimljive pojedinosti. zиjovic nije Ьiо 
pozvan na triЬinu, ра је demonstrirao na taj nacin sto se u gene
ralskoj иniformi, sa ordenima, pridrиzio nekoj grиpi iz povorke. А ја 
sam dan posle pгoslave, 2. maja, krenиo automoЬilom za Crnи Gorи 
i poveo sa sobom Vladimira Veleblta, na kome se - zbog optuzbe 
u pismu sovjetskih vodja da је "engleski spijun" - primecivala po
tistenost. Као izgovor mi је ргеd VeleЬitom poslиzio da on, kao 
veoma iskиsan lovac, pregleda da li oko Вiogradskog jezera ima 
tetrebova. А stvarna moja namera је Ьila - о tome sam se dogovorio 
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s Titom - da Veleblta podrzim u tome da Centralnom komitetu ne 
pada ni na kraj pameti da ga "zrtvuje" izmerenju sa Sovjetskim 
Savezom. Na prolazu kroz Вijelo Polje pridrиzio nam se Шја Bulatovic, 
tada sekretar sreskog komiteta. RepuЬlicki komiteti su vec bili oba
vestili sreske komitete о sporovima sa sovjetskim vodjstvom. Ја sam 
vec Ьiо doblo od Ilije pismo u kome me upozorava da ne "izdamo 
socijalizam", odnosno Sovjet.ski Savez, ра је to bila dobra prilika da 
popricamo о tome. Ali on se, u medjиvremenu, zatvorio u seЬi i 
odgovorio mi da је pismo napisao namah, ра da ne treba da mu 
pridajem vaznost. Objasnjavao sam lliji smisao i neistinost sovjetskih 
opиtzbl, ali on је i dalje izbegavao izjasnjavanje, tako da se kod mene 
sazdao utisak о njegovoj neiskrenosti. Тај utisak - svakako i zbog 
atmosfere sumnjicavosti, koju је unelo u vrhove pismo Molotov
Staljin - Ьiо је kod mene toliko snazan da me, dok sam u zasedi 
vrebao srndaca, spopala pomisao da Ьi Ilija mogao i da mi radi о 
glavi. А sa Шјоm sam se poznavao, ра Ьiо i Ьlizak, vec od pre rata. 
Revolucije i revolucionarni, ideoloski sиkoЬi, takoreci prekonoc, pre
tvaraju saborce i prijatelje u zaklete protivnike. 

Uskoro, pocetkom maja, stiglo је i drиgo pismo sovjetskog 
Centralnog komiteta. То pismo od 4. maja Ьilo је opSirno - u mom 
secanju: bezmalo trideset stranica. Ocevidno је bilo pripremano рО· 
dиze i pazljivo. Ozivljavalo је davna neslaganja, zaokгиzivalo kritikи 
politike jugoslovenske partije, ubacivalo intrige medju jиgoslovenske 
vodje, sitnicarilo oko broja clanova i regиlarnosti СК, zaklanjalo 
Hebranga i zиjovica, laskalo drugim pa1·tijama. Najzad sи i Tito i 
Kardelj и tom pismи spomenиti kao glavni gresnici. Na njemu se 
- u st.ilи i kompoziciji - osecala ruka Staljinova. Bilo је jasno da 
pismo treba da poslиzi kao politicka osnova za osudи jugoslovenskog 
vodjstva i podredjivanje jиgoslovenske partije. То utoliko vise sto se 
и njemu insistiralo da se sovjetsko-jugoslovenska neslagaпja pretresu 
на zasedanjи InformЬiгoa. Pismo је oЬilovalo neistinama i poluisti
nama, ali i istinama. Neistine i poluistine su davale razloge nasem 
otporи, а istiпe sи gиblle svaki znacaj, јег niko nije mogao osporavati, 
па primer, dиgotrajнo, mnogogodisnje nesastajanje СК ili nedovoljnu 
legalnost paгtije. Ali to је Ьilo ne samo sporedno i nevazno - na 
strarш sto је stanje u sovjetskom СК Ьilo jos i gore - pred realnom 
sadrzinom sukoba: partijskom i drzavnom nezavisnoscи. Kritika so
vjetskog СК је ukazivala, indirektno, na Tita kao glavnog krivca za 
neregиlarno stanje jugoslovenskog СК i jиgoslovenske partije. 

Ponovo se sastao plenum СК, 9. maja, da odgovori na pismo 
sovjetskog СК od 4. maja. То zasedaнje СК vec nije Ьilo draiJ?-aticno, 
iako је pismo sovjetskog СК Ьilo i opsirnije i "temeljnije", Prlhvacen 
је odgovor, kratak i vec pripremljen - drzim da ga је l?isao .Ti~o. 
Opet su odbacene optuzbe: "Ono od 4. maja (pismo) nas )е ubjedйo 
о tome da sи uzalиdna sva nasa dokazivanja cak i cinjenicama da sи 
optuzbe protiv nas posledica krivog obavjestavanja". . .. 

Ali Ьilo је mnogo znacajnije i presudnije sto se nism~ dal1 uhvaћtl 
na sovjetsku "internacioнalisticku udicи" i sto ~~о odblli .da. s.~ s~or 
pretresa na Informblrou: "Mi ne bjezimo od kr1tlke ро prшclplJelшm 
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pitanjima, ali se и toj stvari osjecamo toliko neravnopravni da nam 
је nemogиce pristati da tu stvar sada rjesavamo pred InformЬi
room. Devet partija vec је doЬilo i bez naseg prethodnog oba~tenja 
Vase prvo pismo i zaиzeli sи svo,j stav и rezolиcijama ..• Mi zelimo da 
se stvar likvidira na taj naCin da mi na djelи dokazemo da sи optuzbe 
protiv nas nepravedne, to jest gradicemo иporno socijalizam i ostati 
vjerni Sovjetskom Savezи, ostati vjerni naиci Marksa, Engelsa, Lenjina 
i Staljina. Bиdиcnost се pokazati, kao sto је proslost pokazala, da 
cemo ostvariti ono sto Vam obecavamo". 

Тај plenиm se vise bavio svojim, aktuelnim partijskim pitanjima, 
nego sovjetskim pismom. Pretresano је sazivanje V kongresa - drzim 
da sи tada иtvrdjeni dnevni red i referenti. 

.Zиjovic nije Ьiо ni pozvan na plenиm od 9. maja. Plenиm је 
odlиCio da se Hebrang i .Zиjovic iskljиce iz partije. Oni sи vec bili 
pritvoreni, i1i sи pritvoreni odmah posle plenиma. Najpre sи bili kon
finirani и vilu, kraj Beograda, а иskoro potom strogo izolovani и 
Ьivsoj beogradskoj Glavnjaci. Ostaci bombardovane Glavnjace jos sи 
funkcionisali, na mestu sadasnjeg Hemijskog fakulteta. Ali ni plenиm 
ni PolitЬiro, nisu odlиcili о interniranjи, odnosno hapsenjи Hebranga 
i .Zujovica. То је odlucio Tito, odnosno nalozio Rankovicи koji је to 
revnosno obavio. Tako је postupano i и drugim, zamasnijim slиca
jevima. 

Time su clanovi Politblroa i СК zaskakani, stavljeni pred svrsen 
Cin. Ako Ьi se kogod иsиdio da predlozi drukcije, Ьlaze resenje, za
padao је и situacijи da bude prekoren, ako ne i optuzen za "oportи
nizam" i naklonost prema "neprijatelju". Time ne mislim reci da Ьi 
ovaj Ш onaj drug - а ne mislim to ni za samog sebe, jer sam Ьiо 
za rasciscavanje odnosa s Hebrangom i .Zujovicem - zaиzeo 'Ъlazi" 
Ш "razboritiji" stav. Titova autokraticnost је, doduse, Ьila и opadanjи. 
Ali njegova иloga је porasla. Od njega, bas zbog njegove aиtokratske 
vlasti, zavisio је, mozda vise nego i od samog СК, tok sukoba sa 
Sovjetskim Savezom. Sastav i disciplinovanost СК је blo takav da Ьi 
СК besumnje odobrio, bez vece diskиsije, mere protivu Hebranga 
i .Zujovica. Titov metod zaskakanja СК, narocito kad se radilo о 
progonima fиnkcionera i komиnista, imao је za svrhu ne samo da 
onemoguci eventualna kolebanja, nego, jo:S vise, da zastrasuje visoke 
funkcionere, ра i clanove СК: da Ьi se i njima nesto slicno, na isti 
nacin, moglo dogoditi. 

I to pismo sovjetskih vodja је nas Politblro иputio repuЬlickim 
rukovodstvima, а i vodeCim drugovima и partijskom i drzavnom apa
ratu. Upamtio sam reagovanje knjizevnika Radovana Zogovica koji 
је vec od 1944. godine radio sa mnom, najpre и Propagandnom ode
ljenju Vrhovnog staba koje је, ро oslobodjenju Beograda, preraslo 
и Agitprop Centralnog komiteta. Bila је neka priredba и Narodnom 
pozoristи, mozda povodom Dana pobede. U paиzi, Zogovic i ја smo 
zapoceli razgovor о sovjetskom pismu, s kojim se i Zogovic vec Ьiо 
иpoznao. Zogovic је Ьiо pod toliko silnim uplivom teksta tog pisma, 
da se na njemи ocitovala brizna zamisljenost. Rekao је: Izvanredna 
kompozicija, precizan, jednostavan stil. Ја mislim da је to pisao, Ш 
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bar redigovao Staljin. - Slagao sam se sa Zogovicem - а slazem se 
i danas - i и pogledи kompozicije i da је Staljin pismo bar redi
govao. Ali nisam Ьiо istog misljenja и pogledи stila. Nisam to mogao 
blti, obzirom da se nim·alo nisam slagao sa sadrzajem !pisma. Od
govorio sam Zogovicи: Ali tamo ima bezbroj netacnosti. Uzmimo, 
na primer, izjednacavanje иloge nase partije и ratu s drиgim partijama, 
i1i optuzba da vodimo kиlackи politikи ... Zogovic је takodje smatrao 
da ima netacnosti, ali da ima podosta i tacnoga. Za njega sи, svakako, 
netacnosti Ьile sporedne, а Ьitno је bilo nase odvajanje, na:S kriticki 
odnos prema Ьiси i иlozi Sovjetskog Saveza. 

Zogovic i ја nismo tada, и pozoristu, zavrsili razgovor, а nismo 
ga ni kasnije temeljitije nastavili. Najednom smo se otudjЩ jedan 
od drиgoga, kao sto sи se i drиgi komиnisti, tih dana, otиdjivali јеdш 
od drugih zbog razlicit.og stava prema Sovjetskom Savezи. Radilo se 
о Ьitnoj, sadrzinskoj promeni и ideologiji. Komиnisticka partija Jиgo
slavije је ne samo vaspitavana - najdoslednije i najиpornije bas od 
tog, tit.ovskog Centralnog komiteta - и ljubavi i odanosti prema 
Sovjetskom Savezи kao prvoj i vodecoj sili komunizma, nego se ona, 
Komиnisticka partija Jugoslavije, i konsolidovala, "boljsevizirala" kroz 
ideologiju i dela Lenjina i Staljina. Marks i Engels su, dakako, prihva
tani bezuslovno, ali kao osnivaci, kao pretece Lenjina i Staljina. zivi 
marksizam је doista Ьiо lenjinizam. 

Ali Zogovic se nije najednom i konacno odvojio od na:Seg Cen
tralnog komiteta i bezrezervno svrstao na sovjetskи stranи, mada sи 
se razlike - kao sto sam prikazao - ispoljile od pocetka sиkoba sa 
Sovjetskim Savezom. Zadrzavam se opsirnije na Zogovicevom slисаји 
kao karakteristicnom za komuniste iнtelektиalce koji sи bili zapali и 
dilemи da se opredele - za realnost svoje zemlje, za nepoЬitne cinje
нice, ili za nasledjene i иtvrdjene ideoloske postavke i prekrajanje, 
doterivanje Cinjenica. 

Ali Ьиdисi da sи prosovjetski fинkcioneri и partijskoj sredini opa
zali s kakvom zestinom se vecina sиprotstavlja pritiscima i optиzbama 
Sovjetskog Sayeza, а povrh toga se osecali - hap:Senje Hebranga i 
Zиjovica је Ьilo dovoljno indikativno - i иgrozeni od progona 
hapsenja, privrzenici Staljiпa i Sovjetskog Saveza, odnosno Inform
Ьiroa, postali su, takoreCi prekonoc, "neiskreпi", "dvolicni". Prikrivali 
su svoje gledanje i svoje drzanje. No sem tih, Ьilo је i dиЬlјЉ, prak
ticnih razloga za "dvolicnost". Lazni i lazljivi, skriveni ciljevi i argu
menti sovjetskih vodja sи kao takvi podsticali, odredjivali i dvolicno 
dt·zanje njihovih pristasa. То utoliko vise sto је jedino ostajanje и 
partiji, vec zatalasnoj i nabrusenoj protiv "izdajnika", pruzalo izglede, 
ako i ne za preokret, а ono za produzetak delatnosti na liniji sov
Jetskog vodjstva. 

Poput Zogovica, povezan sa Zogovicem, opredelio se i Stefan 
Mitrovic koji је takodje imao visokи funkcijи и Agitpropи СК. Vla
dimir Dedijer, koji је takodje radio и Agitpropu, vec tada, ili uskoro 
posle Rezolucije Informblroa od 28. јиnа 1948. godine, иосiо је ne
jasnost Zogovicevog i Mitrovicevog drzanja. Jednog jиtra, pre nego sto 
sи poceli sastanci, иleteo је kod mene i goropadno zaredjao: U aparatи 
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СК, kod nas u Agitpropu, pristase Informblroa! Zogovic i Mitrovic 
sire tu svakojake kapitulanske i izdajnicke teorije! - Ја sam se slagao, 
i slozio s Dedijerovim zapazanjima, ali sam ga smirio govoreci da treba 
blti strpljiv, jer sve se to jos diskutuje, isciscava, ра treba pricekati 
dok se drиgovi jasnije opredele. U svom stavи prema Zogovicи i 
Mitrovicи imao sam podrskи Politblroa, u prvom redи Rankoviea. 
Mitrovic i Zogovic sи Ьili retki, ali ne i jedini, u aparatи СК cije је 
drzanje od pocetka Ьilo nejasno, prema kojima је trebalo blti strpljiv 
i pazljiv. Takav је Ьiо i Veljko Vlahovic. Trebalo је vise od godine 
dana da se on и sebl prelomi i iscisti, dakako uz strpljivu pomoc 
Rankovica i mene i partijske sredine, а mo.Zda jos vise kroz otpore 
mracnom i mиcnom pritisku sovjetske vlade, i vlada i partija pod
redjenill sovjetskoj drzavi. 

I dok se Vlahovic u sebl dvoumio i muCio, Boris Ziherl se Ыо 
opredelio za sovjetsko vodjstvo. U leto 1948. godine, on је meni otvo
reno, takoreci zvanicno, u Centralnom komitetu, rekao da неmа smisla 
da citava zemlja i partija stradajи zЬog jedнog coveka, Tita, makar 
koliko он blo zaslи.Zan. Odgovorio sam mи: Razume se da nema 
smisla. Ali u ovom slисаји smenjivanje tog jednog coveka znacilo Ы 
izmenи citave politike. Podredjivanje zemlje i partije politici koja nije 
u njihovom interesu. 

Izvestio sam drugove о ovom razgovoru. Ali svi su Ьili za strplji
vost, verujuCi da se kod Ziherla radi о privremenoj malodusnosti i 
ideoloskoj zbrci. То se i potvrdilo. АН sи Kardelj i Кidric ipak orga
nizovali da Ziherla na Kongresи КР Slovenije precrta upadljiv broj 
delegata: Neka oseti sta mu se mo.Ze dogoditi! - rekao mi је Kardelj 
kad sam im zamerio na takvim metodama. 

Kolebanje Rodoljuba Colakovica bilo је, pak, drukcije. Najpre 
naglo i otvoreno za sovjetsko vodjstvo i zatim naglo povlacenje u 
сиtnји i zatvorenost. Colakovic је tada Ьiо predsednik Ylade Bosne 
i Hercegovine. On se na sastaнkи Pokrajinskog komiteta Bosne i 
Hercegovine, povodom pisma Molotov-Staljin - istim povodom kojim 
i .Zujovic na sednici СК od 12. i 13. aprila 1948. godine - izjasnio 
za Sovjetski Savez i Staljina, dakako u ime "internacionalizma". Djuro 
Pucar, koji је tada blo partijski sekretar u Bosni i Hercegovini, 1·e
agovao је ostro. Javilo se otud, iz Bosne, i misljenje kome Rankovic 
nije blo neskloн da se Colakovic uhapsi, zajedno za Zujovicem i 
Hebrangom. Ali Tito је to otklonio, s napomenom: Nek dodje k meni 
na razgovor, znam ја njega dobro. - I Colakovic је dosao. 

Ne znam sta sи on i Tito, u noci, razgovarali, ali sutradan se 
Colakovic povukao s prosovjetskih pozicija, uz "objasnjenje" koje 
sam сио od Rankovica: Ј а sam se, drugovi, naprosto Ыо demo
ralisao. - Colakovic је odmah "povucen" iz Bosne na dufuost sa
veznog ministra za naukи i kulturu. Tu duznost је obavljao savesno 
i s razumevanjem. U toj funkciji је Colakovic saradjivao i sa mnom, 
kao sefom Agitpropa СК. Nismo imali нikakvih nesporazuma. Co
lakovic је kao licnost trpeljiv i giЬak, veoma pogodan za saradnju. 
Ali је jednom prilikom Djuro Pucar gundjao protivu Colakovica -
da Colakovic, jos uvek - Ьilo је to, drzim, 1949. godine - salje 
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cestitke sovjetskom ambasadoru povodom Oktobarske revolиcije, 
premda to нiје njegova protokolarna du.Znost i premda to drиgovi 
nisu cinili. 

Sve do zavrsetka V kongt·esa izbegavano је "lomljenje stapa" 
cak i nad onima koji su se otvoreno izjasnili za Sovjetski Savez i 
Informblro. Nadali smo se и иpliv kongresa, и иvidjanje kroz praksи, 
kroz istinu. 

Zbog toga se i dogodilo da sи Zogovic i Mitt·ovic blli angazovani, 
i to veoma aktivno, u pripremama V kongresa. Njih dvojica sи se 
prihvatili zadatka da pripreme izvestaj о agitaciji i propagandi umesto 
mene, jer sam ја radio na partijskom programи, о kome је obrazlo
zenje podneo Mosa Pijade. Tako se dogodilo da sam ја на V kon
gresи procitao izvestaj koji nisam pisao, nego samo pregledao i ovde
onde popravio. I tada mi је taj referat izgledao prekrut i preopsiran, 
mada ne mogu reci da se nisam s njima slagao i da nije Ьiо obuhvatan 
L pregledнo komponovan. 

Nedavno је јеdап kнjizevnik iz njega izvadio citat, нeopravdano 
ga vezujиci za moje ime, ali sasvim opravdano ga isticem kao obrazac 
doslednog formиlisanja socijalistickog realizma. U referatu se ''do
sledno", prema sovjetskim uzorima, napadaju kao "dekadenti" Pi
kaso, Sartr i drиgi. Ni pisci referata, ni ја nismo dovoljno poznavali 
dиhovna strujaпja па Zapadи. А i da smo ih poznavali - i sami smo 
Ьili пе samo okovanih, ideologizovanih umova, nego su nam i aktuelne 
potrebe nametale takve, "aпtidekadentske" stavove - da blsmo svome 
clanstvи i sovjetskoj pгopagandi "dokazali" kako nismo "skrenиli", 
kako smo i dalje dosledniji no iko drugi. Zogovic i Mitrovic sи, sta
'lise, i istиpali na V kongresu, mada sи se suzdrzavali od ostrih, 
nedvosmislenih osиda sovjetskog pritiska i rezolиcije Informblroa. А 
Zogovic је иcestvovao, zajedno sa mпom, i u ispravljanjи - ne samo 
jezickom i stilskom, nego i cinjenickom i formиlacijskom - referata 
Tita i Kardelja za V kongres. Jer u Titovom referatu, koji је blo 
temeljito i dalekosezno zamisljen - u stvari kao istorija socijali
stickog pokreta u jиgoslovenskim zemljama - imalo је, kao sto to 
cesto Ьiva kod politicara, citav niz netacnosti i nepl·eciznosti. 

Sovjetski vodji su, posle pisama Molotov-Staljin, nastavili pri
tisak, kako onaj koji su unapred planirali, tako i onaj za koje im је 
гazloge, stvarne Ш izmisljene, prиzala tekuca stvamost. 

U Beograd је dopиtovao 19. maja sovjetski predstavnik Mosetov 
koji је u aparatи sovjetskog СК vodio jugoslovenske poslove. On је 
i pre dolazio u Beograd, u иniformi potpukovnika NKVD-a. Nasi 
"Moskalji" su pricali da је on - premda је Ыо mladolik, boleSljiv 
trideset:petgodisnjak - sиdelovao, uoci rata, u unistavanjи jugoslo
venske emigracije и Sovjetskom Savezu, ра da otud i potice njegovo 
"poznavanje" jugoslovenske partije. No пi ро cemu se nije moglo 
naslutiti пеkо njegovo vece poznavanje jugoslovenske partije, а po
gotovu jugoslovenskih prilika. Prilikom Mosetovljevih dolazaka u Beo
grad, kao i nasih kontakta s njim u Moskvi, ispoljavao је suzdrzanu, 
melanholicnи nakloпost prema Jugoslovenima, ali sada, u Beogradи, 
Ьiо је ne samo krajnje sиzdrzan, nego i bladno mrzovoljan. On је 
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doneo роrиkи sovjetskog СК, kоји је potpisao Sиslov, и kojoj se 
insistira na jиgoslovenskom ucescи na zasedanju InformЬiroa. u raZ· 
aovoru sи sovjetski predstavnici insistirali na Titovom dolaskи na 
~asedanje, sireci glasine da се prisustvovati licno Staljin. 

Ali nas СК - odrюsno PolitЬiro u prosirenom sastavи - уес 
sиtl-adan је potvrdio odЬijanje koje је vec Ьiо utvrdio Plenum СК 
sazvan povodom pisma Molotov-Staljin od 4. maja. Negde tih dana 
је stigla i Staljinova иsmena intervencija, tacnije protest zbog hapsenja 
Hebranga i :Zujovica, kojim је nas СК optuzen da priprema - javila 
nam se "jereticka" misao: u dиhu Staljinovih, sovjetskih metoda! 
- njihovo kriminalno uЬistvo i trazi, ni manje ni vise, prisиstvo 
sovjetskih islednika u istrazi protiv njih. Mosa Pijade, а i mi drugi 
koji smo znali srpskи istoгiju, prisetio se da је Austro-Ugarska 1914. 
godine, povodom иЬistYa nadvojvode i naslednika prestola Franca 
Ferdinanda u Sarajevu, to isto trazila od SгЬiје i da је bas taj zahtev 
Ьiо onaj koji srpska vlada nije prihvatila, ра је posluzio kao povod 
za objavu rata SrЬiji, а time i za pocetak Prvog svetskog rata. Kratak 
odgovor па taj sovjetski zahtev sam napisao ја, а PolitЬiro ga је 
prihvatio. U tom odgovoгu se kaze: " ... а i sama pomisao na to da 
se nase rukovodstvo oznaci 'kriminalnim uЬicama' odЬija se sa ogorce
njem ... СК КРЈ smatгa da ucesce predstavnika СК SКР(Ь) u istrazi 
protiv Hebranga i :Zujovica ne dolazi u obzir ... " 

Sovjetski vodji su vec Ьili stavili u pogon svoj aparat u inter
nacionalnim razmeгama i reagovali su brzo. Vec u pismи od 22. maja 
oni potvгdjujи da се se InformЬiro sastati ро "pitanju о stanju u 
jugoslovenskoj kompartiji" - sasvim suprotno duhи osnivackih od
lиka о ravпopravnosti i dobrovoljnosti partija - bez obzira na nase 
odЬijanje. Uz to se СК SКР(Ь), toboze, saglasuje s molЬom ceho
slovackih i madjarskih drugova da se zasedanje prenese u drugu polo
vinu juna. 

Tih dana, 1. juna, иmro је Jasa Prodanovic, vodj srpskih repиЬli
kanaca i potp1·edsednik Savezne vlade. Na njegovoj sahrani su se 
iskupili svi srpski, а i mnogi "savezni" funkcioneri. Jasa, kao ni ostali 
saveznici komunista iz Narodnog fronta, nije Ьiо obavesten о sukobu 
sa Sovjetskim Savezom i ostalim istocnoevropskim drzavama. U po
grebnoj povorci se prisecamo da је on - tipicno za SrЬina iz vremena 
pre Prvog svetskog rata - Ьiо rezervisan prema bratimljenju s Bи
garima. Sad Ьi nат - primetio је Neskovic - naЬio na nos: А ne 
govorim 1i ја vama komunistima kakvi su Bиgari ... 

А iz tih dana su i dve karakteristicne izjave u uskom krиgu. 
Tito: Sva је stvar и tome sto smo mi jos иvijek nerazvijena zemlja, 
ра mogu da nas pritiskцju i ucjenjuju. - А Rankovic: Najgore је sto 
ne znas ko ti је neprijatelj! Do sada је neprijatelj Ьiо izvan partije, na 
sиprotnoj strani, а sad to moze Ьiti i dojucerasnji, najЬlizi drиg. 

U to vreme, krajem maja i1i pocetkom juna, posetio me pred
stavnik poljske partije и InformЬirou. Zaboravio sam njegovo ime,
ako nije to Ьiо onaj isti, Filkenstajn, koji је Ьiо clan redakcije organa 
InformЬiroa. L:etrdesetgodisnjak, izrazito plav, intelektualnog izgleda 
i odmerenog drzanja. Poznavao sam ga povrsno vec od ranije. On је 
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preneo porиku Gomulke, izricito naglasivsi da sovjetski predstavnici 
nisи s njom upoznati - da Ьi trebalo da mi podjemo na zasedanje 
InformЬiroa, da Ьi se time izbegao otvoren sиkob, ра Ьi se kasnije, 
postupno, odnosi promenili i sredili. On је najavio i da је Gomulka 
spreman da, zajedno sa Bermanom, dodje и Beoarad i dogovorimo 
se о svemи detaljnije - dakako pod иslovom da ~i promenimo od
lиku о nedolazenjи na zasedanje. Odgovorio sam da си hitno oba
vestiti СК i zakazao mu sastanak, dan-dva kasnije, radi naseg od
govora. Tako је i Ьilo. Izvestio sam Tita i najЬlize drugove. Poljak 
Је dosao и zakazano vreme. Nas stav је i dalje Ьiо da ne idemo 
па zasedanje InformЬiroa, ali da prihvatimo posetu Gomиlkirш. Poljski 
predlog је рао u vodи. Drzim da је Gomulka odista radio bez 
znanja sovjetskih vodja, ali пе iskljиcиjem da Ьi ih - da је njegov 
predlog p1·ihvaceп - obavestio о svom риtи и Beogгad. 

Usledio је i slиzbeпi poziv Info1-mЬiroa, depesom od 19. јиnа. 
Kod Dedijera (lzguЫjena Ьitka Josifa Vismionovica Staljina, Beograd, 
"Rad", 1978) nalazim podatak da је nas пegativan odaovor poslan 
20. јиnа u 11 casova pre podne. U mom secanju је, pak, nepoЬitпo 
da ~dgovo!. PolitЬiroa nije mogao Ьiti иpucen pre kasпog popodneva 
20. JUila. Cltava ta stvar ne Ьi imala znacaja, ukoliko ne Ьi otkrivala 
da је Tito, ne konsиltиjиci se iznova s PolitЬiroom, poпovio sovjetskim 
predstavпicima odЬijanje naseg исеsса na zasedaпjи InfoгmЬiroa. 

Ј er 20. juna је Ьiо sastanak prosirenog PolitЬiroa u dvorcu Brdo 
kod Kranja. NajveCi deo tog sastanka је pгotekao и diskusijama о 
V kongresu i ekonomskim pitanjima. Na prepodпevnom sastankи Tito 
је izneo i pomenиti poziv InformЬiгoa. Diskиsije nije Ьilo. Svi sи 
jednodиsno potvrdili vec ranije zauzeti stav. А onda se, neodvazno, 
javio za. rec Вlagoje Neskovic, sekretar СК Srblje, s predlogom da зе 
to pitaщe ponovo raspravi, jer da Ьi, mozda, паsа pozicija, i иnutaг 
partije i u svetskom komиnistickom pokretи, Ьila cvrsca ako Ьismo 
iSli na zasedanje InformЬiroa i izlozili svoje stavove. 

Niko se nije slozio sa Neskovicem. Ali Tito је predlozio - vec 
је Ьilo vreme rиcku - da se razmisli о Neskovicevom predlogи, ра 
da se odluka donese na popodnevпoj sednici. Ni kod Tita se nije 
radilo о dvoиmljenjи, nego је Tito postao trpeljiviji и raspravama 
i obzirпiji prema misljenjima drugova, ра i pazljiviji prema Neskovicи. 
U Neskovicevim gledanjima vec је Ьila pгimecena nedoslednost i kon
fuznost. On је Ьiо nedvosmislen i cak opor u odЬijanjи neistina i 
potcenjivanja nase partije i njene uloge u ratu, ali kruto, neizlecivo 
vezan za Sovjetski Savez i Staljina, kao za vodece, neotklonjive sпage 
socijalizшa. I Neskovic је - za razliku od onih koji sи se opredeljivali 
za Sovjetski Savez i IпformЬiгo - Ьiо otvoren, cak аrиЬ u svojim . ~ 

stavov1ma. 
Jedne noci smo Neskovic i ја - Ьilo је to и Kraljevoj vili u 

Topoli, gde је obavljen najveci deo posla za V koпgres -- razЬijali 
glave do и kasne sate oko Sovjetskog Saveza, Staljina, zЬivanja и 
socijalizmи i slicnom. Dosli smo i na pitanje vojпog napada Sovjetskog 
Saveza па nas. Ni он ni ја nismo u to verovali - obojica iz ideo
loskih, ali razliCitih razloga. On: Nemogиce је da socijalisticka drzava 
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napadne socijalisticku! - А ја: То Ы Ыо raspad ideologije i k~mu
nizma kao svetskog pokreta. - Ali raspra о eventualnom vo)n~m 
napadu otisla је i dalje, na drzanje naseg vodjstva i nas dvOJ1Ce 
pojedinacno. Ј а sam Ьiо kategorican: Da se tucemo. - ~ Neskovic: 
Protiv Crvene armije? Ne, ја se protiv nje ne Ьih Ьоrю. 

Bi1o је veoma malo, Ш nimalo - u pauzi oko rucka ~ razgovora 
о Neskovicevom predlogu da se ide na sastanak Inforn:?rroa u ~::
kurest. Pitanje odlaska ili neodlaska u Bиkиrest је ~~S-~lJe, ~- par~1J1, 
Ьilo bas ono na kojemи sи najcesce i najprepoznatlJIVlJe vrsrla drfe
rencijacija na pristase Informblroa Ш naseg СК. 

Posle rиcka smo posli u setnju oko jezerceta. Nasao sam ~е. P?red 
Tita konsиltovao sam cra о necemu. U razgovorи smo dosl1 1 na 
pita~je eventиalne sovjetske vojne intervencije. Tit? ј7, u jedn~~ 
trenиtku, uzviknиo s jetkom egzaltir~noscи: ~ogшutt na ~VOJOJ 
zemlji! Bar иspomena ostaje! - Тај Тltov uskl~k sam upamtю ne 
samo zbog toga sto sam se s njim slagao, nego 1 zbog toga Sto те 
ohrabrivao u mojim premisljanjima. . , . 

Na poslepodnevnom sastankи, Neskovrcev .predlog da se rde '7 
Bиkurest odЬijen је bez diskиsije, иz Ьlаgи Тltovи napomen_u . da_ 1 
drиg Blasko treba da se slozi, kad su svi drиgovi takvoga ШlslJeПJa. 
I drиg Вlasko se cиtke slozio. . . . 

Iz depesa sovjetskih vodja i depesa Informb;roa :n1 smo znal~ 
da u Bukurestи InformЬiro zaseda i pretresa stanJe u jиgoslovenskoJ 
partiji, tacnije, odnose izmedjи ... cк J~gosla.v_ije i СК Sovj.etskog Sa
veza. Vodeci drugovi u agenCIJ1 TanJug Ьйl su upozoreщ da prate 
saopstenja iz Istocne Evrope i da odmah obaveste mene. Zbog toga 
se nisam ni иdaljavao iz Beograda. 

Tek sam se Ьiо probudio posle kratkog popodnevnog sna, 28. 
juna, oko 3.30 casova, iz Tanjиga su me obavestili da ~adio..Pr~g 
vec od 3 casa posle podne objavljuje Rezoluciju Informb1roa protlv 
Komиnisticke partije Jиgoslavije. Odmah s~m posa.? .и <?К i pozvao 
svoju sekretaricи Dragicu Vajnber~er i Dedчera kOJ~)e Ь1.~ na .nekon: 
sastanku. Dedijer је posao и TanJиg da prokontrol!se priJem 1 ured1 
dostavljanje Rezolиcije u СК. Dedijer ј~ to ub~zo sredio i и СК su 
moja sekretarica i Dedijerova sekretarrca Slav1ca Fran p~ekиcav~e 
tekst, kako је u delovima priman iz Tanjиg~, i s~ale. clan~~lilla P~llt
Ьiroa. Dedijer navodi (lzguЬljena Ьitka Joszfa Vzscmonovtta Stalpna, 
Beocrrad, "Rad", 1978) da је iz СК Ьiо obaveSten о sabotazi u ТаПЈиg~ 
i dаь је zbog toga on tamo "odjurio iz is~ih stopa i iz:vr.sio p~avi drzavш 
udar". Ј а se ne secam sabotaze u Tall)иgu, а ne v1drm ш razloge za 
nju. Valjda је Rezolиcija i doneta da bi se svet, а u prvo.m :edu 
Jиgosloveni, s njom иpoznali. Dedijer i ја, kao i drиgi drиgov1, ?1smo 
sиmnjali u aиtenticnost Rezolиcije, iako ји је to~ dana e~1~ov~o 
jedino Radio-Prag. Procenjivali smo da је to Radю-Prag uс1шо 1Z 
nepromisljene hitnje, а v ne iz nekog smi~ljeno~ ~vjetskog plana. Re
zolиcijи sи ostale istocnoevropske zemlJe obJavlle tek sиtradan. 

Predvece se PolitЬiro sastao kod Tita, gde је odluceno da se za 
sиtra, 29. јиnа, sazove Plenиm СК radi zaиzimanja stava о Rezolиciji 
InformЬiroa. 
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U Rezolиciji, inace, nije Ьilo niceg novog, а jos manje iznenadju
jиceg, cega nije Ьilo u pismima sovjetskih vodja nasem Centralnom 
komitetu. Ali meni, kao i drиgim drиgovima SrЬima, zaseklo se u 
razиm s neodoljivom, mitskom silinom da је Rezolиcija objavljena 
istog dana kad se dogodila i tragicna Ьitka na Kosovи 1389. godine, 
s kojom pocinje petstoletno tиrsko gospodstvo nad srpskim narodom. 
Iako nismo Ьili ni religiozni ni mistici, s lakocom i nekom nasladom 
smo otkrivali tи slиcajnи datиmsku podиdarnost drevnih nesreca i 
otpora sa zivim sovjetskim pretnjama i nasrtajima. 

Zaspao sam, kao i oblcno, oko 23 casa. Ali sam se naglo probиdio 
oko 1 posle ponoCi, s umom obиzetim, usplahirenim Rezolиcijom 
InformЬiroa. Znao sam da cemo morati odgovoriti, iako sinoc, na 
sastanku PolitЬiroa kod Tita, nije о tome bilo govora. Bez premisljanja, 
podstican ohladjenim, odmeravanim besovima i neodoljivim sazna
njem, povukao sam se u svoju radnu sobu i росео da pisem odgovor. 
Padalo mi је na иm da Ы to sиtra, na sednici СК, moglo poslиziti 
kao nacrt, ali sam vise drzao da се dobro doci kao saopstenje agencije 
Tanjиg. Poиzdano sam drzao da се vec sиtra zagrmeti ne samo 
sovjetske i istocnoevropske, nego i zapadne radiostanice, ра се, ne
izostavno, Ьiti potreban makar Tanjиgov odgovor. Imao sam pri rиci 
saopstenje Radio-Praga. Ali jedva ako sam zavirio u njega: optuzbe 
IпformЬiroa, tacka za tackom, izvirale sи mi iz pamcenja u tokи 
pisanja. Radna groznica nije popиstala, ali sam radio polako, smislja
jиci i sazimajuci formulacije. Tako me zatekla i zora. Nisam ponovo 
zaspao, nego pregledao novine i popio kafи - poslovi u СК sи se 
i iпасе gomilali, а trebalo је i prekиcati i redigovati ono sto sam 
prekoпoc osmislio. 

Sastanak СК, 29. juna, росео је posle podne. Proticao је u mirnoj, 
pomalo potistenoj atmosferi. Sиkob, raskid, postao је javan, а samim 
tim nezaceljiv i nedogledan. I Tito је - nasиprot njegovom drzanju 
na sinocnjem sastankи - Ьiо nervozan i usplahiren. 

Posle citanja Rezolиcije i krace diskиsije - vise upadica nego 
diskиsije - zakljиceпo је, na Titov predlog, da se pripremi odgovor. 
Pisanje rezolиcije i saopstenja trazi vremena, иtoliko vise ukoliko 
неmа pripremljenog, individиalnog teksta kao osnove. Ponиdio san: 
tada tekst koji sam sastavio prekonoc. Nije Ьilo upadica. Svi sи slиsali 
sa svecanorn pazljivoscи. Jedino је Tito иstajao i сериkао, kao kad 
intenzivno i brizno razmislja. Kad sam zavrsio, on је povikao: Vrlo 
dobro! То moze - ро mom misljenjи - da poslиzi kao osnova. 

Tito је odmah, kao u zurЬi, predlozio i komisiju za redigovanje 
odgovora. А koliko је Ьilo njegovo nepoverenje, njegova nervozna, 
bezrazlozna sиmпjicavost, vidi se ро tome sto је u tи komisijи pred
lozio seЬi najЬlize - Kardelja, Rankovica i mene. 

Komisija је odmah pocela sa radom, dok је СК pretresao drиga 
pitanja. Rad komisije se otegao na skoro tri sata, ponajvise zbog 
natezanja oko formиlacija, mada sи izmene Ьile malobrojne i neznatne. 
Najveci deo izmena potice od Kardelja, а ma_nji od_ n:~ne, .sto је. i 
shvatljivo, obzirom da је citav tekst Ьiо ШОЈ. Zaшml)lvo Је da Је 
Kardelj izbacio stav prema kome Ьi se "иzimanje odvojenih, izolo-
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vanih, namerno istrgnиtih IZJava i pojava iz partijske prakse, moglo 
mnogo sta prigovoriti drиgim partijama, ра i SКР(Ь)". Smatt-alo se 
da Ьi taj stav Ьiо izazovan za sovjetske vodje, bas kao i ono Titovo 
rezonovanje о odnosima medjи socijalistickim drzavama, и odgovorи 
na prvo pismo Molotov-Staljin. 

Centralni komitet је prihvatio predlozeni odgovor bez primedbl. 
Neslaganje је пastalo oko toga da 1i иz nas odgovor treba objaviti 
i Rezolиcijи Informblroa. Tito је Ьiо protiv, mada ne odlиcno, а ја 
- odlиcno za. Podrzao me odlиcno Kardelj, а i raspolozenje kod 
veCiпe clanova Ьilo је za objavljivanje. Tako sи sиtradan, 30. juna, 
objavljeni i Rezolиcija Informblroa i odgovor naseg СК. U kasnijoj 
kaшpanji protivи Informblroa to је postalo - obzirom da istocno
evropske zemlje nisи objavile odgovor naseg СК, а пiti ista iz nasih 
polemika - vazan i snazan argиment u nasu korist, kako u оЬrаси
паvаnји s koleЬljivcima i pristasama Sovjetskog Saveza u nasoj partiji, 
tako i protivи spoljnih poslиsnika Staljinovih. Prema podacima nase 
obavestajne slиzbe, sovjetski ambasador Lavrentjev i sovjetski pred
stavnik u Informblroи Jиdin Ьili sи zaprepasceni objavljivanjem u 
Jиgoslaviji Rezolиcije Informblroa naporedo s odgovorom naseg СК. 
Kakvog сиdа, za Ьirokrate navikle na objavljivanje samo gledista 
svoje vlade i svog СК, а uverene u svemoc i nepogresivost tih gledista! 

Istog dana, 30. јиnа, objavljen је i Program КР Jиgoslavije, koji 
је sacinila komisija kojoj sam Ьiо na сеlи. То је Ьiо ne samo los, 
nego i imitatorski, neadekvatan i nekreativan program. Nasav se pod 
optиzbama - optиzbama iza kojih smo slиtili Ьlokadu i oruzane 
pretnje - Sovjetskog Saveza i svih komunistickih partija, а i sami 
jos uvek svescu dиboko u lenjinizmи, clanovi Politblroa sи smatrali 
za najsvrsishodnije ako se prepise program sovjetske partije, koji је 
- to smo znali - i u Sovjetskom Savezи vec Ьiо zastareo. Bas to 
sam ја predlozio - dakako иz unosenje nekih nasih osobenosti -
а svi sи mi odobrili. Program nije imao veceg odjeka, ра ga ni 
partijsko clanstvo nije prigrlilo. А i kako Ьi, kad smo i mi vodje, 
ponajpre ја kao najodgovorniji tvorac programa, vec posle godinи, 
godinu i ро dana, иvideli svu njegovu zastarelost i neoriginalnost? 
Ali Ьili smo, bar u toj, formalno vaznoj tacki, koliko-toliko postedjeni 
od besomиcne i bezobzirne "kritike" prosovjetskih propagandista. 

Rezolиcija Informblroa pгotiv jиgoslovenske partije sћvacena је 
и svetи, odmah, kao jedan od najznacajnijih dogadjaja, pogotovu za 
dalji razvitak komиnizma. Niko na Zapadu nije predvidjao takav 
sиkob, vec i zbog toga sto је Jиgoslavija Ьila na Zapadu okarakterisana 
kao sovjetski satelit br. 1 - bez razloga, ako se ima u vidu stvarni, 
а ne javni odnos Jиgoslavija-SSSR, а s dosta razloga ako se ima 
u vidu ideoloska nepomirljivost i revolиcionarna doslednost Jиgo
slovena. То nepredvidjanje sиkoba SSSR-Jиgoslavija nюze izgledati 
иtoliko cиdnije sto је vec Ьilo javпih neslaganja i nepodudarnostj u 
tonи i naglascima stampe i istиpanjima drzavnika. Izиzetak је Ьiо 
jedan visi sluzbenik americke ambasade и Beogradи, koji је pred
video sukob и svom izvestajи, ali sи to и Vasingtonи sl1vatili kao 
glиpost i besmislicи. 
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Takva nepronicljivost, takva neobavestenost zapadnih drzavnika 
zapadnih sredstava informisanja ne moze se, svakako, objasnjavati 

"glиposcu" i "kгatkovidnoscи", а pogotovo ne oskиdnoscи metode 
i teorije. Zapad se - pogotovи sto se Ъiо гazjario '.'hladni rat" -
Ьiо иziveo и nasledjena gledanja na komиnizam. Zapad је Ьiо svikao 
na "neizmenjivи" hegemonistickи иlоgи Moskve u komunizmи. Uz 
to је Zapad - povodeci se delom i za komunistima - pridavao 
preveliki znacaj ideoloskom monolitizmи, odnosno presudnosti ideo
logije и komиnizmи. 

Zacиdjиju, pogotovи iz danasnje perspektive, i pogresna predvi
djanja Zapada о ishodи sиkoba, i to ne samo ona svima dostupna 
predvidjanja, iskazana и sredstvima informisanja, nego i ona s diplo
matskih prijema i iz diplomatskih kancelarija, koja su, mada u ogra
nicenoj meri, Ъila dostиpna jиgoslovenskoj vladi. Svi sи se - koliko 
је meni poznato - slagali и predvidjanjи skorog pada jugoslovenskog 
rezima. Ali treba p1·izпati da је veCina predvidjala dolazak na vlast 
prosovjetske ekipe, а ne pristalica Ьivseg kraljevskog rezima. 

No ја sam i t.o - te shematicne i nerealпe prognoze - spomenиo 

vise kao sиprotnost osecanjи i иverenjи koje је prevladalo u Jugo
slaviji, nego kao иpotpиnjavanje celine moje price. Niko u jиgoslo
venskom vrhи, bar ne oni koji sи Ъili za otpor Sovjetskom Savezи, 
nije sиmnjao u odrzanje vlasti. Nije Ъilo - u vreme Rezolиcije i sve 
do kraja 1948. godine - ni razlika и proceni eventиalne sovjetske 
intervencije. Smatrali smo, tada, da takva intervencija nije u izgledи, 
ali da nam predstoji dиga i mиcna borba. Spor је, istina, odmall 
doveo do pogorsanja medjиdrzavnih odnosa, ра i do pretnji i pro
vokacija. U tome је prednjacila AЉanija koja је dan-dva posle Re
zolиcije pocela da raskida иgovore i zaostrava odnose. Ali spor је 
jos иvek Ьiо, pretezno, na ideoloskom nivoи. Nijedna partija, cak пi 
sovjetska, jos пiје Ьila ideoloski pripreшljena za orиzanи intervencijи 
protiv dojuce slavljene, revolucionarнe Jиgoslavije. Sеш toga, sиsedne 
komиnisticke zemlje Ьile sи vojnicki inferiorne u poredjenjи s nama. 
Mada smo i шi Ьili slabo naorиzani, ni susedi nisи Ьili и boljem 
stanjи, а sa armijaшa nedovoljno organizovanim i slabljeg morala. 

Mi smo slиtili, ра i zakljuCivali ono sto se danas na veliko zna 
- ponajvecrna iz refe1-ata Hruscova na ХХ kongresи КPSS - da је 
Staljin Ьiо u zaЬlиdi, verиjиci da се doCi do preokreta u Jиgoslaviji 
iznиtra, akcijom "zdravih snaga" u partiji, odnosno - kako se оп 
izrazio pred Hruscovoш - da је dovoljno da on mrdne prstom, ра 
da Tito padne. 

Nasи иverenost и odrzanje pojacavalo је stanje и partiji, а po
gotovи raspolozenje и narodи. :Zestina i tvrdoca otpora na svim zna
cajnim stupnjeviшa i и sviш odsиdnim organima Ьila је nepobltna 
i ипарrеd pripremljena i proverena. Nasi protivnici u partiji - jedino 
и njoj ih је zпacajnije i Ьilo - otpocetka su dovedeni u zаЬиnи 
prekrajanjeш jos zive istorije i apsurdnostiшa Rezo1иcije, а пasom 
odvazrюscu i predиziшljivoscи naterani na prikrivanje i pretvaranje. 
I mada su i dotad "kleveta" i "neistina" koriscene и jиgoslovenskoj 
partiji, kao i и svakoj drugoj, u napadи sovjetskog vodjstva na јиgо-
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slovensko vodjstvo radilo se, ocito, i о necem drugom. Вiо је to 
napad na osnove, na istorijske tekovine kojima su vec zaziveli nova 
jugoslovenska drzava i narodi Jugoslavije. Radilo se о drzavnoj ne
zavisnosti i svom samostalnom unutarnjem razvitku. Та istina, ta i 
takva realnost, nagnala је pristase Staljina u Jugoslaviji - cak i one 
koje su zaneli "internacionalizam" i "odanost" Sovjetskom Savezu 
kao tvrdjavi svetskog socijalizma - na "dvolicnost", 11а "prikrivanje" 
stvarnih namera prezivelim frazama. То utoliko pre, i utoliko lakse, 
sto su pisma sovjetskih vodja i Rezolucija Informblroa i stilo~ i 
sadrzinom takoreCi ozakonili dvolicnost i klevetu u borЬi protlvu 
Jugoslavije, а samim tim i u komunistickom pokretu. Time nisam 
hteo reci da ti i takvi metodi nisu i dotad postojali u komunistickom 
pokretu, narocito u sovjetskom. Nego su ti metodi sada, u nasrtaju 
na Jugoslaviju, iz okvira jedne partije i komunistickog pokreta kao 
celine prerasli u klevetanje jedne pobednicke revolucije, odnosno 
potCinjavanje jugoslovenske drzave, а preko jugoslovenske drzave 
potCinjavanje i istocnoevropskih drzava. Zbog toga su sovjetske ~ 
informЬirovske lazi i klevete doЬile tako monstruozan, sokantan 1 

neprihvatljiv oЬlik. 
Nekomunist, odnosno oblcan jugoslovenski gradjanin, nije imao 

dilema i citav spor је za njega Ьiо takoreCi prirodan, а pogotovu 
prihvatljiv, makar grozio i sovjetskom intervencijom. Pritisci i vojne 
intervencije velikih protiv malih "neizbezno", stoletno su stanje -
pogotovu na Balkanu. 

Zbog toga u sirokim, nepartijskim slojevima sukob sa Sovjetskim 
Savezom ne samo sto nije izazvao ni zabunu ni kolebania, nego је 
prihvacen s nagonskim odusevljenjem, kao jedan od onih prelomnih 
trenutaka koji zivot nacija usmeravaju novim, svojim i zdravijim 
smerovima. То predosecanje naroda se nije sasvim oЬistinilo, ali nije 
sasvim ni iznevereno. Jugoslavija је tada, sa svim nedoslednostima 
i opterecenjima, ipak zakoracila svojim putem. А to се takodje Ьiti 
pocetak otpadanja od sovjetskog centra i drugih komunistickih partija. 
Takvo nesto smo mi u vodjstvu slutili, ра i predvidjali, mada se u 
nasoj svesti to tada manje javljalo kao "nacionalni put", kao "nacio
nalni komunizam", nego kao "nove forme", novi putevi socijalizma. 

Svi izvestaji koje smo dobljali iz unutrasnjosti, kao i iz Beograda, 
govorili su о jednodusnosti naroda i podrsci Centralnom komitetu, 
odnosno otporu pritisku Sovjetskog Saveza. I sam sam se u to uve
ravao, kud god sam putovao, kao па primer u Crnu Goru, ili ро 
selima oko Beograda. Svuda пedvosmislena i cv1·sta podrska "oЬicnih" 
neideologizovanih ljudi. Cak i iz redova dojucerasnjih protivnika. 

Kod mene је tih dana dosla radi intervencije gospodja Gasic, su
pruga Jovana Gasica, u cijoj sam vili ranije stanovao. Jole Gasic је 
Ьiо negdasnji sef kaЬineta kraljevskog predsednika vlade Milana Stoja
dinovica i prava praycata burzoazija Beograda i "reakcija". Gospodja 
Gasic se nije mпogo razumevala u politiku. Za пјu је to Ьila yrsta 
kockarske sпalazljivosti. Ali njen suprug se razumeyao, vec i otud 
sto је Ьiо finansijski strucnjak - иzgred bиdi receno, ја sam ти 
pomagao i da se zaposli. On је Ьiо iz srediSta "ostatka ostataka" 
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ЬiYsih rez1ma. I gospodja Gasic mi је tada rekla: Samo neka Rusi 
tи ne gospodare. Vi ste nasi, kakYi ste da ste. - Slicno је goyorila 
Koci Ророуiси njegoya majka, takodje "bиrzиjka" i "reakcionarka". 
Ni telegram s jedrюg beogradskog mitinga, pocetkom јиlа 1948. godine, 
и kome se izrazaya ljиbav Staljinи, ali i zahteva da se s naseg 
Ceпtralnog koшiteta skinи "neopravdane optиzbe", nije potekao 
odozdo, iz naroda, nego iz glave jednog fиnkcionera koji se jos nije 
otarasio sentimentalпih, ideoloskЉ ilиzija и Sovjetski Savez i Staljina. 

Rezolucija InformЬiroa odresila је kampanjи protiv Komиnisticke 
partije Jиgoslavije и komиnistickim paгtijama, а takodje i pгitiske 
1 diskrimiпacije istocпoevгopskih vlada pгotivи jиgoslovenske drzaye. 
U tome sи predпjacile a1Ьanska vlada i Partija rada AlЬanije. Bи
gaгska vlada, mada ne i bиgarska paгtija, Ьila је jos иvek sиzdrzanija. 
u paгtiji su, oCito, vec pгevladjivali prosovjetski koшиnisti па сеlи 
sa Cervenkovom. Vladи је, medjиtim, jos uvek kontrolisao Dimitrov. 
No sve to spada и posao istoricara. Napomenиcи jos da sam ја u 
B01-bl vec 5. јиlа odgovorio na napad Ceгveпkova, dok је 8. jula Veljko 
Vlahovic, и claпku "Marksisticko-lenjinisticko vaspitanje kadгova", 
citirao Staljina, bez jedine reCi о napadи "informЬiroyskih" zemalja na 
паsи partijи i Jиgoslavijи. Slicno је Cinio Zogovic и BorЬi od 18. јиlа 
1948. godine, и clanku u slavи Ozne, jиgoslovenske tajne policije 
i sovjetske Ceke i Djeгzinskog, povodom hapsenja иstasa Kavrana 
i Milosa, ali i bez recce о nasrtajи InfoгmЬiгoa i sovjetskih vodja 
na nas Centгalni komitet. 

Sve је jos Ьilo и previranjи, и ideoloskim nedoишicama. Ali vгh 
i narod Ьili sи odlиcni i reseni da brane svojи zешlји i svoj integritet. 
Tako i takvi srrю stigli i do V kongгesa partije. 
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Kongres је росео 21. jula, а protekao је uz vec uoЬicajenu, odu
sevljenu, donekle isforsiranu jednodusnost. Izboг delegata је organi
zovan i kontrolisan iz СК КР Jugoslavije i repuЬlickЉ, odnosno 
pokrajinskЉ komiteta, ali је na njeшu Ьilo i nekoliko delegata prista
lica InfогшЬiгоа, koji se nisu usudili - а neki nisи jos Ьili ni ko
nacno opгedeljeni -- da istupe otvoreno. 

Zbog toga је, иprkos jednodusnosti, Ьilo nijansi u istupanjи de
legata. Svi su jos uvek Ьili za Sovjetski Savez i Staljina, ali је Ьilo 
razlika u pristupaпju glavnim pitanjiшa, ра dakako i Sovjetskom 
Savezu. Те razlike su и иzem vodjstvu zapazane, ali jos nisu иzimane 
kao razlog za obracunavanje. Ni svest vodja, pogotovu ako se iша 
u vidu ideologija, nije Ьila mпogo odmakla, sem u drzavnoj neza
visnosti i istiпi о jugoslovenskoj revoluciji, odnosno u odbrani svoje 
vlasti i svog integriteta. Zapazen, medjи najzapazenijima, kao cvrst 
i nedvosmisleп, Ьiо је govor Veljka Micunovica, tada Rankovicevog 
pomocnika, а kasnijeg ambasadora u Moskvi i pisca upecatljivih me
moaгa Moskovske godine. Ali ako је Micunovic zapazen ро od
vaznosti i jasnoCi, govori Blaza Jovanovica, sekretara Pokrajinskog 
komiteta Crne Gore, i Blagoja Neskovica, sekretara Pokrajinskog komi
teta Srblje, zapazeni su .ро neodredjenosti, а ро odredjenosti u ljubavi 
i odanosti Sovjetskom Savezu i Staljinи. Jo,·anovic: "Nasa ljubav i 
vjernost Sovjetskom Savezи ostace kakva је i Ьila, snazna i nerazru
siva". Neskovic, иz burni pljesak: "Bili smo i ostajemo i ostacemo 
и frontu socijalizma pod vodjstvom SSSR-a". 

Ni istupanja Borisa Ziherla i Stefana Mitrovica nisu Ьila bolja, 
odredjenija, sem и odanosti SSSR-и i Staljinu. Та odstupanja od linije 
иzeg vodjstva, slicna tada, na Kongresu, jedno drugom и prenagla
savanju ljubavi prema Sovjetskom Savezu i Staljinu, odvela su kasnije 
njihove autore na razlicite puteve - prvog ka jugoslovenskom vodjstvu, 
а drugog ka Sovjetskom Savezи. 

Na Kongresu је Ьiо i delegat iz Bijelog Polja Ilija Bulatovic; 
znao sam da se koleba, а budиci da smo Ьili stari znanci, iz istog 
smo kraja, Ьilo mi је posebno zao da se odvoji od partije. Pozvao 
sam ga - za vreme Kongresa - па rucak, napravio s njiш izlet do 
Avale i otvoreno razgovarao. Ali on se vec Ьiо "zatvorio" i p1·ema 
meni. Iako govorljiv, izbegavao је raspt-u i mlako, пeodusevljeno se 
slagao. Razgovarali smo i о pismи koje mi је гanije Ьiо ириtiо, и 
kome је upozorovao mene- p1·eko mene i СК- da 'Ddvajanjem od 
Sovjetskog Saveza ne izdamo internacionalizam. Belezim ovo zbog 
njegove kasnije tragicne sudЬine koju је sam, kao i mпogi, izabrao 
s пepopravljivom, fatalistickom neizbezпoscи. 
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Uostalom, ne samo sto је sire clanstvo jos uvek Ьilo "zacopano" 
u Sovjetski Savez i Staljina, nego ni najuze vodjstvo nije jos bilo 
naCisto dokle се ici napadi sovjetske vlade i vazalnih vlada, а jos 
manje Cime - kakviш socijalnim i drzavnim razlozima - su ti napadi 
uslovljeni. Kardelj, kao ministar spoljnih poslova, na zasedanju Uje
dinjenih пасiја, 29. septembra 1948. godine, jos uvek је podrzavao 
Sovjetski Savez i ne spomenuvsi nasrtaje Informblroa, odnosno so
vjetske vlade па Jugoslaviju, sto se ne moze objasniti samo taktikom 
zbog "zaostale svesti" partijskog clanstva, nego i zaostajanjem vodj
stva и saznavaпju intencija Sovjetskog Saveza. 

Ali nejasnosti i kolebanja pojediпih istaknutih i odgovornih 
funkcioпera imala su porazne posledice, naroCito za osamucene i po
kolebane пize fиnkcionere i oblcne clanove - dakako razlicito и 
raznim krajevima Ј ugoslavije. Neosporno је da su prorиske tradicije, 
kao i patrijarhalna, poluplemenska i predindustrijska socijalna struktura 
igrale znacajnu иlоgи и relativno masovnom - najmasovnijem и 
Jugoslaviji - prosovjetskom opredeljivanju partijskog Clanstva и 
Crnoj Gori. Ali za mene пеша nikakve sumnje da su neodredjena, 
neodvazna istupanja Blaza Jovanovica samo mogla da podstaknu 
takvo opredeljivanje. Ne samo odlucni, nego i koleЬljivi pristase Sta
ljina i Sovjetskog Saveza su naslucivali, kao tajnim, posebnim culom, 
takve neopredeljenosti. I jos u 1949. godini se Blazo Jovanovic и 
svojim istupanjima, pristajuci uz Tita, razlikovao od vodecih Clanova 
СК i Politblroa. Tako se - secam se zivo - na triЬini na proslavi 
godis:1jice ustaпka и Сrпој Gori od 13. jula 1941. godine, na Cetinju 
1949. godine, za vreme Blazovog govora, u kome је podvlacio zaljenje 
i ojadjenost zbog sukoba sa Sovjetskim Savezom, Veljko Micunovic 
s upadljivim, namernim nezadovoljst.vom mrstio i pokazivao mi ocima 
na Вlaza. 

Nasuprot tom i takvom Blazovom istupanju ја sam, tom prilikom, 
u sukobu sa Sovjetskim Savezom sagledavao nastavljщje nase revo
lucije, razЬijao iluzije u Sovjetski Savez i ukazivao na neravnopravne 
i eksploatatorske odnose Sovjetskog Saveza prema socijalistickim 
zemljama. Neodredjenost, polovicnost stava Blaza Jovanovica pogo
tovu su opazali prosovjetski orijentisani komunisti. Mnogi, kasnije 
pohapseni, izjavljivali su da su se "nadali" u Blaza. Slicno se prema 
Blazu - kao i prema Veljku Vlahovicu: prema kazivanju jednog 
istaknutog en1igranta, sovjetski predstavnici su se cudili, и 1948. i 
1949. godini, sto Vlahovic vec otvoreno ne istupi - odnosila i pro
sovjetska propaganda i "stedela" ga u napadima. Na Blazu se prime
civala i deprimiranost. А ја sam о svemu tome s njim razgovarao, 
buduCi da sam s njim Ьiо Ьlizak, doduse tek 1951. ili 1952. godine, 
kad је njegov stav postao cvrst i nedvosmislen. On је objasnjavao: 
Ја se nisam nimalo kolebao и svojoj podrsci i odanosti nasem 
Centralnoш koшitetu. Мене је samo vеоша tesko pogadjalo otpa
danje odanih, prekaljenih drugova, utoliko vise sto sam шnoge od 
njih ја licno uzdizao i u njih cvrsto verovao. I doista, u Ьapsenjima, 
u Cisceпju partije и Crnoj Gori organi bezbedпosti не samo sto nisu 
nailazili па otpor, nego su uzivali i podrsku Вlaza Jovanovica. 
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Uze vodjstvo је - kako rekoh - Ьilo tako reci na smrt jedin
stveno. Ali nijansi је Ьilo i u njemu - kao sto је moralo Ьiti s 
ulazenjem u novu, drukciju etapu. U svom sam referatu, na primer -
to је Ьiо moj umetak - snazno insistirao na istini. А umetnuo sam 
i stav da се borba s Informblroom Ьiti duga i teska. Na to је 
Kardelj u soblci iza bine, gde је preblvalo vodjstvo i predsednistvo 
Kongresa, uzrujano reagovao: То ne moze da ostane. Nije to ЬогЬа 
- to su razlike unutar komunistickog pokreta, koje kad-tad moraju 
Ьiti raspгavljene i likvidirane. - Danas neko moze primetiti da sam 
ја, tada, uocavao zestinu i dugotrajнost sukoba, ali da је Kardelj 
na dug гоk Ьiо u pгavu, jer su razlike potisnute, ako ne i likvidirane, 
posle Staljinove smrti, odnosno s dolaskom Hruscova na celo so
vjetske paгtije. Ali takvo gledanje mi ne izgleda tacno: Kardelj је 
reagovao, iz trenutne procene, na moj preostar stav, а ја nisam mislio 
da nikada несе doci do okoncanja sрога sa Sovjetskim Savezom. 

Kongres se odrzavao u Domu garde u Topcideru - u stvari u 
krugu kasarni. U toj istoj sali odrzano је sudjenje Drazi Mihailovicu 
dve godine ranije. Tu, na livadi, pod satorskim nastresnicaшa, orga
нizovano је i rucavanje delegata. U Beogradu tada nije Ьilo druge, 
dovoljrю velike sale, mada su u izboru Doma garde odlucivali i razlozi 
bezbedrюsti. Okolna suma, kao i proplanci oko Belog i Starog dvora, 
Ьili tu - "za svaki slucaj" - nacickani pгotivavioнskiш topovima 
i mitraljeziшa. Delegati to nisu videli ра su se osecali koшotno, cak 
bezbrizno. 

Ipak Kongres нiје protekao bez jeda i nervoze, koje su ubacile 
izшisljotine sovjetske propagande. Tako је Pravda objavila da је na 
kongres stigla svajcarska trockisticka partija. Pozvao sam dopisnika 
Pravde Barzenka i upitao ga otkud im takva informacija i sta to treba 
da znaci. Mozda on, jadnik, vest nije ni poslao, неgо је izmisljena 
u Moskvi. Ali Barzenko se nije zbunio, nego me odvazno - rastrub
ljeno је da је on heroj Sovjetskog Saveza, ako је to bio - upitao: 
Znate li vi da su Pravdu uredjivali Lenjin i Staljin? - Odgovorio 
sam da mi је to dobro poznato, ali da vest, uprkos tome, nije tacna 
i da је treba demantovati. О tome on nije hteo ni d,a razgovara. 
Sastavio sam - uz odobrenje drugova iz Politblroa - nas demanti 
koji је procitan na Kongresu i prihvacen, uz burno i ljutito odobra
vanje. Vec od pisama Molotov-Staljin i rezolucije Informblroa Ьilo 
је ocito da se sovjetska i Sovjetiшa podredjena propaganda protiv 
Jugoslavije zasniva na izmisljotinama, provokacijama i zastrasivanju. 
u odgovaranju na tu propagandu bllo је vazno sacuvati mirnocu, 
istupati sa svojim, istinitim argumentima. 

Kongres је trajao devet dana - zavrsen ie 29. jula. Partija је tada 
imala 490.000 clanova. Za tri godine, od rata, clanstvo partije se 
upetostrucilo, ali u tome se videlo jacanje socijalizma, а ne i teznja ka 
vlasti i privilegijama. 

Istoricari се Peti kongres ocenjivati prema svojim saznanjiшa 
i gledanjima, а za паs u vodjstvu је to Ьilo, pre i iznad svega, kо
паспо zavojevanje Iegaliteta nezavisnog od Sovjetskog Saveza i medju
narodnih komunistickih foruma. О rezolucijaшa Kongresa, о Statutu 
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1 Programu пiko se nije mпogo trsio - sem dok su formulisani i 
usvajani. Kongres је - to је Ьilo ocito - ојасао ugled i ulogu Tita. 
Ali ne samo njega, nego i njegovih najЬlizih saradnika. Titova licna 
vlast nije oslablla, nego se pojacala, ali i vlast Politblroa, а naroCito 
sekretarijata Centralnog koшiteta: sada su i ti clanovi СК stekli 
legalitet, koji im је ranije davala Kominterna, odnosno Tito kao njen 
izaslanik. 

Ali i za rшse protivnike - sovjetske vodje, vodje komunistickЉ 
partija i prosovjetske komuniste u Jugoslaviji - Kongres је znacio 
promenu. Опi su ga, dakako, "shvatili" na svoj nacin, kao iznudu 
i obmanu "Titove klike". Neposredna posledica је Ьila zaostravanje 
kaшpanje, pritisaka i provokacija, spolja i iznutra, konspirisanje i 
emigriraнje prosovjetskih komuнista. 

Navescu nekoliko vaznijih slucajeva sa kojima sam imao neke, 
posredne, veze: Svakako је najcuveniji slucaj Arsa Jovanovica, vec 
zbog toga sto Је on Ьiо ratni nacelnik Vrhovnog staba i imao najvisi 
genei·alski cin. 

S grupom nasih visih oficira koji su 1946. godine odredjeni na 
skolovanje u najvisoj sovjetskoj skoli "Vorosilov", Ьiо је i Arso 
Jovanovic. Duznost nacelnika Geнeralstaba - koju је Jovanovic do
tad vrsio - pre~zeo је Коса Popovic. Ро zavrsetku skolovanja, u 
prolece 1948. godшe - bas u vreme pisama Molotov-Staljin nasem 
Centralnom komitetu- ta grupa oficira је zavrsila skolovanje i vratila 
se u Jugoslaviju. Politblro је vec Ьiо obavesten о neslaganjima i omra
z~ma kofe s~y se za ,;~~m~, skolovanj~ u Moskvi razvile izmedju роје
dшаса. Stavrse, ta lrcna neslaganJa su uvukla i druge, ра su se 
pocele oformljavati i grupice. Najostriji sukob је Ьiо izшedju Arsa 
Ј ovanovica i Peka Dapcevica. Ali ti sukoЬi jos nisu Ьili shvaceni 
i prihvaceni - u celini nisu to ni Ьili - kao politicko podvajanje 
- kao opredeljivaпje za Staljina i1i za Tita. Zbog toga је Tito prizvao 
"u goste", na Brdu kod Kranja, grupu - drzim cetvoricu - naj
istaknutijih generala, da Ьi na njih uticao i cvrsce љ privezao. 

Za vreme jednog sastanka Politblroa oni su Ьili tamo i prisustvo
vali su zajednickom rucku. Medju tim generalima је Ьiо Arso Jovanovic, 
ali ne i Peko Dapcevic. Ti generali su Ьili - to se videlo iz razgovora 
-· obavesteni о sukobu sa Sovjetima. Svakako ih је obavestio Tito. 
Ali iz razgovora se primeCivala i suzdrzanost u izjasnjavanju i mlakost 
u "istrazivanju" uzroka - najupadljivije bas kod Arsa. Istina, to se 
moglo tumaciti i njihovim suzdrzavanjem da se uplicu u poslove СК, 
utoliko pre sto ih је Tito licno obavestio, ра su njemu mogli i reCi 
sta о sukobu misle. 

Nisam samo ја Ьiо Ьlizak, vec iz rata, s Arsom Jovanovicem. On 
је lako uspostavljao srdacne odnose, buduCi da је i sam bio otvorenog 
karaktera. Ali malo ko је - sem Mitra Bakica, Arsovog druga iz 
gimnazije - Ьiо s njim u toliko intimnim, saljivim odnosima kao sto 
sam Ьiо ја. Bio sam u srdacnim odnosima i s njegovom suprugom 
Senkom, osecajnom, neposrednom i odanom svom muzu. Ali tada, 
па Brdu kod Кrапја, nisam imao prilike da poЫize razgovaram s 
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Arsom, а to ne Ьi Ьilo ni zgodno - bar sto se tice odnosa sa 
sovjetskim vodjstvom - buduCi је Tito vec raspravio sta је trebalo. 

Politika za obnovu odnosa sa Arsom pruzila mi se kasnije, и 
vreme i posle V kongгesa. S njim sarn se video vise puta, а jedared, 
kad је Ьiо kod mene na rucku, razgovarao sam s njim о nasrtaju 
sovjetskog vodjstva na nas, neuvijeno iznoseci st.a о tome mislim. 
Arso је Ш zbunjeno cutao Ш neodredjeno izjavljivao: Ја ne znam 
sta Rasi hoce. 

Svoje atiske о Arsovoj neodredjenosti sam saopstio Rankovicu. 
I on је imao slicne utiske, mada se s Arsom redje vidjao i nije druzio. 
Nesto slicno sam геkао i Titu. Ali i Тito i Rankovic, mada su se i 
kod пjih bili uvrezili иtisci slicпi mojima, smatrali su da ne treba 
s Arsom zaostravati, nego jos cekati i pomagati ти. А cinjenica da 
Arso, ро povгatkи iz Moskve, nije vracen na dиznost naeelnika 
Generalstaba, nego nacelnika Ьиdисе vise, ili najvise, vojne skole, 
potvrdjиje da su Tito i Rankovic vec sиmnjali и Arsovи cvrstinи 

odanost. 
I potom sam se - posle spomenиtog rucka kod mепе - vidjao 

s Arsom, mada se u паs odnos иvиkla sиzdrzanost. Pиkim slиcajem 
sam svratio kod njega i dan-dva иосi njegove pogiblje. Nije ga Ьilo 
и vili, ра sam se kratko zadrzao. 

Dvanaestog avgиsta, oko 11 casova, javio mi se telefonom Ran
kovic da dodjem kod njega - kancelaгije sи nam Ьile blizu -
је1· se dogodila "strasna nesreca": Poginиo је Arso Jovanovic! -
Kako, gde? - upitao sam zaprepasceno. - Na rиmиnskoj granici. 
U lovи! - odgovorio је Raнkovic, glasom koji је vise glиmio, nego 
izгazavao zaprepascenje. А ја sam, vec priЬrano, odvratio: Sigиrno 
Је hteo da bezi ... - Rankovic nije na to odgovorio, nego је ponovio 
molЬu da odmah dodjem kod njega. 

S Rankovicem је Ьiо i Otmar Kreacic - "Kиltиra", zamenik na
celnika Vиkmanovica и Politickoj иpravi Aгmije. On је ponovio, 
ukгatko, ono sto је vec Ьiо ispricao Rankovicи. Arso Jovanovic, 
pиkovnik Vlado Dapcevic, brat Peka Dapcevica, i Branko Petricevic 
- "Kadja", takodje pomocnik Vukmanovica u cinu generala, Ьili su 
poSli u lov na divlje svinje, na drzavnom imanjи Socice, na rиmunskoj 
granici, i nocu sи natrapali na milic1jsku zasedи, u zabиni је doslo 
do pиskaranja и kome је Arso poginuo. Citavи tu pricu је ispricao 
Petricevic, koji se vratio u Beograd i sad se nalazi и Politickoj иpravi 
Armije. 

Bilo nam је svoj trojici jasno da se dogodio vazan, neprijatan 
slиcaj, koji се izazvati svakojaka tиmacenja, pogotovи и vec beso
mиcnoj i bezobzirnoj prosovjetskoj propagandi, ali nijedan - rekao 
Ьih ја ponajmanje - nije Ьiо previse uzbиdjen, а jos manje oza
loscen. Rankovic i ја smo znali da se Arso nije bavio lovom. Ј а sam 
znao i da nije imao Iovacke pиske. Izrazio sam, u razgovorи, иvere
nost da sи se Arso i drиgovi spremali da beze и Rиmиniju. Rankovic 
је primetio da је Petricevic pozvan и СК, da се doci svakog casa 
da detaljnije obavesti sta se desilo, na sta је Kreacic primetio: 
Smio ЬЉ da stavim za njega, Petricevica, гиkи и vatrн. 
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U to је dosao i Petricevic. On nije ispricao nista Ьitno sto vec 
nismo znali, а Ьiо је и kaljavoj i izgиzvanoj uniformi. 

Mi smo zaredjali s pitanjima, а Petricevic је odgovarao sve 
zbиnjenije i иzrиjanije. Njih trojica, Arso, Dapcevic i Petricevic sи 
se dogovorili da роdји и lov na divlje svinje, ра sи s upravnik.om 
imanja krenиli носи, da Ьi se izjиtra obreli na cekama. Natrapali sи 
na granicnи patrolи i doslo је и zabиni do pиskaranja, и kome sи 
poginиli Arso i иpгavnik imanja Arabjac. Petricevic је s "bojista" 
pobegao. Ujиtro је naisao na patl·ole i na slиzbenike drzavne bez
bednosti, koji sи ga obavestili о pogiblji Arsovoj, ра se vratio и 
Beograd, odmah posao и Politickи ирrаvи, i eto, sada и Centralni 
komitet. 

Ali jos Petricevic nije zavrsio s pricom, а ја sam navalio s pi
tanjima: Kako је Arso odjednom odlиCio da ide и lov i to na divlje 
svinje, kad se nije lovom ni bavio, niti imao lovackog orиzja? А jeste 
li vas dvojica, ti i Dapcevic, imali lovacko orиzje? Niste. А znate li 
kakvo se orиzje иpotreЬljava и lovи na divlje sviпje - specijalni 
karabln, а не sacmaгice? А gde је Dapcevic, sta је s njim Ьilo? -
А Petricevic: Nismo mi imali lovacko orиzje. Imali smo samo pistolje. 
Ра to је vise Ьiо izlet - dosadno nam Ьilo ра smo hteli da malo 
prosetamo. А Dapcevic se, и panici koja је nastala, negde izgиblo 
- valjda се se i оп pojaviti. - Pitanje је radjalo novo pitanje, i ја 
bih dalje zapitkivao Petricevica, da nisam pгimetio kako se Rankovic 
mrsti, dajиci mi time znak da p1·estanem. I umesto daljeg raspitivanja 
i ispitivanja, zakljиCio sam: Dobro ste zabrljali! - s time se i Petri
cevic slozio, na recima. Tada је i Rankovic zavrsio razgovor: Idi ti, 
Kadja, doteraj se i odmori, ра cemo razgovarati. 

Petricevic је izasao, а ја sam se obratio Kreacicи: Bi li i sada smeo 
da stavis rиkи u vatrи? - na sta mi је on, bez mnogo premisljanja 
sa smeskom odgovorio: Ne Ьih smeo da stavim rиkи и vatru ... 

Po:Sao је i Kreacic. А Rankovic i ја smo ostali tиmaceci i raspra
YljajиCi dogadjaj. Vise sam tиmacio i raspravljao ја, nosen bиjicom 
svojih misli, dok је Rankovic vrteo glavom i dobacivao opaske. Na 
kгаји је podigao telefon i javio se kratko i bespogovorno KreaCicи: 
Slusaj, Kиltиra, odmah posalji dva oficira da иhapse Petricevica. 

Petricevic је sve priznao istog dana. Arso, Petricevic i Dapcevic 
sи vec odranije, iz razgovoгa, namirisali da sи istih g1edanja na sиkob 
sa Sovjetskim Savezoш, а posle Petog kongresa i raspirivanja sи
koba ocenili sи pгilike и Jиgoslaviji nesnosnim, nemogиcim za ne
kakvи opozicionи delatпost, ра sи re:Sili da preko Rиnшnije beze za 
Sovjetski Savez. U planи sи imali da se и Vrscu - preko istomislje
nika, oficira Vиkana Bozovica - dokopajи tenka i da и njemи projиre. 
Ali, kad nesreca hoce, tog dana se Vиkan nije zadesio и Vrscи, ра 
su resili da predju granicu peske, izgo'. arajuci se da idи u 1ov na 
div1je sviпje. Posli sи па oЬliznje iшanje, а иpravnik Arabjac im se 
kao visim oficirima, ne slиteCi nista, stavio na иs1иgu. Gгanica ргеmа 
Rиmиniji пiје Ьila narocito obezbedjena. Ali kako sи Cigani iz Rи
шиniје i Jиgoslavije, ро tradiciji, kгali konje i bavili se svercom, 
milicionarske patro1e sи krstari1e. Begиnci sи nabasali na patrolи, а 

171 



Milovan Djilas 

na poziv da stanи - da sи stali, nista se ne Ьi dogodilo! - Arso 
Jovanovic је otvorio vatrи iz pistolja. Patrola је иzvratila - Arso 
је smrtno pogodjen и glavи, а stradao је i naivni Arabjac. Petricevic 
i Dapcevic sи se razbezali. Petricevic se vratio и Beograd иlјиlјkијисi 
se naivnom pricom, а Dapcevic skrio и Beogradи da Ьi i on, posle 
tri meseca, Ьiо иhvacen na madjarskoj granici. 

Jedno od najcescih pitanja koje mi је postavljano, posto sam 
odstranjem s vlasti, Ьilo је: Zasto ste иblli Arsa Jovanovica? -
Zbog zatvorenosti i opresivnosti naseg politickog sistema, ne samo 
nepartijci, vec i mnogi partijci, primali sи istinи za izmisljotinи. 
Rasireno је иverenje da је Arso najpre иbljen и Beogradи, ра odnet 
mrtav na rиmиnskи granicu. Tome је, svakako, moglo doprineti i 
zvanicno saopsteнje, objavljeнo пekoliko dana posle Arsove pogiblje, 
u kome пisи razjasnjene sve okolнosti. Ali нi otkrivanje сiпјенiса па 
sиdjenjи Dapcevicи i Petricevicu пiје иkloнilo sиmnje i нeverice. Vlado 
Dapcevic је pak - kako sam сио od dostavernog Ьivseg kominfor· 
movskog emigranta - и emigraciji и Sovjetskom Savezи istinito pri
kazivao dogadjaj. 

Dodajem и vezi s tim slиcajem i оно sto sam сио od Ranko
vica, prema kasnijim istragama. Arsи sи, za vreme skolovanja 
и Moskvi, sovjetski organi podmetnиli devetnaestogodisnjи de
yojkи, kcer generala - styaгnog ili izшisljenog, jer и Sovjetskom 
Savezи ni sovjetski gradjanin nije Ьiо ni и sta siguran. Obziroш da 
је Arso iшао dobar brak, i obziroш da је kod паs и partiji jos 
prevladavalo moralno cistunstvo, to је kod Arsa moglo da prodиЬi de
moralizacijи i otpadnistyo. DuЬlji razlozi leze - ро mom misljenju 
-· и Arsovoj zadivljenosti snagom Crveнe armije, odnosno и nje
govom potcenjivanjи jиgoslovenskih mogucnosti, а napose Tita kao 
vojnika. Komиnizam, kome је pristиpio kroz иstanak i licne veze i 
иplive, za njega se poistoveCivao s vojnickim иsponom i silom i s 
potvrdjivanjem sebe и toj sili. 

Мој иdео и pиstanjи Sretena Zиjovica iz zatvora bio је veCi 
i neposredniji, bar sto se tice "davanja ideje", jer је i njegov иdes, 
kao i mnogih, od mene veoma malo zavisio. 

Interniranje Sretena 2иjovica и vilи, kao i Hebranga, и mаји 
1948. godine, и vreme pisama Molotov-Staljin nasem Centralnom ko
mitetи, Ьila је samo kratkotrajna, "drиgarska" etapa, pre bacanja u 
pravi zatvor, и Ьivsи Glavnjacи и Beogradи, odnosno и nebombardo
vane ostatke Glavnjace. Zиjovic - а drzim i Hebrang - Ьiо је tamo 
smesten и celijи s posebnom strazom. Jedan visi oficir slиzbe ьez
bednosti, predratni partijac Pavle Baljevic, Ьiо је zadиzen da se stara 
samo о Zиjovicи. Zиjovic је strogo izolovan, tako da ga niko, а niti 
on ikoga, nije mogao videti. Nije doЬijao ni stampи - to је Ьilo 
tako striktno sprovedeno da sи ти strazari skidali i nalepnice sa siЬica 
- da Zиjovic ne Ьi iz natpisa zakljиCio kakav је poredak, kakva је 
vlast napolju. DoЬijao је pristojnи strazarskи hranи, cigarete, ра i 
knjige - "neиtralne", izdavane pre njegovog hap:Senja. Imao је i 
lekarskи zastitи, ali setati је mogao samo и svojoj celiji koja је, 
inace, Ьila dovoljno svetla i nesto veca nego celije и kaznionama. 
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2иjovic је ostao, tako, и celiji oko dve i ро godine. Za sve to 
vreme nad njim nije vrsena nikakva istraga. Takva prestroga, jedva 
zamisliva, izolacija sprovedena је iz dva razloga - da Ьi se onemo
gиcilo svaki kontakt zatvorenika sa spoljnim svetom i da Ьi se skrsio 
njegov otpor. Drzavna bezbednost је pri tom иzivala da ispolji svojи 
savrsenи moc. 

Ali је, neizbezno, doslo i vreme da se okonca njegov slucaj. Na 
to nimalo nije иticala iznenadna Hebrangova smrt и zatvorи. Uticale 
su na to politicke promene - rasciscavanje odnosa sa sovjetskom 
vladom, ciscenje od prosovjetskih clanova i simpatizera, "samokritike" 
koje sи vec иveliko stizale iz logora na Golom otokи, porast ugleda 
jugoslovenskog vodjstva i иmnozavanja veza sa svetom, и prvom redи 
sa Zapadom. Najprostije receno, sazreli sи иslovi da se okonca "mit 
Zujovic-Hebrang", koji је sovjetska propaganda neprest.ano nadиva
vala i ozivljavala. Resavanje 2ujovicevog slиcaja pokrenиo је Ran
kovic, и septembru 1950. godine, ро povratkи s letovanja. АН on ni 
sam nije znao kako tome da pristupi. Sиgerisao sam ти da zи
jovicи dostavi knjigи о Rajkovom procesи - stenografske beleske 
koje је Ьila objavila prosovjetska emigracija. Rankovic se, и prvi mah, 
kolebao. Ali posle zajednickog razgovora s Kardeljem, koji se slozio 
s mojim predlogom, i Rankovic se odlucio. 

Mene је na to, da se Zujovicu da knjiga о Rajkovom procesи, 
navelo moje gledanje na 2ujovica, а i na sovjetskи kampanjи protiv 
Jugoslavije. 2ujovica sam cenio vise nego Rankovic, i to vise kao 
borca, kao revolиcionara, nego kao intelektualca. Iz toga sam zakljи
cio da Zujovic ne moze ostati ravnodиsan prema laznim, apsиrdnim 
optuzbama protiv naseg vodjstva i nase revolucije, utoliko pre sto 
је to i njegova Ьiografija, njegovo zrtvovanje i stvaranje. А sto se tice 
sovjetske kampanje, ona se vec Ьila razotkrila ne samo kao apsиrdna 
i "dogmaticna", nego i kao podjarmljivacka i ekspanzionisticka. 

2ujovic је, сiш је proCitao knjigu о Rajkovom procesи, zatrazio 
koшplet Borbe od dana нjegovog hapsenja. Rankovic mi је to sa
opstio sa znacajnim, nadeznim osmehom. Saopstio mi је - posle 
nekoliko dana - i da Zujovic "guta" Borbu takoreCi i danju i nocu. 

То Zujovicevo proCitavanje Borbe trajalo је desetak dana. А kad 
је s tim Ьiо gotov, zatrazio је - preko Baljevica - da razgovara 
s nekim iz vodjstva. Rankovic је t·esio - verovatno se и tome koн
sultovao s Titom - da podjemo on i ја. MoZda sam ја и to upao 
i zbog toga sto se moja sugestija da se Zujovicu da knjiga о Rajko
voш procesu pokazala "иspesnom". 

Dok sпю se vozili ka Glavнjaci, Rankovic me pt·ipita da 1i da 
se rukиjemo sa Zujovicem. То је i meni padalo na иm, ра ти od
govorih: Mozemo se rukovati. Ра i neprijatelji kad pregovaraju и 
ratи, rukujи se. - Kad sи Zиjovica иveli u kancelariju, dilemu rиko
vanja је иklonilo samo 2ujovicevo drzanje. On је takoreci pohrlio k 
nаша. Mozda Ьi se i poljuЬio da se mi nismo drzali ukruceno i na 
odstojanju. Rukovali smo se, dakle, najpre ја, ра onda Rankovic i 
seli oko stocica. 2ujovic је ocito Ьiо uzbudjen, ali i mentalno i fizicki 
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је Ьiо priЬran i krepak. Bio је, jedino, doЬio Ьledo-modrikavu, za
tvorskи Ьоји. 

Razgovor se odvijao kao da se nismo ni razilazili, kao da on 
nije nas "izdao", а mi postali njegovi tamnicari. Као sto se ogorcen~ 
zamrze kad se razidjи, komиnisti ponekad Iako i brzo postajи srdacш 
kad se izmire. Razgovor sam pretezno vodio ја, mada nije Ьilo 
nikakvog "dnevnog reda". Naprosto se Rankovic povиkao и pozadinи 
i stvar prepиstio meni. Odmah sam postavio Zиjovicи pitanje: sta 
sad misliS о sиkоЬи s "Rиsima", kad si se s njim detaljno иpoznao? 

zиjovic је bez dvoиmljenja odgovorio: Ра ·oni su imperijalisti! 
Otkrio si Amerikи! - dobacio sam ти. А Rankovic је - ako 

se dobro secam - иЬасiо: Nego, kako sad gledas na svoj slиcaj? 
zиjovic је bez kolebanja - on inace nije Ьiо licnost koja se 

koleba -· rekao da smatra da је pogresio, mada о tome nismo de
taljnije raspravljali niti ga terali na "иvidjanja". Razgovor је brzo 
skrenиo na to kako da se resi njegov slиcaj: Moraces objasniti 
и javnosti svoj stav! - naglasili smo Rankovjc i ја, s cjme se оп 
bespogovorno slozio. Dogovorili smo se da to Ьиdе njegova izjava
clanak и Borbl. А na krajи ти је Rankovic saopstio da се koliko 
sиtra Ьiti oslobodjen i prebacen и Ьivsи Stojadinovicevи vjlи na Se
njakи, koja је mahom slиzila stranim gostjma i stalno Ьila zastrazena, 
dok se ne resi pjtanje njegovog statиsa i dok ne napise spomenиtи 
jzjavи. 

Rankovjc i ја - ne secam se bas koji od nas dvojice - nismo 
propиstili da pripitamo zиjovica - sta је sa njegovim dnevnicima 
sa sastanaka СК. zиjovic је s nelagodnoscи priznao: Deponovao sam 
Љ kod Lavrentjeva. - Razgovor је inace trajao vjse od dva sata 
i odnosio se pretezno na opste i na Zиjoviceve licne teme. Cim se 
zиjovic, и mаји 1948. izjasnio za sovjetski Centralni komitet -
ostavila ga је njegova "ratna" sиprиga Mileva Planojevic, izjavivsi da 
ona ide s partijom i Centralnjm komitetom. Mileva је Ьila podosta 
mladja, ра је njen istиp poslиzio i za salи - veoma nepravednu 
prema пјој, jer је ona postupala prema svom uverenjи i osecanju -
da је time ublla dve muve: ispoljila partijnost i otarasila se starijeg 
muza. zиjovic је spomenuo da zeli da se vrati svojoj Ьivsoj zeni 
Lepj koja mu је ostala verna i kao пapustena i dok је Ьiо u zatvor11. 
Ni Rankovic ni ја nismo na to pravili nikakve primedbe, ne samo 
zbog toga sto smo na to gledali kao na zиjevicevи privatnu stvar, 
nego i kao па пestrpljenje zatvorenika da kako-tako pocne "пovi 
zjvot". 

Zиjovic se interesovao i za svog jedinca Zoraпa. Sa Zoranom 
·је Ьilo sve u redu, Ьiо је vec zapazeпi saradnik Politike. Оп se posle 
Rezoluci,je InformЬiroa vratio sa stиdija iz Moskve i, mada ти oci
gledпo пiје lako pala sиdblпa oceva, izjasпio se za паs Centralni ko
mjtet. Bjlo је suшnji, и vrhovjma drzavne bezbednosti, u iskrenost 
пjegovog stava. Ali Rankovjc i ја - ukoliko је to zavisilo ј od mene 
- insistirali smo da ga ne uznemjravajи, а пjegov javni rad ј njegovo 
drzanje opovrgavali su sve sumnje. Zujovicи smo rekli da sa Zoranom 
пюzе odmah da иspostavi i odrzava veze. Zoran је, kao petnaesto-
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godisnjak, пajveci deo rata proveo uz Vrhovnj stab. Bio је slabиnjav, 
inteligentan i hrabar. I duhovit, cesto cinicki i na racun vodja, sto је 
shvatljivo za predstavnika nove gепег::сiје, koji је "velicine" doziveo 
izЬliza, а пе samo iz propagande. 

Posle nekoliko dапа mi је saopsteno da ше trazi zиjovic radi 
izjave za B01·bu. Posao sam u Stojadiпovicevи vilu i sa zиjovicem 
procitao njegovи izjavи. Izjava је иskoro objavljena, onakva kakvи 
је on napisao. Sиgerisao sam ти sапю tri-ceti1·i neobavezne popravke 
ko је on, posle diskиsije, prihvatio. Sa Zиjovicem је иgovoreno - to 
је s njiш uredio Rankovic - da on istиpi i na konferenciji za stampи. 

Pre Zиjovicevog potpиnog oslobodjenja, иpitao sam Rankovica: 
Imas 1i ti neki dobar kanal preko koga Ьismo sovjetskoj propa
gandi иbacili da је Zujovic иbljen u zatvorи? Опi се se na to pola
komiti"? - Rankovic Је potvrdio da ima "dobar kanal", ра је to иЬа
сепо "Istocnjaciшa". I "polakomili sи se" i odmah objavili, ako se 
dobro secam пајрrе и Varsavi. Ali drzavnoj bezbednosti i Rankovicи 
se zurilo, tako da. је Zиjovic odrzao konferencijи za stampu pre пеgо 
sto sи vesti о пjegovoj smrti razbиbane па Istoku "koliko treba". 

Zujovic је vec и razgovoru s Rankovjcem i sa mnom postavjo 
pitanje svog povratka и partijи. Rankovic ти nije tvrdo оЬесао, ali 
nije odrekao. Rekao ти је otprilike: Videcemo to posto najpre ova 
pjtanja resjmo. - zиjovica је, иskoro ро izlasku jz zatvora, primio 
i Tito, obecavsi ти da се Ьiti vracen и partjju. zиjovic је - posto 
је Ьiо zaposlen и BorЬi - nekoljko риtа posetio mепе и Centralnom 
komitetи, не izostavljajиci to pjtanje. Ја sam pitanje zиjovicevog 
povratka и partjjи postavio na sastankи Sekretarijata, kome је pri
sиstvovao i Tito. Ali Rankovic se, najednom, иsprotivio, iako pre 
toga ni on nije Ьiо protivan. I Tito i Kardelj sи se slozili, tacnije, 
nisи se odиprli Rankovicи. Tako је zиjovicev povratak u partijи рао 
и vodи. Tada sam i imao иtisak da Rankovic u seЬi ne zali zиjovicev 
"silazak sa scene", kao ni, kasnije, odstranjenje Neskovica. 

Ali Zиjovicи је ipak иspelo da se vrati u partijи, verovatno posle 
pada Rankovica 1966. godine7 Је1· је иmro - to se videlo iz po
smrtnih govora - kao clan partije. То moZda ne otkriva zujovicevи 
pronicljivu i dиЬiju pamet, ali besиmnje potvrdjиje njegovи revolиcio
narnи, koшиnistickи doslednost. А govornik u ime Saveza komunista 
nije propиstio da nad odrom Zиjovicevim spomene njegovи "nedo
slednost" u "odlucnom trenиtkи" 1948. godine. 

Razilazenja vodjstva s Blagojem Neskovicem se odvijalo d1·иkcije, 
mada је za njega imalo bezmalo slicne, veoma mucne posledice. 
Neskovic је Ьiо sekretar partije SrЬije i na V kongresи је izabran 
и Politblro, premda se vec opazalo da on drиkcije gleda na sukob 
sa Sovjetskim Savezom. Posle V kongresa Neskoviceve razlike sa 
Politblrom и· tom pitanjи - bilo је razlika, ali neЬitnih, i u drиgim 
pitanjima - postale sи cesce, neslиcajne i naglasenije. Zakljиceno 
је и najuzem krиgи oko Tita, u Sekretarijatи, da пjegovo ostajanje 
na сеlи vlade i partije и Srblji moze imati nemile posledice. Takav 
zakljиcak је нametala netrpeljivost koja se sazdavala u vodjstvи SrЬije 
izmedjи Neskovica i ostalЉ fиnkcioнera. I tamo se opazalo, ра i 
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zиckalo, da Neskovic nema cvrst i nedvosmislen stav prema Sovjet5kom 
Sa,_vezи i sovjetsk.im napadima na nase vodjstvo. Neskovicи је pred
lozena - ustvar1, nametnuta - nova, "vaznija" dиznost. Vodjenje 
1\on~r~lne komisije, kоји је do tada vodio Kardelj, Neskovic је 
d1sctplmovano, mada preko volje, prihvatio kao novu dиznost. 

Ali oko Neskovica se stvarala, polako, praznina. Od uva do uva 
и vrhovima је pocelo govorkanje i ogovaranje, ра sи vodeci drиgovi 
sve vise izbegavali i najtrivijalniji kontakt sa Neskovicem. Istina i 
Neskovic је tome doprinosio. I to ne samo svojom tvrdocom i ne~ri
lagodjavanjem, nego i povremenim iskazivanjem svojih, "иmerenijih" 
pogleda u odnosи na Sovjetski Savez. Tako је, na pocetkи 1949. 
godine, u clankи za Komunist, citirao Staljina, premda to vec niko 
nije cinio, bar ne u vrhovima. Skrenuo sam mu paznju na to, а on 
је uporno nastojao da citat ostane, jer da је to najbolja najsazetija 
formиlacija kontrole. ' 

. Do tog trenиtka ni ја nisam sиmnjao и inteligencijи Staljinovu, 
al1 me poleшika nagnala da se zadиЬim и sam citat. Bila је to jedna 
od onih opstih istina, kakve postoje od faraona, ako ne i od neolita
~а s.e kont:ola sastoji и postavljanju zadataka, nadgledanju izvrsenja 
1 prthvatanJи rezultata. Ukazao sam Neskovicи na banalnost "aeni
jalne" Staljinove misli i izbacio citat iz teksta. Kardelj se s tim sl~zio, 
kad sam ga obavestio. Neskovic је, stavise, u leto 1949. godine dosao 
kod Rankovica da ти izrazi nesaglasnost s mojim govorom и Crnoj 
G.~ri povodom proslave ustanka od 13. јиlа, kao i s govorom Mose 
PIJade u Beogradи, u kome је ovaj izrekao parolu "ni gиbernija ni 
kolonija". Uza sve to znalo se - i preko njenih sestara - d~ је 
Neskoviceva suprиga Brana prosovjetski orijentisana, pod izgovorom 
neslaganja s nasim "revizionistickim", nepomirljivim nacinom. 

Neskovic је Ьiо cvrst i tvrdog, negipkog uma. Tvrdoci i ne
gipkosti је doprinosilo i to sto on nije imao nikakve veze sa sovjetskom 
ambasad.om, ра ni sa Zujovicem ni Hebrangom. Bio је zaroЬljenik, 
ako ne 1 rob, svog, drukcijeg misljenja. Neskoviceva tvrdoca se ispo
ljavala i и drиgim pitanjima, dok је Ьiо predsednik srpske vlade, 
u otkupи i normiranjи cena Cije је terete najvise trpela SrЬija. Iz 
t~ga је .. nas!alo sишnjic~~je Neskovica za nacionalizam, kojeg kod 
щеgа nlJe bllo, bar ne vrse nego kod Ьilo koga druaog. 

Losi, sишnjicavi, bojkotaski odnosi prema Neskovicи i njeaovo 
"prkosenje", cutanje i nepopustljivost prema vodjstvu nastavili s~ se 
do ':~~i VI . ~ongresa: .л onda . !е, krajem leta, formirana partijska 
komtS1Ja u kOJU su uslt RankOV1C, Moma Markovic i ја, kao sef da 
ispita slucaj Neskovica i predlozi odluku, koja se vec иnapred z~ala. 
Razgovori s Neskovicem, dugotrajni i jalovi, vodjeni su tri-cetiri риtа. 
Rankovic је insistirao kod mene i Markovica da Neskovica treba 
"slomiti", pri cemu је besumnje podrazumevao Neskovicevo priznanje 
i kajanje. Nisam Ьiо sklon tome, а i da jesam, Ьilo Ьi mi uzalud: 
Neskovica је Ьilo lako naterati na suze, ali ne i na kajanje. 

Optuzbe protiv Neskovica Ьile su oskudne. Glavne sam vec na
brojao, а on ih је prikazivao i priznavao jedino kao drukcije gledanje, 
drukciji prilaz sukobu sa Sovjetskim Savezom. 
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UoCi VI kongгesa pгedlozio sam da napisem pismo Morganu 
Filipsu, sekretaru bгitaпskih laburista, i da ga upoznam s Neskovi
cevim slucajem, kako Ьi se izbegla kriva, polemicka tumacenja. То 
је prihvaceno. А Filips, kad је procitao moje pismo, upitao је: Da 
li се taj covek Ьiti uhњpsen? Kad mu је receno da nece, mirno 
је prihvatio obavestenje. Na Vl kongresu Neskovic је iskljuceн iz 
partije. А na referisanju kod Tita predlozio sam da se Neskovicu 
da ministarska penzija. Imao sаш utisak da Ьi Tito to prihvatio da 
se ni)e Raпkovic odupr?. !ako је Neskovic upucen u prosekturu, 
gde Је neko vreme radю 1 pre rata kao lekar. Neskovic, spanski 
borac, predratni i ratni ilegalni funkcioner i poratпi sef najvece jugo
slovenske repuЬlike, zaista bi na kraju mogao s pravoш - da нiје 
i dalje ostajao komunista- citirati пarodnи uzreCicu: gde si Ьiо
nigde, sta si radio - пista. 

Raziike i trvenja za Zogovicem i Mitrovicem u Agitpropu i apa
гatu СК su se zaostravali, uprkos Raпkovicevoj i mojoj strpljivosti 
i nadanjima da се опi, а pogotovu Zogovic, vremenom prevladati 
krizu svesti i savesti, odnosno uvideti пeopravdanost i neistinitost 
sovjetskih optuzЬi, pogotovu sto је sovjetska kampanja postajala iz 
dana и dan sve besoшucnija, klevetnickija i bezobzirпija. Ali ta kam
paпja је imala dvojako dejstvo. Uvereпe u пasu stvar је oaorcavala 
i ucvrsCivala, а pristase Staljiпa i sovjetske partije гazjedal:, zastra
sivala ј podsticala. 

Ne samo sto su razlike sa Zogovicem i Mitrovicem izЬijale sva
kodnevпo, nego su i odnosi sa пjima postajali nesnosni. U Agitpropu 
а i u drugim upravama СК, drugovi su Љ izbegavali, а neki - kao 
na primer Dedijer- i siktali na njih сiш Ьi im se pruzila prilika. Secam 
se јеdпе raspre - uskoro posle V kongresa - izmedju mene i Stefana 
Mitrovica. Ne secam se vec povodom cega, tek on је росео da do
kazuje "da је sada нajvaznija borba protiv imperijalizma". Niko nije 
osporavao borbu "protiv imperijalizma", ali isticanje te borbe и prvi 
plan, а pogotovo svodjenje agitacione i propagandne delatnosti na nju 
- u vreme besomucnih i besramпih napada svih komunistickih partija 
~а n~s i kolebaпja u nasoj partiji - znaCilo Ьi koncentrisanje snaga 
1 dejstva u sporednom, bezopasnijem pravcu. Mitrovicev stav је 
bio i "lukavo" smisljen - da "uhvati" vodjstvo, odnosno mene, u 
nedoslednosti prema kapitalizmu, odnosno da ga navede na tanak led. 
Mitrovicevo insistiranje је Ьilo utoliko neosnovanije sto smo mi -
i \·odjstvo i sredstva inforшisanja - i dalje imali cvrst, nedvosmislen 
stav prema "iшperijalizrnu" i konsekventno podrzavali Sovjetski Sa
vez i komunisticke partije. Zogovic, pak, istupao је otvorenije, ma
hom na taj naciн sto је iпsistirao na popularisaпju "socijalisticke" 
i suzЬijanju i zigosanju "dekadentne kapitalisticke" kulture. 

Najzad, kгajem 1948. godiпe, гazlike i odrюsi sa Zoaovicem i 
Mitroviceш su postali toliko nesnosni da se naшetnulo njiho"'vo raspli
tanje. Centralпi komitet, odnosno PolitЬiro, resio је da sa Zogovicem 
i Mitroviceш razgovaramo Kardelj, Rankovic i ја. Sastanci i raspra 
s njima dvojicom odrzani su u Kardeljevoj vili. Nijedan od njih nije 
prizпavao da prihvata optuzbe i gledaпja sovjetskog vodjstva. Ali iz 
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njihovih stavova ро pojedinim pitanjiтa se videlo da doista usvaJaJu 
najveci deo sovjetskih kritika i da ne vide da Jugoslavija ima snaga 
i тogиcnosti da izgradjиje socijalizam izvan "socijalisticke zajednice". 
U tiт raэpravama drzao sam se ро strani, иkoliko sи mi to do
pustala izvrdavanja i nedoslednosti Zogovica i Mitrovica i moj tempe
rament. Na sиzdrzanost те, doista, najvise navodilo to sto sи Zo
govic i Mitrovic иnekoliko pravdali svoja razilazenja s partijoт -
kao sto mahom Ьiva и takvim sporovima - time da ја imam "nesto 
licno" protivu njih. Clanovima Sekretarijata Ьilo је posebno stalo do 
Zogovica. Ali nije ga Ьilo mogиcno "spasiti" jer on - "dosledan" 
i doktrinaran kakav је Ьiо - nije pokazivao nikakvog znaka da to 
zeli ili da se bar koleba. 

Tito је na referisanju kod njega spomenиo da Ьi zeleo da 
on Iicno гazgovara sa Zogovicem. I nјети је Ьilo stalo do "spasa
vanja" poznatog revcilиcionarnog pesnika, tiш vise sto је Zogovic 
napisao, и tokи ratu, роети о Titи, koja је Ьila postala vеоша po
pиlarna. 

Posle iskljucenja iz paгtije, Zogovic i Mitrovic sи nastavili da 
se drиze, а oгgani bezbednosti da ih vec otvoreno kontгolisu. u pro
lece ili leto 1949. godine Mitrovica sи иhapsili, dok se setao sa 
Zogovicem. Рrеша pricanju Rankovica, Zogovic је branio Mitrovica 
izutoт cipelom, а ргеmа pricanju Zogovica, njega sи agenti udarali. 

Zogovica su jos neko vreme trpeli na Dedinjи, da ga zatim presele 
u stanCic, и kоте је pored neudobnosti imao - ро njegovom pricanju 
- kao sustanarku agentkinju drzavne bezbednosti i kako је to 
docnije otkгio - aparate za prislиskivanje. 

S Mitrovicem је postupljeno тnogo gore. Bacili su ga u celiju 
pod sumnjom da је njegov izlazak iz logora na Banjici - posto sи 
ga cetnici zaroЬili krajeт 1941. godine i1i pocetkoт 1942 - aranziran 
sa kolaborantskoт Specijalnoт tajnoт policijoш, ako ne i sa Gesta
pooш. Dugotгajna istraga nije dala zeljene rezиltate, ра su Mitrovica 
najzad иpиtili и logoг na Goli otok Виdисi da sат od ranije Ьiо 
Ьlizak s Mitrovicevoт porodicom, njegov otac је nekoliko риtа do
lazio kod шеnе trazeci da se zaиzmeш za njega. Intervenisao sam kod 
Rankovica, ali bez гezиltata, jer su sитnје и Mitrovicevи proslost 
Ьile пе samo ~prejake nego i vazne da se eventиalno dokaze kakvi se 
sve "slablci" i "izdajnici" opredeljuju za Inforтblro. 

Mitrovic је u zatvoru - kako sат cuo - итnо poгemetio, ali 
ne toliko da ne Ьi Ьiо svestan politickih prilika ili da ne Ы znao 
da se stara о sebl. U logoru na Goloт otokи ga је prepoznao Dobrica 
Cosic i ponudio ga cigaretom, а ovaj је odgovorio da nije toga dostojan, 
kao izdajnik. А prilikoш sahгane svo,je majke odrzao је govor 
zahvaljujuci majci sto је decu odnegovala za partijи i Tita. Zogovic 
se na to - prema pricanjи - mrstio, а kad ga је njegova supruga 
opomenиla da је Mitrovic lud, Zogovic јој је odvratio: Zasto nije 
lud na drugi nacin? - Sudblna porodice Mitrovic је jedna od пaj
potresnijih, ali i karakteristicnЉ za vreтe: najstariji brat Niko -
streljan, iako malouшan; sestra Vukica, heroj-mucenik - streljana; 
sestra Lepa - streljana; Stefaп -=- iskljucivan iz partije zbog slabog 
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drzanja па policiji i pod noviт rezimoт poremecen и zatvoru; brat 
Ratko - teski izdajnik na policiji; brat Veljko - iscezao, poginuo 
и ofanzivi, roditelji Ivanica i Ivo - sve to doziveli i preziveli. 

А Zogovic nije Ьiо иhapsen zato sto је Ьiо poznat revolucionarni 
pesnik i sto su clanovi Politblroa - naroCito Rankovic i ја - iтali 
ргеша njemu licпih пaklonosti i verovali da се se on kad-tad "vгatiti". 
То је tako, ргетdа sаш ја и jednoj prilici - kad је Zogovic opet 
neciш pгkosrю "izazivao" - геkао Rankovicu da ga tгеЬа иhapsiti, 
а Rankovic to otkloпio, sa obrazlozenjeш: Zogovic је krut i preostar, 
ali cestit. Kad-tad се on иvidjet i obratiti nат se. 

А jednoт је dosla kod теnе Zogoviceva supruga Vera, zaleci se 
da се da је иllapse zbog рrопеvеге. Naiтe, njen zaшenik и izdavackoт 
predиzecu u "Kulturi" је vrsio proнevere, katkada i koristeci njeno iше, 
а organi bezbednosti sи se za to zakacili da је ni kгivu ni duznu 
posalju na roblju. Vec su јој Ьili odredili i broj godina zatvora. Inteг
venisao sаш kod Raнkovica i u drzavnoj bezbednosti i "istraga" 
protiv Vеге је obustavljena. Zogovic nije stampan petnaestak godina, 
а Ьiо је u stvari i bojkotovan. Manjina ga је bojkotovala iz тrznje 
i ogorcenja, а ve6ina iz straha da se "ne zaтeri". Spoшenиcu, radi 
zaniшljivosti, da је Krleza и pocetkи - kad se znalo za Zogovicevo 
otpadnisto, ali pre nego sto је Ъiо iskljиcen iz partije - izjavio preda 
шnот da се i nadalje poseCivati Zogovica. 

Posle гаtа izшedjи Krleze i Zogovica su se razvili saradnicki, 
drugarski odnosi. Nisaш иcinio nikakvп ргiшеdЬи na Krlezinи zе1ји, 
a1i Krleza se pгedoшislio i nije posetio Zogovica. Ipak је Krleza 
izdejstvovao - svakako kod Tita - da Zogovica оЬјаvlјији, posle 
petnaestak godina neozvanicene totalne osиde na cиtanje. Desanka 
Maksirнovic је, pak, posecivala Zogovica i pre i pos1e njegovog iskljи
cenja iz partije. Pred Zogoviceviт stanoш, и та1ој vili Rosovih na 
Dedinju, Ьi1i sи - pre Zogovicevog prinиdnog preseljenja и spoшe
rшti stanCic - postavljeni agenti koji sи jednoт prilikoт Desankи 
zaиstavi1i i Iegitirнisali. Desanka је, koliko sutradan, dosla kod теnе 
и СК i - ne bez иzbиdjenja - иpita1a те da li sше da роsееије 
Zogovica. Odgovorio sarн јој potvrdno i ona ga је poseCivala i dalje. 
Ali и drzavnoj bezbedнosti nisu na to dobro gledali, ра sат jednoш 
prilikorп upitao Rankovicevog zaшenika Svetislava Stefanovica sta 
шisli о Desanki. Odgovorio шi је da је oni sшatrajи "infoгшЬirovkoт", 
to jest pristalicoт Staljina, а ја sат ши иzvratio da је takvo gledanje 
glupo, jer da Desanka jeste proruski, ali ne i prosovjetski orijentisana, 
а da to nije isto. Kod Desanke - kao i kod podosta Srba starije 
generacije - prorиsizam је tradicionalan, ali i antisovjetski, antiko
шunisticki. То је cest slucaj i kod dostojanstvenika Srpske pravo
slav-ne crkve. А Desaпki је i шиz Ьiо Rus, emigrant - nacionalist 
i antiЬoljsevik. 

Krleza је, inace, sukob sa Sovjetskiт Savezoт dozivljavao sa 
svojstveнiш ши шracniш slиtnjaшa, ali i sa гesenoscи da se ne odvaja 
od нaseg Ceнtralnog koшiteta. Za njega је taj sukob Ьiо potvrda 
Ьиdјепја i divljanja шracпih sila na koje је on vec pre гаtа иpazo
ravao povodorn MoskovskЉ procesa. Zbog toga је, sеш osta1og, tada 
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dosao u sukob s partijskim vodjstvom. Istina, on ta svoja proro
canstva i te "zasluge" nikad nije isticao, nasиprot Markи Risticи 
koji nije odolevao da Љ "nenametljivo" spomene. Ali Krleza је и 
rasgovoru sa mnom, а svakako jos vise s Titom, иpozoravao na to da 
"reakcija", odnosno predrevolиcionarne stгиkture jos zive, vеrији i 
govorkajи da се sиkob sa Sovjetskim Savezom dovesti do rasиla i 
sloma rezima i da се "i ovo otiCi" kao sto sи i svi raniji sistemi 
otisli. Krlezino znaпje је Ьilo oЬimno, а intelekt veoma osetljiv. U 
Ьiti је on hиmапа, ali i skepticna licnost, ра је i mracne i nasilne 
pojave primao se preter·anom osetljivoscu i zloslиtnoscu. 

Krajem leta 1948. godine, posle V kongresa, nasao sam se na 
Вlеdи, gde је Tito boravio. Bili sи tи i Kaгdelj i - ako me secanje 
ne vara - Rankovic. Tito шi је saopstio da Krleza i Vidшar t.raze 
da dodje neko iz PolitЬiгoa i porazgovara s njiшa о sitиaciji, to jest 
о sиkоЬи sa Sovjetskiш Savezom. Sa zabгinиtiш, malko i ir·onicnim 
izrazom, Tito mi је saopstio: Idi vidi sta је to - da se opet ne 
kиva nesto и tiш intelektиalskim glavama. 

I posao sam и Vidmarovи vilи. Stigao sam rano popodne. Zadivila 
те otmenost vile i ocиvanost i najmanjih sitnica и njoj. То је Ьila vila 
пekog streljarюg bogatasa, saгadnika Nemaca, kraj Trzica, s pogledom 
otvorenim sve do LjиЬljane.Odmah smo poceli diskиsijи koja se prodи
zila i posle vecere, do tгi ро ponoCi. Iako sam imao namerи da se vratim 
na Bled, morao sam tи prespavati. То је Ьiо neverovatan, neiscгpan 
i nepredvidiv razgovor, cak i za mene, komиnistickog intelektиalca 
naviknиtog na dиge raspre i iscrpljиjиca иbedjivanja. 

Nicale sи svakicas nove hipoteze, da Ьi ih vec и sledecem tгenиtkи 
potisle nove hipoteze. Ipak smo dokonali da nije verovatna sovjetska 
intervencija. А ako do nje ipak dodje? - drzim da је postavio 
Krleza. Ј er niko ne zna sta Staljin kиva и svojoj сирi! - Rekao 
sam da cemo se boriti. - Ali izgledi za dиgotrajan, za иspesan otpor 
nisи veliki. Ра sta onda7 - Povlacicemo se, ka morи i ostгvima. -
i dalje? - I dalje na zapad. - Krleza mi је s mracnom patniokom 
resenoscи rekao: Ја ne ostajem, idem s vama. Dosta mi је Ьilo 
okиpacija. - Sиtradan, ро povratkи na Bled Tito me иpitao: No, 
kako је bilo? - Rekao sam ти, kratko: Nema kod njih kole
banja. Oni mt·ze Staljina vise nego mi. KomЬinacije, intelektualske 
- sta се Ьiti, ako Ьиdе. . . - Tito se obradovano nasmejao, а 
Kardelj је pгimetio da on drugo nije ni ocekivao. 

Kasnije, и 1949. ili 1950. godini, grиpa ljиЬljanskih intelektиalaca, 
oko Pirjaveca, iskoristila је napr·egnиtи atmosfeги da иnese zаЬиnи 
kod Vidmara i nekih fиnkcionera. Na raskomocenoj, pijanskoj sedeljki 
kod glиmice Save Seveгove, palo im је na иm da telefonirajи Vidmarи 
i drugima, и ime drzavne bezbednosti, da za pola sata ili sat Ьиdи 
na aerodromи, jer da sи Rusi иpali u Jugoslaviju. Doslo је do pakovanja 
i strke, а izgleda i do voznje na aerodrom, dok se nije razjasnilo 
'da se radi о laznoj иzbиni. Sve Ьi to Ьilo neslana sala da se nije 
ишеsаlа drzavna bezbedпost koja је иbrzo otkrila i pozatvarala ini
cijatore. Neki sи sиdjeni na ро nekoliko godina zatvora. Secam se 
da је Kardelja, dok se ljиtio па "provokacijи", podgusivao smeh. Nasi 
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vrhovi, а ni vreme kako su ga ti vrhovi dozivljavali, nisи imali 
razиmevanja ni za bezazlenije sale. 

Uskoro posle Rezolиcije InformЬiroa kod mene је, и Centralni 
komitet, zatraZila prijem sиprиga pиkovnika Vinka svoba, Rиskinja. 
Njeno ime sam zaboravio, ali pamtim i пјеn lik i njen "slиcaj". 
Upoznao sam је и Moskvi za vreme mog boravka kao sefa vojne 
misije и prolece 1944. godine. Ona је s jos jednom mladom Rиski
njom dosla и misijи - preko kcerki kraljevskog ambasadora Stanoja 
Simica koji se vec Ьiо opredelio za Tita - izrazavajиci zarkи zeljи 
da ide и jиgoslovenske partizane. Predstavljala se kao studentkinja, 
mada to nije sigurno, ali је, bez sumnje Ьila lepotica, s izrazenim 
mongolskim crtama i bojama. Natuknиla је da је kci generala koji 
se nalazi na "specijalnom zadatkи" и Кini. Slicne ver·zije sи Ьile 
dosta ceste kod sovjetskih obavestajaca, а ova verzija је kasnije 
raskrivena kao cista izmisljotina. Ona је, u stvaгi, Ьila kci razve
denih malogradjana. Nismo је иkljиcili и jugoslovenske partizane, jer 
to nisшo ni mogli, Ьиdисi da је ona Ьila podanik sovjetske vlade. 
Ali se u nји zaljuЬio svob i uskoгo njome ozenio. Dosav s muzem 
u Jugoslaviju, odmah posle oslobodjenja, dгugarica svob se ubгzo 
ргоЬilа do Belog dvora i Tita, da toboz uredjuje ЬiЬlioteku. Ali 
odatle је ргешеstепа, рге zbog sшevnjivosti, ako ne i 1јнЬоmоге, пеgо 
zbog politike. 

Posle Rezolucije IпfогmЬiгоа, u leto ili jesen 1948. godiпe, 
najavila se kod mene, zaleci se da је sгedina u kojoj је radila 
diskrirninise, suшnjiCi i prisiljava da se izjasпi pгotiv vlade svoje 
zemlje, to jest Sovjetskog Saveza. Bila је uzrujana - u stvari је to 
glumila - а ја sam је uшirio i rekao јој da od nje, kao sovjetske 
gгadjanke, пiko nema prava da trazi izjasnjavanje protiv vlade njene 
zemlje. U tom sшislн sam i intervenisao i ispricao slucaj Titu i 
dгugoviшa. Тito је reagovao s iskrenirn ogorcenjem: Ра to nema 
sшisla! Niko nema praYa da to od nje tгazi! То Ы znacilo da sшо 
шi aпtisovjeti! . . . - S tim su se slagali i ostali, cak i sumnjica\·i 
i suzdrzani Raпkovic. А kasnije su organi bezbednosti iscepгkali da 
је ona, vec majka svobove dece, od pocetka Ьila sovjetska obave
stajka. То је zapecatilo i karijeru njenog supruga, koji је Ьiо ukljucen 
u ргуu vojnu misiju kao pгedan, hrabar i peгspektivan kadaг iz rad
nickih redova. 

"Ruske suprиge" nasih oficira i funkcionera raskrivene su, 
skoro bez izиzetka, kao sovjetske obavestajke - cak i one koje 
ро poreklu nisu Ьi1е Ruskinje, пеgо nase eшigгantkinje ili kceгi нasih 
emigranata u Sovjetskom Savezн. Tako se Danilo Lekic, istaknuti 
general i spanski borac, razisao sa svojoш zeпom Ruskinjom, s kojom 
se Ьiо ozenio za vreme skolovanja u sovjetskoj vojnoj skoli. On је 
Ьiо cvrsto иz паs Ceпtra1ni komitet, а ona пiје htela da se odyoji 
od Staljina i svoje domovine, "rodine", ali ргi odlasku u Sovjetski 
Savez nije propustila da pokupi "revizioпisticke" jugos1ovenske tepihe. 

Revolucionarna, prosovjetska naivnost i ideoloska zaslepljerюst 
zbunjivali su i obuzdavali nasu budnost i nasu samosvest. Trebalo 
Је vremeпa i iskustva, gorkih saznanja, ра da dodjemo k seЬi i ko-
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nacno spoznamo da smo svoj narod i svoja drzava. А doista је za
zorno prisecati se tih Staljinovih, sovjetskih podvala i bezobrazluka. 
Ј er је potreban svestan, izuzetan napor da se covek otrese spontanog, 
neodgovornog reagovanja da је to "rusko" i da se radi о "Rusima", 
о narodu srdacnom, milosrdnom i trpeljivom. Nisu li ta predivna, 
izиzetna svojstva takodje razlog, makar i ne jedini, sto se taj narod 
tako lako predaje despotima i pretencioznim, "svetskim" mesijama? 

Ucenje u politici је najmucnije i najskиplje. Ni mi u vrhu nismo 
shvatili odmah kakve mracne i nepredvidljivije opasnosti vrebaju i 
nas i drzavu. I to ne samo od spoljnih pritisaka - od propagande, 
ekonomske Ьlokade i diplomatskog bojkota - nego, cak i vise, od 
suzbljenih i razbljenih unиtarnjih "staljinista". Zavera vecih razmera 
nije Ьilo, svakako zbog siroke podrske rukovodstvu, ali i zbog efi
kasnosti sluzbe bezbednosti i uporne snalazljivosti i bиdnosti Ranko
vica i njegovih najЬlizih saradnika. 

Jer i u najЬliwj Titovoj okolini, medju sluzbenicima koji sи 
svakodnevno saradjivali s njim, naslo se sov;jetskih agenata koje smo 
mor·ali postupno, neprimetno odstranjivati. Ра i и samoj njegovoj 
strazi, sastavljenoj od gardijskih oficira, naslo se takvih koji su pred
lagali i planirali da masinkama pokose clanove Politblroa kad, rasko
moceni, budи igrali Ьilijar kod Тita, и Rumunskoj 15 (kasnije pro
menjena u Uzicku 15). О tome se nije govorilo ni и najиzem krugu, 
kako zbog podsticanja nesigurnosti, tako - ako ne i vise - zbog 
ocuvanja kиltпe пepovredivosti vodje. Kardelj se Ьојао vece zavere 
u vojsci "koja Ьi nas kompromitovala". I Tito se priЬojavao nepri
lika u vojsci - otud u vojsci stroziji kurs nego и partiji. sto se 
mene tice, nisam se Ьојао nicega. Bio sam uveren и efikasпost 
drzavne bezbednosti i и podrsku naroda i vecine partijskog clanstva. 
Drzim da је slicno osecanje imao i Rankovic. 

Ali ako sovjetske sluzbe nisu, kao sto nisu, imale uspeha u ko
vanju zavera, ne znaci da nisu tome tezile. Slucaj Brane Markovic, 
supruge negdasnjeg partijskog vodje Sime Markovica, postradalog и 
sovjetskim cistkama upozorio nas је i na takve sovjetske poduhvate. 
Вгаnа је takodje Ьila emigгant u Sovjetskom Savezи, zajedno sa svo
jim muzem. Ne znam da li је imala kakve иloge и stradanju svog 
muza, ali је posle гаtа ziva i zdrava dosla и Jugoslaviju. Ро povratku 
iz SSSR nije Ьila ni pod kakvom koнtгolorn, ра је - posle sukoba sa 
Iнformblroom - iskoristila prijateljske odпose s jednim generalom, 
koji је Ьiо na vaznom polozaju, da ga nagovara da se opredeli za 
Sov,jetski Savez. General је na to prividno pristao, а sve saopstio 
Raнkovicu. Brana је kasnije uhapseнa i poslana u logoг, gde је 
pokazala izuzetnu иpornost. Posle pustanja iz logora (ne znam kad је 
to Ьilo) ona se obesila - kako sam cuo od knjizevnika Dracroslava 
Mihailovica - na Novom groЬlju u Beogradu. Kakvi slo~ovrati, 
kakva stгasna sudblna! 

Jednog dana, u jesen 1948. godine, pozvao me Rankovic da 
dodjem u njegovu kancelariju u Centralnom komitetu. Cim sam usao, 
rekao mi је da се sada dovesti iz zatvora jednog avijaticara, borca od 
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pocetka иstanka 1941. godine, koji se zakljinje da је nevin иhapsen, 
ра treba i ја da budem prisиtan radi poиzdanijeg utiska. On mi је 
rekao i ime tog avijaticara, kojega sam znao iz rata, vec iz prvih 
dana ustanka u Crnoj Gori. Ime sam mu Ьiо zaЬoravio, ni danas 
cra se ne secam. Uskoro је u kancelarijи propusten povisok i snazan 
~ridesetogodisnjak, krupne osisane glave, smedj i markantnih crta. 
Odmah smo porazgovarali о razlozima njegovog hapsenja i razlozima 
Zibog kojih је trazio, preklinjao da bude primljen. On se zaklinjao da 
је nevino obedjen, izjavljujuCi da је molio da ga, iz zatvora, odvedu 
kod nekog clana Centralnog komiteta, jer da ne sumnja da се tu, 
и СК, Ьiti shvacen i opravda!!l. Suze su ти :navirale, dok је и gnevи 
preklinjao: Drugovi, dajte mi bombarder, da Sofiji, i Budimpesti i 
Tirani pokazem ko је revizionista i izdajica! Dajte mi, drugovi, da 
sluzim i dalje svojoj domovini i svojoj partiji, da umrem casno kao 
ratnik i revolucioner! Ne dozvolite, drиgovi, da na me padne sramota 
izdaje i kukaviClиka! 

Takvim zaklinjanjima, pogotovo sto su poticala od jednog Crno
gorca - а Crnogorci su skloni patetici i histeriji - ја Ьih verovao 
i rnanje od Rankovica. Ali nesrecnik је Ьiо izuzetno hrabar u ratu 
i dokaze protiv sebe је i sam priznavao: Tacno је, drugovi, rekao 
sam da је trebalo da nasi drugovi idu u Bukиrest na savetovanje 
Informblroa. Ali sta sam ја mislio pod tim? Mislio. sam, kao i svi 
posteni, нeobavesteni komunisti da se radi о drugarskoj diskusiji, и 
kojoj се nasi drugovi dokazati, bez ро muke, da se radi о klevetama 
Rakosija i Hodze i njima slicnih. Ako neko i nesto drugo kaze za 
шеnе - laze kao pseto! Kazite mi, drugovi ko је taj sto је nalagao 
na шеnе, da шu tu pred vаша pljиnem u lice! 

I da ne duzim - Rankovic mu saopsti da се odmah Ьiti oslo
bodjen. S tim sam se i ја slagao, razuveren suzama i zaklinjanjima, 
а pogotovu ratnom Ьiogt-afijom zatvorenika. U toj Ьiografiji је Ьila 
jedna slaba tacka. Avijaticar је Ьiо podoficir Ьivse kraljevske vojske, 
а mi sшо Ьili pt·edusretljivi prema takvim proslostima, иtoliko vise 
sto se jos nije Ьilo ispoljilo da se bas medju partizanima, Ьivsim 
kraljevskima oficirima, nalazilo relativno najvise sovjetskih pristalica. 
Tesko је, izgleda, samo prvi put prevjeriti! 

Zatvoreniku su, na Rankovicevo saopstenje, od ganutosti linule 
suze. Bilo је, doista, bolno i zastidno gledati prekaljenog ratnika i 
saborca toliko иcveljenog i obradovanog, pogotovo sto do svega toga 
- izcrledalo је - nije ni moralo doci. Ali Rankovica i mene је tesilo 

ь . 
to sto smo pre vecih zatvorenikovih nesreca Ьili razboriti i pravicш. 
Pre oprostaja је nas avijaticar spomenuo - kao da trazi dozvolu -
da Ьi pre povratka u jedinicu posao na Kosovo, kod svojih, da se malo 
odmori i da rodblnu smiri. Rankovic mu .је to odobrio. Kroza me 
prolete senka suшnje, ali toliko slaba da se nisam odvazio da је 
iskazem. Dan-dva kasnije, na veceri kod Tita, Tito se, informisan 
od Rankovica о slucaju spomenutog avijaticara, egzaltirano raspricao: 
Ne smijemo Ьiti sektasi! Ne smijeшo dozvoliti da nas sitna nesla· 
ganja i sumnjicenja navedи, kao Ruse, da upropastavamo svoje dru
gove! Treba drugovima dati priliku da isprave pogresna gledanja. 
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Eto, taj avijaticar. Sиtra се, ako zatreba, da poleti и smrt! А mi 
sektasimo! 

Ali i Rankovica је Ьi1а oseni1a sиmnja kоји је on i "iskazao". 
Naredio је organima bezbednosti na Kosovи da ipak pripaze na spo
menиtog avijaticara. I ovi sи "pripazili". Ubacili sи se medjи avija
ticareve rodjake, preko kojih је avijaticar росео da priprema bekstvo 
и AIЬanijи. Odlazak na Kosovo, kod rodblne, Ьiо ти је izgovor da 
Ьi se priЬlizio granici. Organi beZ'bednosti sи znali- ako nisu i orga
nizovali - kad i gde avijaticar pre1azi gгanicи. Postavi1i sи zasedи. 
Ali avijaticar, resen na sve, zasedи је rasterao bombama i masinkom. 
No do granice nije stigao. Odblla ga је dтиgа, rezervna zaseda. Sиtra
dan sи ga opkolili и sиmi i, posle pиskaranja, иЬili - moZda је s 
njim poginиo i neki rodjak, ali "rodjak" svakako nije. 

Kod mene, и СК, prijavila se 1949. godine Vera Obrenovic
De!Љasic, 1evicarska pesnikinja, koju sаш vec рге rata иpoznao preko 
Mitre. Pesnikinja је ona Ьila beznacajna, vec zaboravljeпa, а ni kao 
borac se nije istica1a vecom odvaznoscи. No siтpatisa1a је odavno 
s komипistickiт pokretoт, а i 1icno poznanstvo me obaveziva1o da јој 
ротоgnет. Ona је zaridala kako је njen siп иhapsen, пevino obedjen, 
i da ј~ bo1es1jiv. Uтirio sат је da си se raspitati ра da dodje pos1e 
dva-tп dana. I dodao sат: Ne vеrијет da је bas nevin. Ne hapse 
bez kakve-takve provere. - Ali ona је Ьila ироrпа, katecroricna u 
dok~zivanjи пevinosti svoga sina, mada ni sата nije ostavlj~la utisak 
da !Skreno podгzava nas ск и sиkоЬи sa Sovjetskim Savezoт. u 
medjиvreшenи, do Veгinog ponovnog do1aska, raspitao sam se - u 
d_ogovorи s Rankoviceт - kod drzavne bezbednosti о s1исаји njenog 
sша! Otиd su тi odgovorili da је on pripadao i1ega1пoJ· crrupici koJ· а 
. "1 tk .1 " ( 1 1 "' ' Је е 'агi а rastura а etke), i nastojala da se organizaciono prosiгi. 
А buduCi da ј~ postojalo i njegovo sas1usanje, zatrazio sаш da mi ga 
d_ostave. Kad~ Је V~ra porюvo dosla, pгuzio sат јој sas1usanje njenog 
~ша u kоте Је. ovv~J pr1znavao ~а sta ј~. i Ьiо teгecen. Ona је crvenela 
1 Ьle~:I~ dok. Је CI~ala, а k.ad Је zavгs!la, Iekao sат: Eto, ра nетој 
da pr1cas da Је nevш. - N1sam zna1a! - p1·oтucala је ona а ја sam 
dodao: Nego, umesto tih prica о nevinosti, da vidiтo sta mozemo za 
n_jega da иСiпiто .. :;- !zvestio sa~ Rankovica, а оп se zaиzeo, te је 
sш _Yeie Obrenoy1c Ью. ?s1obodjeп posle 3-4 теsеса. Zanimljivo је 
da је sestra Veпna, Mlrjana, takodje hapsena kao "inforтЬirovka" 
postala kasnije ageпt jugos1oveпske s1uzbe bezbedпosti, i s jos jedno~ 
ageпtkinjom пататilа 1976. godine "inforтЬirovskocr" vodju Mileta 
Perovica u zasedи u svajcarskoj, koja ga је kidnap~yala i prebacila 
и Jиgoslaviju, gde је оsиdјеп па 20 godina roЬije. 

Dos1a је god теnе i jedna druga Vега - Vera Bakotic doratпa 
sup1~~ga :rzoce Popovica, Ciji је шuz Ьiо uћарsеп i stayljeп pod istragu. 
Tгaz!la је da ga poseti i da ти ргеdа пиznе potreЬice. Rekao sат 
јој, u sali, alиdiгajuCi па nјепо pгedгatno oЬijanje zatvorskЉ pra
gova kad Ьi Коса Ьiо uћapsen: А ti, Vera, kao i pre rata. Za tebe 
se nista пiје proшeпilo. - Izgleda, пista! - гekla је Vera, osтehпиvsi 
se neyese1o. Inteivenisao sат, ра је doЬi1a posetu, iako је drzavna 
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bezbednost nerado, izuzetno, dava1a posete "inforтЬirovciтa" pod 
istragoт. 

Jednog dana, krajeт 1948. Ш pocetkoт 1949. godine, dosla је 
kod mene moja zeтljakinja Mileva Scepanovic, borac PrYe proletarske 
brigade od njenog osпivanja, гanjayana sest puta, i saopstila тi da 
је иhapsen njen ЬгЭ!t, Jovo, sиdija Vrhovnog vojnog sиda, inace moj 
drug iz osnoyne skole i gimnazije. - Ne znaт sta је skrivio - rekla 
ie Mileva. - Sigиrno nesto jeste, Cim sи ga uhapsili - ne Ьi dzabe 
hapsili sиdije. Nego neka njega ... No sta се Ьiti s njegovom djecom? 
- Odveo sam М:ilevu kod Rankovica, kојети је slиcaj Уес Ьiо poznat. 
U Vгhovnom VOJnom sudи su se Ьili grupisali istomisljenici, pristalice 
InformЬiroa, medju пjima i ЈоУо. Rankoyic se zaиzeo, ра је Jovo 
иskoro oslobodjen, а doblo је i posao - svakako mnogo nize zvanje 
i izyan vojske. 

I mnogo kasnije, 1951. godine, posto је uticaj InfoгтЬiroa, 

odnosno Soyjetskog Saveza уес Ьiо prevladan, prijavila se kod mene 
пеkа p1·ofesorica. Saslusala ju је тоја sekretarica Dragica Vajnbeige1·, 
ali ona nije htela da njoj saopsti "nesto vrlo vazno", ра sат је primio. 
Bila је to napadna dата, napadna и syeтu: и aovorн и aestи и 
sтinki i odeCi. Pisala је реsте i htela је da foj ih , ја ;roCitam 
i угер01·иСim za stampanje! А sto је Ьilo najdosadnije, nikako da 
stlgne do onog zbog cega је dos1a, нprkos mот upozorovanju da bude 
konkгetna. Odгzala је - pre nego sto је presla na pгavi razlog posete 
шeni. - dug i patetican govoг: ona је patriotkinja, ona yoJi оvи 
zeтlJU, i таdа se гadi о stvari о kojoj nije zgodno da kaze, ona је 
toliko odana drzavi i domoyini da mora. Ukratko, njen mиz -
opet jedan od Ьivsih kгaljeyskih podoficiгa! - Ьiо је radista na 
avionu koji leti na Zapad, ра S\'Oj Iadio koristi, kad izidje iz Jucro-
slaYije, i za dostavljaпje obavesteпja sovjetskoj slиzЬi. "' 

Та zena, ta intelektualka i "pesnikinja", imala је sa SYOjiт nш

zет i sina. Bilo тi је jasno da ona zeli da se otarasi тuza, јег ne 
Ьi, kao patriotkirlja, cutala od cetrdesetosme. А Ьilo rni је i neugodno 
sto se uvaljиjeт и to. Ali- na polozaju na kоте sаш Ьiо i s odgo
vornostiшa koje sаш irnao - пisam mogao da t.o ne prijaYiт Ranko
vicu, odnosno drzaynoj bezbedrюsti. Dгzayna bezbednost је ozyuCila 
staп profesoгice, а nju nagoyorila da s muzem zароспе razcrovoг о 
njegoyoj obayestajnoj иlozi. Sve је sniтljeno i rnuz је po~lan na 
roЬiju. А kao kruna svega, piofesorica је sluzbenika bezbednosti koji 
ju је иzео "na yezu" strpala u syoj krevet, ра је ovaj zboa tocra Ьiо 
disciplinski kaznjen. "' "' 

Кrајет 1948. godine Ivan Gosnjak, mada clan PolitЬiroa i Titov 
zaтenik u vo~sci, telefonirao тi је da p1·euzшem Sayu Zlatica, pred
Iatnog koшишstu-roЬijasa, jer se izjasnjava za InforтЬiro. Iшао sат 
sa Zlaticem poduzi razgoyor. Вlage naravi i cestitill uverenja, Zlatic 
jedпostavno nije odoleo pгeyiranjiтa u partiji i divljoj soyjetskoj 
propagandi. Ali nije llteo, ni Ьiо kadaг, za dvolicrюst. Nije rnogao da 
skriva od partijskog vodjstva svoja neslagaпja. Dokazivao mi је da 
шi ne rnozemo sacuvati nezayisnost i ideologiju ako se odyojiтo od 
zajednice koтuпistickЉ partija. I da је, zbog toga, nepravilna i nasa 
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politika p1·ema Sovjetskom Savezu, buduci da је on "glavna sila" 
socijalizma. Dokazivao је to isto i za nas odnos, nase polemike, prema 
ostalim socijalistickim zemljama. Pobljao sam ga, dokazujuci da mi 
nismo izazvali sukob, da se radi о ocrnjivanju nase partije i о do
minaciji nad njom i privredom. U jednom momentu mi је palo na 
um da ga pripitam: А da 1i је nasa politika prema AlЬaniji Ьila 
eksploatatorska i potcinjivacka, kao sto tvrdi danas Enver Hodza? 
-· Е to nije tacno, to ја dobro znam! - odvratio је Zlatic samo
uvereno, buduCi da је Ьiо nas partijski predstavnik u AlЬaniji. 

Zlatic је iskljucen iz partije, smenjen s visoke funkcije i 
mada verujem da nije za to Ьilo razloga - odveden u logo1· na 
Goli otok. 

Nisam imao udela - sem kao clan Politblroa - u rasCiscavanju 
drzanja Dusana Brkica, Rada Z:igica i canice Opacica prema sukobu 
sa Sovjetskim Savezom. Sva trojica su igra1a vidnu ulogu u Hrvatskoj, 
narocito u ustank:u, а Brkic је Ьiо i organizacioni sekretar partije i 
potpredsednik vlade, takoreci druga licnost Hrvatske. 

Krajem leta 1948. godine ја sam sa Brkicem oblsao Slavoniju 
i krajeve u kojima smo se nasli za vreme rata. Kod Brkica su se 
opazale nedoumice, ра i nedovoljna angazovanost, i to vise u odnosu 
prema Sovjetskom Savezu nego prema samom Informblrou. Ali ја 
tome nisam pridao veci znacaj, tumaceci njegova gledanja njegovom 
mirnom, suzdrzanom i neideoloskom prirodom. I doista, kod Brkica, 
Opacica i Zigica је opredeljivanje za InformЬil'O sazrevalo postupno, 
kod svakog u ponecemu i razlicito, iako su Ьili medjusobno povezani. 
Naime, to opredeljivanje se kod njih - buduci su sva trojica ЬШ 
Srbl - povezalo i s nezadovoljstvom zbog sporosti i nepreduzimlji
vosti u obnavljanju srpskih krajeva koji su Ьili, citavog rata, zarista 
ustanka i kao takvi najvise i postradali. Iz toga nije zakljucivano da 
su se Brkic i druzina preobratili u srpske nacionaliste, ali nije ostalo 
ni nezapazeno da su se jedino "pobunili" Srbl iz СК Hrvatske. 

Njje ostalo nezapazeno, razume se, da Brkic u svom referatu na 
kongresu Komunisticke partjje Hrvatske, odrzanom krajem novembra 
1948. godine, nije spomenuo - cak krajem novembra 1948, kad se 
sukob vec Ьiо zaostrjo! - sukob s Informblroom. А buduCi se radilo 
о vjsokim funkcionerima, uz to Srblma iz Hrvatske, na celo komisije 
koja је jspitivala njihov slucaj odredjen је Rankovic kao Srbln 
ј organizacioni sekretar partije. Rankovic se vratio s izvestajem da 
sva trojica - Brkic, Zigic i Opacic - ne odobravaju nacin na koji 
se vodi sukob sa Sovjetskim Savezom, odnosno da se opredeljuju za 
Informblro. Ali ni Rankovic, niti iko drugi - koliko mi је poznato 
- nije izrazavao sumnju о nekoj vezi Brkica i drugova sa sovjetskom 
ambasadom ili sovjetskim sluzbama. Ali Rankovic је kazivao, kasnije, 
da se Ljuba Radovanovic, srodnik s Brkicem, istaknuti prjstasa "desne 
frakcije" Sime Markovica, postradalog u sovjetskim logorima, posle 
rata povezao sa sovjetskom obavestajnom sluzbom. Brkic, Zigic i 
Opacic su iskljuceni iz partije, а potom upuceni na Goli otok. Brkic 
је tamo, а i kasnije, ispoljio izuzetnu upornost. Hapsen је i osudjivan 
i posle pustanja iz logora. Ро mom uverenju poslednji је put, sedam-
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desetih godina, osudjen bez stvarnog razloga, kao nepokoran, u kampa
nji protiv "kominformovaca". А Z:igic је u logoru umro u strajku 
gladju, uzalud trazeCi da ga, ро njegovom tvrdjenju, kao nevinog 
poseti neko iz vodjstva. 

Ne mogu odmeriti u kojoj meri sam uplivisao na knjizevnika 
Mihaila Lalica da se suzdrzi od izjasnjavanja о sukobu sa Sovjetskim 
Savezom i о hapsenjima "informblrovaca", ali sam s njim imao о 
tome - na njegove trazenje - poduzi otvoren razgovor. 

Sukob sa Sovjetskim Savezom i zemljama "narodne demokratije" 
kao i komunistickim partijama, jos nije ni opisan ni objasnjen. On ima 
mnogih "ta}ni", ne samo faktickih, nego jos vise psiholoskih i ideo
loskih. Ovde sam ispricao samo ono sto sam licno doziveo i upamtio 
- tek delic stvarnosti, bolne, sulude i heroicne. Spomenucu i zbog 
cega је 1949. godine smenjen ministar spoljnih poslova Stanoje Simic 
i tu duznost preuzeo Edvard Kardelj, da ni ta "sporednost" ne Ьi, 
eventualno, ostala nepoznata. Simic se, kao kraljevski ambasador u 
Moskvi, 1944. godine izjasnio za Tita, odnosno za А VNOJ i Nacio
nalni komitet. Uz to је on isticao svoju povezanost, svoju Ьliskost, 
s vrhovima iz sovjetskog Komesarijata za spoljne poslove. Posle 
ostavke subasica, u eri srdacnosti sa Sovjetskjm Savezom, on је una
pl·edjen za ministra spoljnih poslova. Ali 1948. godine odnosi su se 
pгeokrenuli. Simic, sa svojim predгatnim, "gradjanskim" shvatanjima 
i mentalitetom ne samo sto se nije najbolje snalazio u sukobu ko
munista i komunistickih drzava, nego је - zbog svog 1·anijeg hva
!isan ја о Ьliskosti i dogovaranjima sa sovjetskim funkcionerima -
postao i pomalo sumnjiv. Nametalo se da taj vazan i nadasve osetljjv 
polozaj preuzme јаса i nesporna licnost, ра је odluka pala da to 
bude Kardelj. 

А dogodila se u to vreme - 1949. ili 1950. godine - ј jedna 
smesna, ali kal'akteristicna zgoda Koci Popovica. On је Ьiо zalutao 
automobllom na rgranici prema Trstu, ра ga је pogranicna straza za
drzala zЬog losih telefonskih veza citav letnji dan, dok nismo oba
vesteni Rankovic i ја, da ga "oslobodimo". Коса је uzalud dokazivao 
strazi da је on nacelnik Generalstaba i generalpukovnik. U jednoш 
momentu mu је koшandir straze dobacio: Lako је meni s шаnјiш 
cinoviшa - muka mi је s genel'alpukovnicima. . . - А Коса је, 
kasnije, premda povredjen - ciljajuCi na Arsa Jovanovica i Z:ujovica 
- cinicno dobacivao: Ра, tako mu i dodje! Procentualno је najvise 
izdajica medju general-pukovnicima. 
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Orgaпizovanje logora na Golorn otoku za "informblrovce", "kom
jnforrnovce", kako su nazvaпe pristase Sovjetskog Saveza i prosovjet
skih kornpartija - tada su to Ьi!е sve partije bez jzuzetka! - za
poceto је bez ikakve zakonske osnove. Najpre је pocelo hapsenje 
i slaпje "informblrovaca" u logor, ра је tek potom donet "zakon" 
о prinudпom "drustveпo-korisnom radu" - kako је "cedno" oznacen 
i ozvanicen logor. stavise, ni najuzi partijski foгum, Politblro, пi uze 
telo ovog fоrиша, Sekretarijat (Tito, Kardelj, Rankovic, Djilas) nisu 
done!i odluku о logoru. Od!uku је doneo Tito i proveo је u zivot 
preko Rankovica, odnosno Rankovicи podredjerюg aparata drzavne 
bezbednosti. 

Tito је i u tome - kao i u rnnogocemu, ako nije Ьiо siguran 
u jedпodusnost - zaskoCio foruш i "svrsio stvar" s nadlezпim dru
gom - u ovakvirn pitanjima skoro iskljuCivo s Rankovicem. Iz toga 
пе treba zakljuCiti da Ьi оп пaisao u Politblrou ili Centralnom komi
tetu na protivljeпje. Ne, on se jednostavrю priЬojavao da Ьi takvog 
protivljenja rnoglo blti, ра da Ьi to moglo stvoriti - s obzirom na 
legitirnitet tek izab1·aпog СК i Politblroa - dodatne teskoce. Jer 
ako Ьi se neko ipak pobunio protiv te odluke izvan i mimo foruma, 
s пjim se lakse Ьi!о obracunati, obzirom da nije istпpio na forumu 
kao njegov punopravпi clan. 

Tjto је, jednost:avno, kalkulisao ovako: Ako i ima neko da se ne 
slaze, taj се moгati da se pricuti, а и svakom slиcaju песе rnocj da 
istupi na forиmu ј tjme unosj vecu zabunи ј stice lega!nost. Sern 
toga, "samostalпo", vaпkolektivno od!ucivanje је odgovaralo Тito
vom sarnovoljnom meпtalitetи ј njegoyjm autokratskim koncepcijama 
vlasti. 

Ја sam - iako sam Ьiо jedan od cetvorice sekretara СК - za 
odluku о logoru doznao u Cmoj Gori, kгајеrп leta 1948. godjne. 
Obavestio те Andro Mиgosa, clan crnogorskog partijskog vodjstva. 
Naredba је dosla preko unutrasnjЉ poslova, da se odmall pocne s 
llapsenjem i skupljanjem онЉ kojj su se izjasnili za Informblro, radi 
njihovog иpuCivanja и logor. Bas u logor! Secam se da me је saopste
пje u prvi mall iznenadilo, kako zbog toga sto nisam Ьiо obavesten 
о njemu, iako sam pre par dana Ьiо u Beogradu, tako i kao vrsta 
kaznjavanja, omrazena i ozloglasena. 

RazrnisljajиCi о tome - tada, ра ј danas - uvjdjao sam da sн 
se nюrale pгeduzeti radikalпe, ostгjje rneгe pгotiv prosovjetskЉ pri
stalica. Oni su se ne samo umnozili, nego su razvjjali ilegalnu de
latnost i javljali se gde Љ niko nije ocekivao. Toler-isanje prosovjetskih 
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komunista i simpatjzera - u jednopartjjskom sjstemu kakav је blo 
nas - izazvalo Ьi nestabllnost ј nesigurnost. Jer to njje Ьiо nj u cemu 
dernokratskj sjstem, gde Ьi se suprotnosti izbalansjrale i ublazile. Slo
boda "komjnformovaca" u sveopstoj neslobodj ne Ьi mogla blti shva
cena drukCije nego kao popustanje, kao kapjtulacjja pred Sovjetskim 
Savezom i legalizovanje prosovjetske opozjcije kao jedine. А povrh 
svega, agresjvnost sovjetske i prosovjetske propagande navescivala 
је i mogucnost jntervencije ј podrske "zdravjm snagama". U takvim 
okolnostima Ьi пeodlucnost i mlakost Ьesurnnje urodile poraznim 
cosledicaпы za nosioce politike, ра tirne i za politiku, samosta1nost 
razvitka, odnosno drzav!lle ј partijske nezavjsnostj od Sovjetskog 
Saveza. 

Ukratko, u datoj strukturi, s datirn okolnostjma, "staljiniste", 
"kominformovce", morali smo onemoguCitj nekom гadikalnom meгom. 
U prvi mall moZda i logoгom, ako srno llteli da izbegnemo zabunu 
i slaЬljenje, i onemogucimo povezivaпje eventualne spoljпe iпteгvencije 
s unutaгnjom, unutaгpartijskom opozicijom. No nacin postupanja s 
pohapsenima, s ulogorenim i njihovim poгodicama - to је vec пesto 
drugo! Tako postupatj nismo morali. Takvo postupanje је poticalo iz 
nase ideoloske iskljucivosti, iz nasih vlastitih lenjinistickih i staljini
stickЉ struktura, а delom i iz nasih пacionalnih, balkanskih odmazda. 

No da p1·epustimo analize, odnosno zakljuCivanja, istorjcarima i 
filozofirna! Vratimo se samoj prici, koja - kako је ја danas vidim -
nije samo poraz i sramota za jugoslovenskj komuпizam, пеа0 ј za 
epohu i ljudsku vrstu kao takvu. Ј er ako Ьi se taj jugosl~venski, 
kao i onaj sovjetski, "Gulag" objasnjavao jedjrю "neljudskom", "anti
ljudskom'' prirodom komunizrпa, zapalo Ьi se u upгoscena, takodje 
ideoloska prosudjivanja. А radi se, rekao bih Ьаs о tome da је i tu 
ideologija samo motivacijski izraz, idealno opravdanje, ljudske Ьeso
mucnosti, ljudske tezпje za gospodarenjem i potCinjavanjerп. Jer logori, 
jer slamamje ljudi, nisu ni izum ni specjjalnost komunista. Takvi kakvj 
smo Ьili, s jdealom kakvim smo se zanosjli ј s apsolutnom vlascu 
kakvom smo raspolagali, mi, iz vrlщ njsmo nj uшeli пi mogli drukCije 
da postupimo nego da strpamo pгotjvnike u logoг. Alj da је postu
panje s logorisima Ьilo djskutovano - da diskusija njje Ьila oneшo
mogucena unapred Tjtovom sverпocnom saшovoljom - javile Ьi se 
razlike, izblli na povrsinu i drukCiji, razboritijj ј lluшanjji postupci. 
Је1· Ьilo nas је koji smo Ьili svesni ne samo "neizbeznosti", neao i 
uzasnosti zasnivanja logora. Secam se da sam - ро povratku iz Crne 
Gore, posle sazпanja о logoru - primetio Raпkovicu, vozeci se s njjm 
oko Dedinjske, odnosno Topcjderske zvezde: Мј sada postupamo 
sa Staljinovim prjstalicarna kao sto је on postupao sa svojjm pro
tivnjcima! - а da mj је on na to uzasnut, uzvratio: Molim te ne 
govori sada о tome. 

Postupaпo је lose i s porodicama: izbacivanje s posla, javna 
'·raskrinka\•anja", isterivanje iz partije, pritisak na supruge - pre-
cesto uspeo pritisak da se razvedu od muzёva "izdajnika". 

Mesto za !ogor- Goli otok, пaspram Senja u severnorn Jadranu
\'rll drzзyne be~bednosti је izabrao smisljeno, posle ispitivanja па ]icu 
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esta i iz nekoliko predloga. Goli otok је imao najvise prednosti -
:Cdesan za obezbedjenje, "siЬirski" иsamljen. i nenaseljen. Сио sam 
da sи аа odabrali sefovi bezbednosti Hrvats.ke. Bio је taj .otok uda
ljen, n~dokиCiv eventиalnoj sovjetskoj intervencjji. Pozjtivne strane 
prevagnиle sи nad negatjvnim - nad bezvodnoscи i ogoljenoscи, nad 
jarom i burama. Jer svrha logora i njje Ьila "letovanje" nego "rad" 
i "prevaspitanje". Istjna, ovo prvo - rad, razиmni rad - Ьilo је tesk~ 
ostvariti na Golom otokи, iako sи se vrhovi drzavne bezbednost1 
trиdili da i to postignи i da logorasi ne samo odrade troskove nego 
i "korjsno doprinesи". А Ьиdисi da је otok goli kamen, kamen је 
najpre i privиkao slиzbenike drzavne bezbednosti. Mislilo se da и tom 
kamenи jma ј kvalitetnog mermera, ра је, kao ispitjvac, na Goli otok 
vodjen i skиlptor Antиn AиgиstjnCic. Nekakav mermer је i nadjen, 
ali - na Aиgиstincjcevи zalost - nepodesaп za skиlpture, jer mahom 
razdroЬljen, tako da se mogao иpotreЬiti jedjno za pepeljare i slicne 
sitne jzradjeviпe. А kao па zanimljiv, bezmalo misticni detalj, visoki 
slиzbeпici drzavne bezbedrюsti sи иkazivali, и neslиzbeпim, iпtimnim 
razgovorima, da se najvisi vrh na kopnи prema Golom otoku zove 
Markovo brdo. Marko је pseudonim, takoreci drugo ime, Aleksandra
Leke Rankovica ... 

U pocetkи sи и Iogor иpuceni onj kojj sи se manje-vise otvoreno 
izjasnili za informЬiro i Sovjetski Savez. Lica koja sи sovjetske slиzbe 
zavrbovale - Ьilo medjи emigrantjma и Sovjetskom Savezu bllo 
и zemljj - mahom sи sudjena ра potom slana и Iogor. 

Za InformЬiro, odnosno za Staljina i Sovjetski Savez, opredeljivaJi 
su se iz raznoraznih роЬиdа. Niko ne moze tacno reci koliki је pro
cenat ovog ili onog opredeljenja u иkиpnom Ьrоји "informЬirovaca", 
iz jednostavnog razloga sto је takva statjstjka neizvodljjva, jer su ne
odredive, nemerljive ljиdske teznje. 

Besиmnje је med.jи iпformЬirovcima Ьiо izvestan broj idealista, 
odnosno dogmatjka koji nisи mogli, ni zeleli, da se odreknu inteг
nacionaljzma, internacjonalnog komиnizma i njegove glavne "tvrdja
ve" - Sovjetskog Saveza. Takvo odricanje је Ьilo skopcano s vec 
formiranom svescи, sa иstaljenim, nepovredivim i proverenim иcenjima. 
Ako Ьi neko, takav, i mogao priznati da Staljjn i komиnisticke partije 
и ponecem grese prema Jиgoslaviji, to nije Ьilo dovoljno da opravda 
raskid s "majkom" i "maticom" pokreta. Jer gresaka i gresenja је 
odиvek и komиnizmи, ali komиnisti sи ih иvek uvidjali i isprav1ja1i. 
Ispravnost, "naиonost" ideologjje i vermost konacnom сјlји osigи

rava im i иbuduce da greske jspravljajи, da nadju pravi риt. Takvih 
idealista-dogmatjka је - ро mom sиdи - Ьilo manjjna. А medju 
njjma је Ьilo podosta "starih korrшnjsta" - predratnih ј ratnih cla
nova partije. Drzim da је takvih idealista-dogmatika Ьilo i medju onima 
koji sи Ьili и sovjetskoj obavestajnoj sluzЬi, iako se smatralo i smatra 
- medju jugoslovenskim zvanicnicima - da sи to "prodane dиse" 
koje ne zaslиzuju ni razиmevanje ni sazaljenje. Ра i и jиgoslovenskom 
vrhи sи idealizam i dogmatizam Ьili snazni, kod nekog manje, kod 
nekog vise. Kako Ьi neko mogao da zagazi и takav sиkob i takyo 
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obracиvanje, ako ne Ьi Ьiо иveren da brani istinu i pravicnost, odnosno 
istjnski socijalizam? 

DrZim da sи najvecи grupи medju informЬirovcjma cinili neza
dovoljnjci - nezadovoljnicj karijerom, priznanjima, tretmanom. Tak
vЉ је Ьilo i "starih" i "шladih" - svakako "mladih" vise, )er sи 
mladi, ratni i poratni, i inace Ьili и veCini. S krajem rata, 5 izgledjma 
na pobedu, а pogotovи posle rata, svakojakj karjjeristj su nagrnиli 
u vlast i partjju, ра је takvjma i sиkob Sovjetskog Saveza s Jиgosla
vijorn prиzao, и pocetkи, verovatпe i lake izglede. Ali pogresпo ј 
пaivno se misli da medjи revolucione1·jma nema surevnjivostj, i t.o 
surevnjivosti najrnracnjjih, пajzescih i пajnasilnijih. Sиrevnjivosti rastи, 
prevladjиju, s izgledima pobede i иdela и vlasti - surevnjivost је samo 
naizgled suprotna, nespojiva sa zrtvovaпjem i solidarnoscu. Jer malo 
ko, ako је revolucioner, priznaje drиgom da је veci revolucioner. То 
Ьi znacilo priznati i da si neodaпiji, neиvereniji, neplemenjtiji. А Ci
пjenica da se revolиcionarnost i revolиcija tretirajи medjи 1·evolиcio
nerima kao najvise vrednosti, nekog smetenjaka i maloиmnika, а inace 
odlicnog borca, revolиcionera, lako navodi i zavodi da neodmereno, 
bezиmno procenjuje svoje zaslиge i svoja prava. 

Bilo је medju "iпformЬirovcima" i podlaca i beskicmenjaka, koji 
sи se пaprosto prevarili и rасиnи. Takvi sи najcesce и Iogorи postojali 
doиsnici i muCitelji svojih sapatnika. Ali bez obzira na politicke ili 
moralne kvalifikacije, besиmnje је najveci broj onih koji ne bi ni 
dospeli u logor da је Ьilo iole nedogmatskog i zakonskog, razboritog 
postиpanja. Hapsenja i slaпja и logor su vrsena zbog neprijavljivanja 
intimnih "kominformovskih" razgovora ili citanja letaka i slusanja 
radio-vesti. Stradali sи, nakпadno, oni koji sи и vreme Rezolиcije 
rekli da је trebalo ici и Bиkиrest па zasedanje IпforrnЬiroa, na kome 
Је osиdjena jиgosloveпska partija. 

То prestJ·ogo, neodmereno i neobzirno postupanje је posledica 
stava da treba "kominformizam iscиpati iz korena". Тај, takav stav 
nije odredio nikakav forиm. Odredjo ga је Tito koji је Ьiо najvisi, 
ako ne i jedini forиm, narocito и takvim pitanjima. Tjto је iz sovjet
skog, staljiпistickog iskиstva, а takodje i iz vlastitih teznji i amblcija, 
znao da i njega i drzavи moze, posle revolucije, jedjno иgroziti иnutal·
partjjska komunisticka opozicija. Tito је tada, и jesen 1948. godine, 
praskao, i to ne jedared i1i slucajno: U haps, и Iogor! Nego ~ta, 
kad hoce da slиze drиgima protjvи svoje partije! 

Zatvorenici sи, и to vreme, Ьili izlozeni ne samo nebrizi, nego 
precesto i samovolji slиzbenika. Istraga nije Ьila vremenski ogranicena. 
Desavalo se da zatvorenicj provedи i vise od dve godine, а da istraga 
nad njima ne Ьиdе okoncaпa. Nova, revolucionarna vlast unela је 
и zatvore ne samo nasledjena nego i svoja iskиstva iz mucenja i 
stradanja revolиcionera ро kraljevskim i гatnim tamnicama. 

А па Golom otokи nisи vazile "uredbe" iz ostalih zatvora, niti 
ponasaпje prema "redovпim" zatvoгenicirпa. Prema novom, иnutar
komиnistickom neprijateljи пametnиli sи se i novi, "savrseniji" me
todi. Postavljen је "zadatak" i "pгjncip" da zatvorenike na Golom 
otoku treba "prevaspitati": Tito se, u tom smislи, i javno ћvalio. 
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U 1949. godini, nю·ocito posle procesa Rajkи и Bиdimpesti, i nama, 
u vrhu, najzad је nesporno postalo jasno da sи pod laznim izgovorima 
izvrsena istreЬljivanja antistaljinistickih partijskih opozicija н Sovjet
skom Savezu, ра i jugoslovenske emigracije н Sovjetskom Savezн. 
Takvu, "гajkovsku" sнdblnн је Staljin i nama, ocito, Ьiо пamenio. 
Tito је, u vezi s tim, н to vrerne primetio: Trebalo је opozicionere 
udaгiti ро glavi, ali nije trebalo нzimati glave ... 

Та titovska nijansa - "ро glavi, а ne glave", besumnje је razlog 
sto nije Ьilo mnogo ubljenih "kominformovaca". Ali ona cini i osnovи 
nevidjenЉ i necuvenih prinuda, pritisaka i mucenja na Golom otoku. 
"Prevaspitavanje", "udaranje ро glavi" tamo је preнeto na same Iogo
гase, na "гevidirce", odnosno saradnike sluzbe bezbednosti. Orgaнi 
bezbednosti su nastojali da se sto mапје neposredno mesaju i da sto 
vise "pгevaspitavanja" prepuste "samoupгavi" - bas tako sи se i 
zvali oigaпi nadzora i uprave sacinjeni od samill logorasa "revidiraca". 
to jest onih koji su "гevidirali" svoj raniji "kominf01·movski" stav. 
Takvi "revidirci" Ьili su не samo bezobzirнi da Ьi se umilili i sto pre 
iZ\'Ukli, nego sи Ьili i inveнtivni u пaterivaпjи sapatnika da "revidi
гaju" stav. Mrznja i podlost preverнika prema dojucerasnjem isto
verniku пеmаји ni me1·e ni gr<l!нice. 

Osиde па logor, na Goli otok, izricali sи organi bezbednosti. 
Prema zakonu te osude нisu mogle Ьiti уесе od dye godine, ali sи 
rnogle Ьiti neograniceno poпavljane. Nisu гetki Iogorasi koji su od
lezali ро desetak godina. 

Vec prilikom dolaska, zatvorenika је docekivalo iznenadno, smi
sljeнo muceнje. Bio је gurnut, bacen па dno broda, а pri izlasku na 
otok је prolazio kгoz siЬe, kroz dyored logorasa koji sи se, medjи
sobno nadgledajuci jedan drиgog, takmicili и иdaranju: ako su izЬijene 
oci Ьile retkost polomljeni zиbl i rebra nisи. А Ьilo је i nepo
pravljivih, koji sи podlegli lincovanju, plani1·anom i "neplaniranom". 

Logori nisи imali poseta porodice. Nisи primali, bar ne u prvo 
vreme, пi pisma пi pakete: porodice, dok se nije rascиlo, пisu ni znale 
gde su, ра su pisma adresirale na broj, kao kada se pise vojnicima. 

Rad logorasa nije Ьiо samo tezak, prinudan, nego cesto i bes
mislen. Ј edna od kazпi је Ьila prenosenje teskog kamenja. Radilo se 
ро svakom vremeпu, а u najmиcnijem secanju logorasa ostao је -
kako sam ја shvatio - rad na zegi, на kamenitom tlu. U drzavnoj 
bezbedнosti su se zarюsili da od Golog otoka naprave proizvodno 
preduzece. Vгhovi Udbe sи se u tom periodu i inace petljali oko 
ekonomije i osnivali izvozna preduzeca. Ali od te "proizvodnje" nije 
ispalo nista do раtпје i sumarшtosti. 

Logorasi su prilikom oslobadjanja primali obavezu da ne pricaju 
о stanju н logoru i о rnetodima preyaspitayaпja. Та obaveza se i bez 
oba\·ezivanja ро sebl podrazщneyala. Ali se postupno, pogotovи posle 
pada Rankovica 1966. godine, гasirila istina о Iogo1-u. 

Posle osнde nada mnoш н Centгalnom komitetн, januara 1954. 
~odine, cuo sаш podosta ргiса о Golom otokн. Као najstгasnije, naj
cesce isticane, ЬiЈе SU ОНе О ponizaYanjн: "neнyidjavнe", "nerevi-
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dirce" naterivali su da nose natpise "izdajnik" i slicno, propustani su 
kroz siЬe, zamakane SU im glave U lllOCne sudove. 

Istinu о Golom otoku, u svoj njenoj uzasnoj konkretnosti, niko 
и vrhu nije znao - cak ni sam Rankovic. Ali niko iz vrha ne Ьi 
mogao da se opravda - svako је tu bar deo te istine naslucivao. Jer 
postupanje s porodicama је svima bilo znano. А iz logora su ubrzo 
pocela da stizu i javna kajanja. 

Ја sam Ьiо protivu objavljivanja tih izjava, smatrajuci da nam 
takva pomoc nije potrebna i da takve izjave bacaju ruzno svetlo na 
nas sa~e kao njihove iznudjivace. Istina, moj otpor је Ьiо preslab, 
nedovolJnO argumentovan. Kardelj, mada Ьlizi meni, Ьiо је bezmalo 
indiferentan u tom pitanju, а Rankovic је insistirao, svakako osla
njajuci se na Tita, da se takve izjave objavljuju, jer demoraliSu 
"informЬirovce", ра su i objavljivane. 

Prvo nepoЬitno i alarmantno upozorenje о stanju na Golom otoku 
doslo је od knjiZevnika Dobrice Cosica. Cosic је u Ieto 1953. godine 

delom iz svoje unutarnje uznemirenosti, а delom iz literarne rado
znalosti - ,uz moju pomoc doblo dozvolu da obldje logor. U sep
tembru se nasao sa mnom u Vrnjackoj Banji i saopstio mi da је stanje 
u logoru nezamisliv.~ strasno: Сi:П sam se vratio u Beograd, upozorio 
sam na to Rankov1ca. Dobr1ca Је pozvan u Centralni komitet i pred 
Rankovicem i Kardeljom izneo manje-vise ono sto је meni ispricao 
и Vrnjackoj Banji. Kardelj је Ьiо ogorcen: Znao sam - rekao је 
-· da се nam se tamo dogoditi neka takva pizdarija! - Kardelj nije 
psovao, ali desavalo se da mu se u lutnji omakne "јаса rec". А Ran
kovic је naredio ist.ragu, izvrsio neka smenjivanja i znatno poboljsao 
stanje. 

Ali logor је ostao. I trajao potom godinama. Sve dok ga zЬlizenje 
sa Hruscovom, krajem pedesetih i pocetkom sezdesetih godina, nije 
uCinilo "nezgodnim" za rezim u Beogradu. А sam zakon о Iogoru
koliko шi је poznato - nije ni do danas ukinut. Tito је u govoru 
u Novom Sadu povodom hapsenja uc~snika "kominformovskog Barskog 
kongresa" - zapretio obnavljanjem logora: Mi imamo nesto za njih. 

Opredelenje za Informblro, odnosno za Sovjetski Savez, Ьilo је 
гazlicito od гepuЬlike do repuЬlike, tacnije receno od narodnosti do 
narodnosti. Medju Crnogorcima, premda cine najmanju repuЬliku i naj
manju grupu, Ьilo је apsolutno, а ne samo relativno - najvise pristasa 
InformЬiroa, odnosno Sovjetskog Saveza. Zatim dolaze SrЬi - i to u 
vecem broju SrЬi iz precanskih krajeva, Hrvatske i Bosne, nego iz 
SrЬije. А ako se i Crnogorci pridodaju Srblma, jer i jesu deo srpskog 
naroda, onda broj Srba informЬirovaca toliko preшasuje sve ostale, 
da Ьi to moglo navesti na zakljucak da је informblrovstina srpska 
pojava, bar pretezno. Ј er mada ni Makedonci nisu Ьili "cisti" od 
informЬirovstine, а kod Hrvata "informЬirovaca" Ьilo uglavnom u 
ustanickim, dalmatinskim krajevima - Slovenija је "informЬirovaca" 
imala u toliko malom broju da rlisu ni primeceni, а nekmoli da su 
predstavljali neki proЬlem. Takav raspored pobudjuje na razmislja
nja, mnogoznacna. Svakako је upadljivo da је sukob sa Sovjetskim 
Savezom razotkrio da u opredeljivanju za Sovjetski Savez ideologija 
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samo sto nije jedini, nego nije ni glavni faktor, а da sи prima_rna 
~=sledja, kиltиrna i istorijska, kao i socijalne i mentalne sklonosћ .. 

Ја sam ро povratkи iz Sjedinjenih Americkih Drzava sa zasedanJa 
Ujedinjenih nacija 1949. godine - na sastankи kod Tita predlozio 
иkidanje logora i predavanje оnЉ koji sи za sиd - sиdи. Kardelj se 
prvi tome иsprotivio: Bas sad nam је logor krvavo potreban •.. 
- I Rankovic је Ьiо protiv: "Kominformovaca" је Ьilo previse da 
Ьi se s njima moglo "izici na kraj" роmоси sиdova. Ро njegovom 
kasnijem kazivanjи oko 12 hiljada је proslo kroz logor. Tito је, s 
dvoиmnim izrazom, otklonio moj predlog kao preиranjen. On nije 
imao ni poverenja и efikasnost naseg sиdstva. 

Karakteristicno је - za vreme i odnose и kojima se nas sиkob 
sa Sovjetskim Savezom odvijao - drzanje stampe, kako zapadne, tako 
i istocne, и pitanjи logora na Golom otokи. Zapadna stampa, odnosno 
pretezan deo te stampe, nije ispoljio nikakvo interesovanje, pogotovи 
ne kriticko, рrеша logorи Goli otok. Isto to Ьi se moglo reci i za 
zapadnи diplomatijи. Kadgod bi se slиcajno spomenиli progoni "kom
informovaca", zapadni diplomati, kao ро dogovorи, pokazivali sи pre
cиtno, шаdа dvosmisleno razишevanje: nezavisnost i drzava sи иgro
zeni koшblnacijom spoljnjeg i иnиtrasnjeg pritiska. Ali је и tош drza
njи "zapadnjaka" Ьilo i zlobnog radovaпja: treba pиstiti konшniste da 
se шеdјиsоЬпо istreЬljиjи, jer se time najdrasticnije otkriva i sama 
priroda komиnizma. Bio је i jedan pokиsaj, neke antilogoraske 
organizacije iz Pariza, da poseti logor. Smatrao sam da to treba oшo
gиCiti, ра sи se i vrhovi drzavne bezbednosti (Svetislav Stefanovic) 
s tim preko volje saglasili. Drzjm da је do posete i doslo, 1951. Ш 
1952. godjne, ali ne na Golom otokи, nego na nekoш cestnorn radi
listи - svakako иz obavezna ироzоrепја Iogorj5jma kako da se drze 
ј sta da govore. 

"Istocna", kao i emjgraпtska "komiнformovska" propaganda је 
precиtkivala logor na Golom otokи, iako је bas о Jиgoslaviji obllovala 
пajbesmislenjjjm i najbesramnjjim jzmj51jotjnaшa. Propaganda komи
nistickill partija - svih bez izuzetka, mehanicki је - preko иstaljenih 
sovjetskih agentuгa (na ргiшег, Vidali и Trstи, Imanite u Parjzи 
itd.) иvecavala i nametala partijama klisetiгane teze Moskve, иz oba
vezno i "slobodno" ocrnjivanje jugoslovenskog vodjstva i prilika и 
Jиgoslaviji. "Кlasni" kontгarevolиcionarnj protivnici nisи ni usred gra
djaпskog rata na takav пaCin - s toliko izopacene, lazljive i krvo
locne mastovitosti - govorili ј pisali protjvи jugoslovenskog vod jstva, 
svojih dojиcerasnjih drugova, komиnista шаlо i1i nimalo drukcijih пеgо 
sto sи i sami. Za "klasпe" пeprijatelje, za kontrarevolucionere, mi 
koшunisti sшо Ьili "banditi", sumanuti i odnarodjeni bezboznici koji 
svojim preuranjenim oruzaniш napadima izazivaju оkираtоге da istre
Ьljujи naгod. I, svakako, "agenti Moskve" koji наmеси zajednjcke zene 
i zajednicke kazane. "Кlasni neprjjatelj" је istгeЬljiyao, bez milosti 
i mere, komuniste - i sam se diveCi пjihovoj odvaznosti i njihoyom 
zгtvovanju. 

А za Moskvu, za "kominformovce" sи se jugosloyenski komunj. 
sticki vodji preobrazili, takoreci prekonoc, u Ьivse agente Gestapoa 
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i Ovre, placenike Amerike, fasiste i potpaljivace rata. Sramoceno је 
cetvorogodisnje zestoko, besprimerno ratovanje protivu okupatora, sra
шocena је jedna velika revolucija malog naroda - sramna, izdajnicka 
sшrt је namenjivana vodjima i stotinama hiljada komиnista i patriota. 
Nеси reci da и jugoslovenskoj pro:pagandi nije Ьilo preterivanja, 
uobrazenosti, neodmerenosti i netacnosti - ta i mi smo Ьili od istog 
"tkiva", "пarocitog kova". Ali osnovni ton, koji sи davali vodj,i, п 
svojim istupanjima, ostao је princjpijelaп i dostojanstven. 

Nasa kontrapropaganda i propaganda sи иbrzo postale konkretne 
i kriticke. U tome sи se narocito isticali novinari Borbe koja је 
tada imala najveCi tiraz i smatrana najpozvanijom i najodgovornijom. 
А medjи tiш Borhinim novinarima - Bogdan Pesic i Jasa Almиli koji 
sи pronasli i adekvatan, ironican, ton i adekvatnи, kratkи i cinje~ickп, 
formи. Dejstvo njihovog pisanja - bas zbog toga sto је odstиpalo 
od saЬlona i Ьilo rastereceno od teoretisanja imalo је ogroman, 
ziv i иpecatljiv иpliv. 

L:ak sи i "koшinformovski" emigranti и Moskvi (koji sи, 
inace, иziyali privjlegovan polozaj и odпosu na druge, на primer 
spanske eшigrante) intimno Ьili zapanjeni sto ne mogи objaviti 
brosиru о. Golom otokи. Ali и "nedoslednosti" Moskve ima logike: 
mada sи эugoslovenski vodji najcesce okrivljavani za cradosti i zloCine 
koji im nisи па иm ni pali- jиgoslovenski logor, Goli otok, sиvise је 
opominjavo na sovjetski "Arhipelag Gиlag", а da ne Ьi Ьiо precиtan ... 
"Kominforшovce" је Moskva - mi u vrhи smo to predvidjali i znali 
- koristila samo onako i donde dok sи njoj trebali. 

Goli otok је - ро mom sиdи - najmracnije i najsramnija pojava 
и jugosloveнskoш komunizшu. Goli otok је i nesto vise, nesto gore 
i иzasnije: nesluceno posrtanje i nesluceno ponizavanje. Njko ko је 
boravio na Golom otokи nije se vratio "Citav" - neogorcen ili ne
slomljeп. Ne verиjem ni da се oni koji su logorom na Golom otokи 
иpravljali ikada Ьiti spokojni. Oni nece nюCi da shvate i opravdajи 
sebe, иprkos zadacima koje sи imali i иslovima и kojirna sи Ьili 
prisiljeni da dеlпји. 
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U seЬi sam se neprestano kidao izmedjи literatиre i politike -
vec na pocetkи svoje delatnosti. А s иsponom и forume to kidanje, 
ti podsticaji ka literaturi, ne samo sto nisu slabili, nego sи jacali. 

Sa zavrsetkom rata spopali sи те nemiri i иzasavaпje da си, 
vec "literarno zaparlozen", promasiti istinskи, иnutarnjи ceznju svog 
postojanja ako se ne vratim literatиri, ako dopиstim da me svako
dnevni politicki zivot иvисе и svoj vrtlog. О tome sam govorio i s 
Titom, spomenиvsi da sam vec pre rata - ali t.ada Ьi to Ьili likvi
datorstvo i oportиnizam - isticao zeljи da se posvetim literatиri. 
On mi је odogovorio da је prerano, da sam jos potreban partiji: 
Rasporedi nekako posao i za literaturu i za partijski rad. - 1 ја 
sam rasporedjivao svoje radno vreme, ali иzalиdno, neиspesno: poli
ticki zadaci sи sami ро seЬi neodlozni, politika apsorbиje citavи 
licnost i na nizim i "neintelektualnijim" stupnjevima, pogotovu ako 
se neko njome bavi predano i odgovorno. U leto 1947. godine povиkao 
sam se na Pokljиkи и Sloveniji, u kucicu preteklи iza ratnih raza
ranja, da pisem - i napisem и tokи mesec, mesec i ро dana - dиgo, 
predиgo nosen и sеЫ roman о ЬоrЫ i raspadanjи jednog plemena. 
Тај rиkopis sam иnistio, ali su se iz te tете kasnije, na roЫji, razvile 
lzguЫjene Ьitke. 

1 zbilja, vec sam se и sеЫ resavao da presecem ta svoja dvo
umljenja izmedjи dиznosti i ljиbavi, izmedjи politike i literature, а 
паd nasu partijи - а preko partije, bиduci da је ona imala monopol 
nad drustvom, i nad zemljи - nadvila se nepredvidljiva, kobna groznja 
Sovjetskog Saveza i Staljina. Ali ako sи nam svest - ideoloska srod
nost sa Sovjetskim Savezom - zabranjivali, ра i onemogиcavali, da 
predvidimo opasnosti koje se krijи и ljиbavi i odanosti sovjetskoj 
drzavi, jos manje smo Ьili svesni energija i saznanja koje се sиkob sa 
Sovjetskim Savezom и nama pokrenиti i иoЬliciti. Sиkob sa Sovjetskim 
Savezom doziveo sam kao iskиsenje i nadahnиce, kao kиlminacijи 
jиgoslovenske revolucije: и tome, dakako, nisam Ыо иsamljen, ali 
sumnjan da је i kod koga, и vrhи, to dozivljavanje imalo toliko 
prelomnи i cistilisnи intenzivnost. 

U sикоЬи sa Sovjetskim Savezom nazreo sam nagonski i svesno 
"svoje vreme"- svoje pozvanje i svojи integralnost. Nije slиcajno 
sto i sada smatram taj period svoje politicke, politicko-intelektиalne 
delatnosti za najplodniji, najsmeliji i najodsиdniji. 

Svakodnevni posao u Sekretarijatи PolitЬiroa i Agitpropи ne samo 
sto ше nije orneo, nego kao da me podsticao, na pиЬlicistickи akt'iv
nost. I sam sam se zacudio, kada sam pre tri-cetiri godine pregledao 
Borbu, oЬimnosCи te svoje aktivnosti. Promaklo mi је veoma malo 
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vaznih, preiomnih zЬivanja, а da ih nisam propratio svojim istиpanjem. 
~ sto је zn~~ajnije - .znacajr:ij~ za to vre:ne, .za stanje и partiji, ра 
1 za proceDJrvanJe moJe tadasnJe deiatnosti- 1zlagao sam, teoretski, 
~е samo o_sobeno?ti nas!h iskиstava, nego i "prirodи" sovjetskog 
ыstema, koJa ga Је nemrnovrю dovela do nasrtaja na nasи partijи 
i nasи zemljи. Ustvari је s tim i takvim mojim istupanjem otpoceo 
i prodи~io se. stvarni raskid sa Sovjetskim Savezom. U tome је spo
redan Ью ШОЈ temperament. Presиdni sи bili moj intelektиalni nemi1· 
i moje moralno zgrazaпje nad sovjetskim postupcima. 

Ali Ьiо ЬЉ nepravedaп, а пе samo razmetljiv, ako ne bih istakao 
da п toj тојој delatnosti znatnog иdela iтаји diskиsije, narocito 
s Кidric:т i Kardeljem. Моја originalnost, иkoliko је ima, sastoji se 
и tome sto sат иopstavao rasиte tokove i nekategoricka razmisljanja 
koja sи se javljala и partiji, ра i и mojoj najЬlizoj okolini. Na to те 
gonila neka иnиtarnja neodoljivost, neka otpornost prema lazi. Ona 
се se rreиporedivo intenzivnije javiti и mom kasnijeт sиkоЬи s Titoт 
i kritickom sagledavanjи koтиnizma. 

u meni se, vec и prviт daпima posle v kongresa, ako ne i и tokи 
пјеgа, slozilo иverenje - da је v kongres, иprkos tome sto је snazno, 
spontano manifestovao jedinstvo, ostao sиpalj, пedorecen и Ьitniт 
pitanjima, naime - и ideoloskom i iskиstvenoш distanciranjи i dife
renciranjи od Sovjetskog Saveza. U svest, iz nocnih bиdjenja, pro
diralo mi је sazпanje da Staljin i staljinovci i Iove nas zашkош 
istovetnosti s njima - паsiш dokazivanjeт da smo isti i da smo im 
verni. Jer ako је tako, zasto ih пе slиsamo, zasto se prepireтo? То 
је bilo, и Ьiti - danas mi tako izgleda, а tako sam to smиceno 
i dozivljavao - оsесапје пacionalne i revolиcioпarne osobenosti, 
uprkos пasledjenim, pozajmljenim, ideoloskim istovetnostima sa So
vjetskim Savezom. 

А u partiji, ра i u partijskiт vrhovima, vladala је и tот pogledu 
zabuna i пеdоитiса. Tako, na priтer, Borba od 24. avgиsta 1948. 
godine, na Citave dve stranice objavljиje clanak Borisa Ziherla, istak
nиtog slovenackog partijskog teoreticara, о Komиnistickoj partiji Juao
slavije - bez i recce о InformЬiroи. А tih dana nasa vlada ирuс~је 
proteste Madjarskoj i Rиmиniji, i sirom Jиgoslavije odrzavajи se pro
testni тitinzi protiv InformЬiroa, а тој govor aktivи Drиae prole
terske divizije је skoro citava poleтika s InformЬiroom и; podvla
ceпje izgradnje socijalizma vlastitiт snagama i na svoj nacin. 

Krajem septembra Kardelj и Ujedinjenim nacijama и potpиnosti 
podrzava Sovjetski Savez - bez i recce о sиkоЬи s njim, jer је jos 
uvek takva drzavna, "antiimperijalisticka" politika. Odrzava se sve
cana akademija povodom Oktobarske revolиcije, а u novinama pro
slavlja se sezdeset deveti rodjendan "velikog Staljina". Bas tih dana 
dovrsavam clanak "О nepravednosti i neistinitim optuzbama" (obja
vljen и BorЬi od 2-4. oktobra 1948. godiпe). Тај clanak sam pisao 
~е. s_amo pazljivo, ,нegov• i nadahnиto, а kucala. _ga је stefica, prema 
koJOJ sam vec osecao zrvotnи, а пе samo partiJskи, naklonost. 

U tom clankи se prvi put tvrdi - oprezno i jos иvek hvalo
spevno, ali javno i пedvosmisleno - da Staljin nema pravo и sиkobu 
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s nаша. U clanku se najzad javno i nedvosmisleno - prvi put sаш 
to oprezno iskazao, u dogovoru s Kardeljoш u jednom clanku 1946. 
godine - dokazuje da se u Jugoslaviji zЬila narodna revolucija koja 
daje i osпove i opravdaпja nasem otporu neistinaшa i nepravdaшa. 
OsecajuCi vaznost tog claпka, dostavio sаш ga Titu. Ali posto је Tito 
Ьiо precrtao, crvenom olovkoш, zaшerke Staljinu, posao sam kod 
njega i ubedio ga, пeocekivano lako, da to ostane u tekstu. Мој 
агguшепt је Ьiо da svak zna da iza svega toga stoji Staljin i partijsko 
claнstvo је u zabuni zbog cega se о tоше cuti: Dobro - slozio se 
Tito - neka to ostane, dosta sшо i stedeli Staljina ... 

Osporavaпje Staljina i afiгшisanje jugoslovenske гevolucije u istom 
clanku Ьilo је u uzajamnoj uzrocnoj vezi i plod saznajnog zanosa. 
Samim tim sto је kult Staljina nacet, jugoslovenska revolucija је 
potvrdjivala svoju saшosvest, svoju Ьitnost. Sve do tog clanka, u 
Ј ugoslaviji se za revoluciju, za period rata i revolucije, upotгeЬljavao 
neprecizni koшinteгnovsko-titovski termin "naгodno-oslobodilacka Ьог
Ьа". Nikatf nisam Ьiо intimno ubedjen da taj termin tacno izrazava 
nas revolucionarni proces - revoluciju kгoz nacionalni rat. I danas 
drzim da Ьi шoЬilizatorskije i ubojnije delovala terminologija koja 
Ьi isticala nacionalni, ali i revolucionaгni, karakteг пaseg ustanka. 
Postavke iz mog clanka - da se kod nas radilo о revoluciji, pгihva
cene su spontanoш jednodusnoscu, ра ih је uskoгo prihvatio i Tito. 
А osporovanje Staljinove nepogгesivosti је produЬljivalo i "legalizo
valo" sumnje u "socijalisticku cistotu" Sovjetskog Saveza. Тiше је 
pocela kritika sovjetskog sistema, mada se гazvijala sporije nego sa
znavanje svoje revolucionaгne proslosti i revolucionarne stvarnosti. 

Nastavio sam tiш pravcem, katkada i nepredvidjano. Tako sam 
na plenumu СК Crne Gore, u januaru 1949. godine, izazvan da go
vorim, istakao da Ьirokratske devijacije i odstupanja od socijalizma 
treba traziti u nаша samima i u sistemu ciji smo пosioci. Primecivao 
sam, pri tome, da ше neki posmatraju sa zapanjenoscu, ali i neki s 
odusevljenjem, kao da iш se otkrila, najzad, naslucena, visa istina. 
Pred zgradom u kojoj је zasedao taj plenum, Cetinjski komitet, а .jos 
agilnije funkcioneri iz шilicije i drzavnog aparata, priredili su шani
festacije. Drugovi iz vodjstva su navalili na шеnе da pozdravim шani
festante, ра sam to i ucinio. Ali medju шanifestantima sam priшetio 
da ima takvih - i to najgrlatijih (na primer, jedan staresina шilicije) 
- kojima su glasovi razdrti, neuverljivi а pogledi uzagreni strahom 
i mrznjom. Docnije se otkrilo da su шanifestacije inicirali "informЬi
rovci", od kojih su шnogi pohapseni i upuceni na Goli otok. 

No to је Ьila samo jedna, revolucionaгna i deшokratska, revo
!ucionarno-demokratska strana sukoba sa Sovjetskiш Savezom. Upo
redo se odvija nesto poput "restaljinizacije" - zavodjenje krutih 
adшinistrativnЉ шеrа u privгedi i jacanje paгtijskog i policijsko
politickog aparata. 

Nastranu "takticko" podupiranje i popularisanje SSSR-a i grdjenje 
Atlantskog pakta u stampi, nego se vec pocetkoш februara 1949. go
diпe odrzava Drugi plenum СК, koji inicira i nalaze "stvaranje seljackih 
radnih zadt·uga sa vise smelosti i brzim tempom". 
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Time је pocela kolektivizacija - шаnје nasilna, ali niшalo eko
rюmski parnetnija od one u Sovjetskoш Savezu. Bilo је to podleganje 
'Ъirokratskoj stihiji" iz nizeg i profesionalnog partijskog aparata; rsum 
u organizovanju radnih zadruga vec је Ьiо u toku pre plenuшa. Ali 
i izraz пiske, imitatorske svesti - dokazivanje, otvoreno i samolju
Ьivo, da "nisшo izdali socijalizam", da sшо revniji i odvazniji i od 
sovjetskih konшпista. 

I mada је Kardelj u svoш referatu "uopstavao" iskustvo i davao 
"elan" - intimrю nije Ьiо ubedjen u Citav poduhvat. Као sto је 
Rankovic raspolagao svojstvoш - kad Ьi nesto postalo prihvacena 
odluka - da svesrdno sprovodi ono u sta nije ubedjen, tako је 
Kardelj umeo sebe da "ubedi". ОЬа ta svojstva - u stvari se radi 
о istom svojstvu u dva vida - kod шеnе su Ьila potisnutija, "ne
гazvijenija". Ali sаш i ја cesto - sto је пeminovno u politici: 
disciplina i kriticnost su osнova svake, pogot.ovu revolucionarne po
litike - radio i оно s сiш se пisam intimno slagao. I mada sam u 
Agitpropu poduzeo sve sto је trebalo za razmahivanje "radnih za
druga" - to је jedino znacajnije pitanje о kome nisam пароsе istupio: 
jednostavno sam osecao da to pitanje dovoljno ne razumem i da 
postoje za to "zaduzeni drugovi". 

Ali u jesen 1951. godiпe, kada је kod Kardelja Ьiо sastanak, 
kome је pгisustvovao Bakaric, i kada se pretresao predlog Ivana Bu
kovica о reorganizacj.ji "radпih zadruga" - vec sam Ьiо skepticaп 
i u pogledu buducnosti radnih zadruga i u pogledu Bukovicevog 
pгedloga. Bakat·ic је Ьiо odusevljeп - ukoliko он moze da se odusevi! 
- Bukovicevim predlogom, а i Kardelj је Ьiо sklon, шаdа ne cvrsto, 
misljeнju da Ьi to, najzad, шoglo Ьiti otkrice "zdravog puta" u ko
lektiviz.a.ciji. Bukovicev predlog se svodio на uvodjenje ekoпomskog 
racuna u "radпe zadruge" i ubrzo se pokazao bezvrednim, buduci da 
se1jaci nisu ispoljili volju ni za kakvom formom sеш svojim privatnim 
posedoш. 

Tito је Ьiо za radne zadгuge, mada se na njemu nije opazalo 
veliko odusevljenje. Ali је zato Centralni komitet bez izuzetka Ьiо za 
zadruge- mnogi clanovi СК vеоша odusevljeno. То је odraz Ьirokrat
ske baze i samoubedjivanja da se "ne skгece" sa "socijalistickog puta" ..• 
"Radнe zadruge" su stvarane prinudпo, iako је istican - u pocetku 
јасе, а s vremeнom, s razmahom akcije, slaЬije - princip dobro
voljnosti. 

Ali kolektivizacija је kod nas Ьila drugacija неgо u Sovjetskoш 
Savezu. Bilo Ьi suvise uprosceno ako Ьi se reklo da је Ьila шаnје 
prinudna, шаdа је to neosporno. Kod nas је prinuda pretezno Ьila 
duhovna - pritisak на svest i na moralno osecanje. U Сrној GOl'i 
i Makedoniji su se "radпe zadruge" шunjevito rasirile (na primer, 
u Makedoniji је 1945. godiпe bilo samo dve "radne zadruge", а krajem 
шarta 1949. godine vec preko 400, dok је u Hrvatskoj broj "radnih 
zadruga" udvostrucen u toku prva tri meseca 1949. godine). Priшer 
Сгnе C-ore i Makedonije, kao i drugih zaostalih podrucja, pokazuje da 
је kolektivizacija obavljana utoliko bt·ze, ра i lakse, ukoliko su siro
шastvo i zaostalost Ьili veCi. Ташо seljaci nisu irnali bogzna sta ni da 
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izgube, а potajno su se nadali i da се ih izdrzavati bogatiji krajevi. 
А sto је u poljoprivredno bogatim krajevima, narocito u Vojvodini 
i Slavoniji, kolektivizacija takodje Ьila "najuspesnija", to se jedino 
moze objasniti pritiskom i bucnim, zaglusujuCim obecanjima da се 
"zadruge" doblti mellanizaciju, djubrivo, socijalne i kulturne benificije 
itd. Sem toga, seljaci iz bogatЉ krajeva imali su vec nekolike godine 
bolna, razorna iskustva s prinudnim otkupom, kada su morali u bes
cenje (Кidric је otkup nazvao - pljackom), prema proizvoljnim pro
cenama, da daju cak i ono sto је njima nedostajalo, i kad su па 
lliljade Ьili maltretirani i llapseni. Kad је jednom Кidric, na sastanku 
Politblroa, izneo plan otkupa, Rankovic је, belezeci u notes, uzdahnuo: 
Opet 12.000 ullapsenih! - Nasilпost se nije ispoljavala samo u hapse
njima i maltretiranju, nego, sto је u izvesnom smislu i neodoljivije, 
u totalnom posvajanju svesti, а time i ma kakvih drukcijih .izgleda 
seljaka. 

Na Vojvodinu i Slavoniju se okomio i visi i nizi aparat bas zbog 
toga sto su to Ьila ravnicarska, najplodnija podrucja. Verovalo se 
da се se s "radnim zadrugama" naglo povecati proizvodnja i time ne 
samo resiti proЬlem prellrane, nego doci i do izvoznЉ kolicina. U 
to vreme је i Кidric smatrao slovenackog radnika - zbog njegove 
discipline, i vojvodjanskog seljaka - zЬog njegovog "lakog" preda
vanja novim, kolektivistickim formama, za najnaprednije socijalisticke 
sпage. U Srblji kolektivizacija пiје imala veceg uspella- svakako zbo,g 
ukorenjenЉ sitnosopstvenickЉ formi, odnosnJ zbog otpora seljaka. 

1949. godina, narocito sredina, leto te godine, bila је prelomna 
- ako i ne za svest, za ideolosko odvajanje, а ono za odrюs Jugo
slavije kao drzave prema Sovjetskom Savezu i istocnoevropskim drza
vama podredjenim sovjetskoj vladi. Redjaju se, u to vreme, hapsenja 
i teatralna sudjenja najvisih funkcionera ро Istocnoj Evropi: KoCi 
Dzodze, Trajco Kostov, Laslo Rajk, Vladislav Gomulka, i drugi. Pri 
tome se jugoslovensko vodjstvo prikazuje kao glavni krivac - zli 
duћ i spijunsko-diverzantski centar kojeg је od Gestapoa preuzela 
americka obavestajna sluzba CIA i ostale imperijalisticke sluzbe. 

U to vreme dolazi - ро mom sudu ponajvecma "zaslugom" Sta
ljina - do sloma grckog ust.anka. Sovjetska vlada i istocnoevropske 
vlade kidaju s Jugoslavijom saveznicke ugovo1·e i sprovode ekonomsku 
Ьlokadu. Tog leta se, napose, zaostravaju odnosi sa Sovjetskim Sa
vezom povodom "progona" u Jugoslaviji "sovjetskih gradjana" -
ruskih emigranata - na jugoslovenskim granicama se mnoze incidenti 
i sovjetske i prosovjetske trupe vrse pretece pokrete. I revolucija u 
Kini postize tada odlucujuce, zavrsne pobede, ali - upгkos nasim 
prizeljkivanjima i opreznim nadama - kinesko vodjstvo se solidarise 
sa sovjetskim protivu Jugoslavije. 

Tito i vodjstvo tada preduъimaju najozbiljnije i пajopseznije mere 
za slucaj napada: pripreme za gerilski i frontalni rat, dislokacija i de
montiranje preduzeca, orijentacija cr:1a izgradnju 'domace vojne industrije 
i slicno. То pokazuje da је jugoslovenski vrll Ьiо svestan stvarne opa
snosti i da је, u vezi s tim, poduzimao sve sto је Ьiо kadar. Dva Titova 
govora, u vezi s tim, obelezila su i dva odsudna trenutka i u saznavanju 
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te opasnosti i u odbrambenim pripremama. Tito је vec 9. marta 1949, 
na Ш kongresu Narodnog fronta, opsirno, dokumentovano i uverljivo 
obrazlozio pritisak i Ьlokadu kojima је izlozena Jugoslavija, а 2. av
gusta u Skoplju - u danima gomilanja i pokretanja trupa prema 
Jugoslaviji, sovjetskЉ u Madjarskoj i bugarskЉ u Bugarskoj - izjavio 
s nedvosmislenom odlucnoscu da се se Jugoslavija braniti ako bude 
napadnuta. ISao sam s Titom u Skoplje. Na njemu, u putu, nije se 
pгimeCivala uznemirenost, а ni ogoгcenost, nego su se skupile u njemu 
u toku noci i izlile na mitingu. S nаша је putovao i staгi Dimitri 
Vlallov, а kad sam ga u razgovoru, u salonu vagona, upitao kako su 
postupali s njim u sovjetskom zatvoru, u vгeme cistki, odgovorio mi 
је: Вој, bratko, Ьој! (Batinanje, brate, batinanje!) Vlahova је spasio 
Dimitrov, iako је ovaj na mukama vec Ьiо pгiznao da је turski spijun 
-· samim tim sto је Ьiо poslanik u mladotuгskom parlamentu pre 
Prvog svetskog гаtа! 

Mi smo zivo pгatili procese ро istocnoevгopskiш zeшljama, ali 
nismo na nјЉ - sve do ргосеsа Rajku - reagovali adekvatno, s pro
misljenom ubojitoscu. Коси Dzodzea sшо u pocetku slabo branili da 
ти ne Ьismo naskodili. А zbog pogresпih procena drzavne bezbednosti 
zamerali sшо bugarskom vodjstvu sto uhapsenog Тгајсu Kostova ne 
гaskriпkava do kгаја - njegovu "stetocinsku delatnost", ргi сешu se 
kao argument navodilo da је on "vodio hajku" protiv Jugoslavije! Ја 
sаш, doduse, propratio stгeljaпje KoCi Dzodzea uvodпikom (Borba, 
14. jun 1949), ali pгetezrю s moralnim zgrazavanjem: "Svaki komu
пista i svaki posteпi borac za pravdu i istinu treba паd пevinom 
zrtvom Koci Dzodzea da ispita svoju savjest". Moralno zgrazavanje 
i verovanje u pobedu istine пisu obuzimali samo mene, пеgо i ostale 
vodje. 

U tim letпjim daпima 1949. godine doslo је i do sloшa ustaпka 
u Gгckoj - uz ргеЬасivапје kгivice na Jugoslaviju, pгemda smo mi 
ustanike pomagali takoгeci do zadпjeg dana. I nase vodjstvo i vodjstvo 
grckog ustanka Ьili su svesni teskoca u koje moze zapasti ustanak 
zbog sukoba Jugoslavija-Sovjetski Savez, buduci da је najveci deo 
pomoCi poticao iz Jugoslavije i isao preko nje. Uskoгo posle гezolucije 
Iпformblгoa, u Beogгadu se sastao s Rankovicem i sa mnom Zaha
гijades, sekгetar grckog Centralnog komiteta, i jos jedan clan grckog 
СК. Mi smo slutili da oni, u sukobu s Infoгmblroom, пе mogu ste.ti 
na nasu straпu. То nam је i Zaharijades precutno stavio na znanje. 
Ali smo se nadali da се Ьаг cutati ili zauzeti koliko-toliko neutralan 
stav. Zaharijades nas је, s tuznim izrazom, zamolio: Pomazite i 
dalje koliko mozete! - То smo i cinili. А sovjetsko vodjstvo је, preko 
svojih agenata i poslusnika, najpre smenilo komandanta Markosa i 
uшesto gerilske taktike nametnulo koпcentrisanje u utvrdjenjima i 
utvrdjenim linijama, sto је dobro doslo tehnicki i organizaciono nad
mocnijem neprijatelju. Ne treba smetati s uma da је Staljin nasoj i 
bugarskoj delegaciji vec u februaru 1948. godine takoreci naredio -
da ustanak u Grckoj treba "svernut" (saviti, stisati), а to је Ьilo u 
skladu sa пjegovim sporazumima о posleratпim sferaшa uticaja izmedju 
SSSR i zapadnih velesila. I bas zbog toga sto smo sye to znali i 
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jskиsjJi, prebacivanje krivice za slom grckog иstanka na nas izazivalo 
је ogorcenje, ali i gorko saznanje da је Sovjetski Savez velika sila 
"kao i drиge". 

Ali, mi smo zaostajali и ideoloskom razgranicavanjи, ideoloskom 
odvajanjи od Sovjetskog Saveza i njegovog "socjjalizma". То sи naj
ostrije, vec tada, иocavali Kardelj, Bakaric, Кidric, Milentije Popovic 
i ја - dakako svaki na svoj nacin. Tito је jos i tada zazirao od 
;deoloskog obracиnavanja sa Sovjetskim Savezom. Stavise, on se tome 
opirao. Kad smo ga Kardelj i ја иbedjivali, pred nas odlazak па 
zasedanje OUN и Nјијогkи, 1949. god~ne, da moгamo otpoceti dиЬlји, 
ideoloskи kгitikи sovjetskog sist.ema - inace nas otpor postaje ne
sllvatljiv i dovesce do konfиzije i гаsиlа и paгti:ji, on је primetio: 
Tesko mi tи mozemo izici s njima na kraj. Oni znajи svakojake 
citate ... - Uzvгatio sam mи: Ра citate znamo i mi, i mozemo 
pгonaci i mi ... - Tito se priklonio, а kasnije i иkljиcio и ideolosko 
obгacиnavanje sa sovjetskim sistemom - na njemи svojstven, jedno
stavan i jezgгovit nacin. 

МисеСi se, tгazeci odgovoгe, zbog cega sovjetski vodji tako po
stиpaju ргеmа nama, а i prema dгиgim paгtijama i komunistickim 
zemljama, ni ја, ni dгugi "partijski teoгeticaгi", nismo se mogli za
dovoljiti "vиlgaгnim" i "burzoaskim" objasnjenjima da sve to potice 
iz zaostalosti Rиsije i iz diktatorske, totalitarne prirode sovjetskog 
sistema. Milentije Popovic је и jednom clankи za Komunist -
ја sam mu, kao иrednik, pomagao и redigovanju, ali osnovne ideje 
i strиktura sи njegovi - otkrio da odnosi izmedjи socijalistjckih 
drzava ne mogu Ьiti ravnopravni dogod sи te drzave kakve јеsи, dок 
su odrюsi medju njjma zasnovani na robno-novcanoj razmeni. Mi
!entije је to zivo opazao i iz prakse, bнduCi је Ьiо ministaг spoljne 
rrgovine, а t.a trgovina је Ьila pretezno orjjentisana prema IstocnOJ 
Evropi. Тај Milentijev clanak је prestampan ј и BorЬi i imao је 
ogroman, otreznjujиci znacaj za vodece, mislece vгllove partije. А Ја 
sam se vгасао Leпjinu, иdиЬljivao и njega, dakako jos иvek verиjиci 
u jspravnost njegovog исеnја. Tako sam - kad i Milentije neizbeznost 
nepгavdi и ekonomskim odпosima medjн socijalistickim drzavama
\ ја otkrio da је Lenjin predvidjao i sиkobe i llegemonizme medju 
socijalistickjm dгzavama - "dogod" one Ьиdи postojale kao drzave, 
kao vlast. PrvoЬitпa namera mi је Ьila da povadim iz Lenjina citate 
о odпosjma medjи socijalistjckim dгzavama. Ali iz postrojavanja citat.a 
ро temama sklopio se, tako reci sam od sebe, podиzi clanak (pre
stampan jz Komunista н Bm·Ьi od 5-12. septembra 1949. godine). 

U to vreme, н leto 1949. godine, pocele su - и неkој нeиllvat· 
ljjvoj, ali nesиmnjivoj vezi sa zaostravaнjem sa Sovjetskim Savezom 
l s ideoloskim "sazrevanjem" nasЉ partijskЉ vrllova - da pristjzu 
1 prve "samokriticнe", pokajnicke izjave "informЬirovaca", Ьivsih 
partijskЉ fиnkcjonera (Voja Ljнjic, Bane Andrejev). 

Bas н to vгеше - ako те sесапје не vara - doneta је odluka, 
па inicijatjvu Agitpropa СК, о objavljivaпju dokнmeпata iz partijskЉ 
l vojnЉ arlliva. Na to наs је manje podsticala sovjetska lazljiva pro
pagaпda, пеgо иvereпost da Ьi, и slисаји sovjetske invazije, te arllive 
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Ьile иnistene s ciljem da se zatre pamcenje i svest nasЉ komU!lista 
i nase partije. Odmall se pocelo s intenzivnim i organizovanim radom, 
koji је tekao иtoliko иspesnije sto se vec dotada dosta иradilo na 
ocиvanju i sгedjivanjи arlliva. Ali је Ьilo teskoca, poglavito s Titom, 
oko toga. Tito se pгotivio da se objavljиje sve - на primeг dokи
meпti и kojima se иz пjegov пalazi i potpjs Arsa Jovanovica. Ali 
Kardelj i ја smo Tita иbedili da treba objaviti sve, а и tom иЬеdјј. 
vanjи - ne secam se da li i пeposredno, ali se secam iz razgovora 
sa mпom - иcestvovao је i Dedijer. 

Tjto је jos Ьiо opterecen "staljiпjstickjm" prakticaгskjm manjrom 
- da se objavljuje samo оно "sto ne skodj". On је Ьiо 1946. godjne, 
на primer, pгotivи toga da se и Komunistu objave oni delovi iz 
rezolиcjje V konferencije, iz 1940. godine, и kojjma se napadajи Вгi
tапјја i Fгaпcuska ј гаt karakterjse kao imperijalistickj. Sprecio је 
objavJjjvanje pasиsa и kome је na V konfeгencjji kritikovan Miroslav 
Krleza, jer sи sada odnosi s нjim Ьili dobri i оп иsko saradjivao s 
Тitom i Centralпiш komitetom. PoslednjЉ godina је Dedijer izjavljivao, 
u vise navratu, da је Tito isticao kako treba objavljivati sve: ја manje 
verиjem и to da se Tito Ьiо promenio, nego и to da је on, posedиjuci 
apsolиtn.u, sve apsolиtпijи vlast, Ьiо иveren da se nece ni objaviti 
nista sto Ьi njemи "skodilo". 

Sovjetske pгetnje i provokacije, besmislene optиzbe jиgoslovenskog 
vodjstva i sгamocenje i bojkotovaпje svega jиgoslovenskog, samo sи 
ubrzavali i pojacavali i politickи i ideoloskи aktivnost naseg vгlla. 
Groznicava, jereticka нapregnиtost ne sашо sto паs nije ometala, nego 
nas је i podsticala da istrazиjemo, da izнalazimo nove pиteve i "nova 
otkrica". Та uzbиrkanost i te нepгedvidljive, sшrtne opasnosti, ne
izbezno sи, medjи nama samima и vrllи, obнavljale Ьliskost i srdacnost 
kоји sи vlast i llijeгaгllija vec kгajem rata, а pogotovи posle rata, Ьile 
vec poprilicno nagrizle. Postajali sшо нeposгednijj, otvoreпiji i ne
seЬicniji неgо sto smo Ьili ikad pre toga nego и pгedratnom 
izgradjivaпjи гevolucionaшe partije, nego i и najstrasnijim ratnim 
okrsajima. 

Ali za razlikи od ranije, ratne i predгatne Ьliskosti i иsaglasa
vanja, koji sи pretpostavljali i natиrali prilagodjavanje kolektivи, ра 
i odricanje od licnog - zaostгavanje sa Sovjetskim Savezom, strave 
i izneveravanja koja su se otud natkгilili i koja sшо svakodnevno 
otkrivali, pгobиdili sи и svakom ронаоsоЬ i licne energije, licne da
r·ove i sklonosti. Росео је оЬгасиn, рrесиtан, i sa samima sobom -
::. prЉvacenim, "tиdjim" iskиstvima i sa svojom-nesvojom svescи. 
Sukob sa Sovjetskim Savezom razjario se i unиtaг svakog od nas. 
Svak је и njemи otkrivao svoje moci, svoje odгicanje i svoje zaЬlиde. 
Тiше је svak, i ne lloteCi i не znajиCi, "sticao pravo" i da Ьиdе vise 
svoj пеgо sto је Ьiо, da ispolji sve svoje moci protivu неmапi i 
izdaje koja је иgrozavala нarod i drzavи, vodjstvo i svakog vodjи do 
najintjmnijih i нajsustinskijЉ Ьitnosti. Tom "individиalizacijom", tim 
slobodnijim, neodoljivijim iskazivanjem svojЉ licнosti, vodjstvo је 
postojalo kolektivнije, demokratskjje. Titova иloga se i povecavala i 
smaпjivala - povecavala kao stozeгa otpora, smanjivala kao sve-
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mocnog, sveznajиceg i nepogresivog. Oligarhijska forma је postupno 
potiskivala aиtokratskи. . . . . . .. . 

u иzavrelosti tog leta 1949. godшe, и trm samo1sp1t1van)lma 1 

snalazenjima, najzna~~jniji, presиdD:i dogadja) Ьila је ~ov),etsv~a .,;э.~tа 
od 18. avcrиsta, и koJOJ se brutalno 1 nedvosm1sleno pretllo fas1st1ck1m 
nasilnicim"a", odnosno jиgoslovenskom vodjstvu i jиgoslovenskom po
retkи. Povod noti је Ьilo isterivanje iz Jиgoslavije caristickih emigra
nata koji sи Ьili primili sovjetsko drzavljanstvo. Caristicki em.igranti, 
novopeceni sovjetski drzavljani pretvorili sи se, иbrzo posle izbljanja 
sиkoba sa Sovjetskim Savezom, и razgranatи, relativno sirokи - Ьilo 
љ је oko dvadesetak hiljada - propagandnи i obavestajnи mrezи. 
Postali sи zbljen, neprobojan kolektiv - najvise slican nemackim, 
prohitlerovskim Folksdojcerima. Uz to sи .~е. cvrsto i neskrive~o 
povezali sa sovjetskom ambasadom. Rankov1c Је na sastankи Pollt
Ьiroa, Ш Sekretarijata, izvestio: Mi ne mozemo nikako da иspostavimo 
kontrolи nad njima- oni sи postali prava, nesavladiva "peta kolona". 

Jиcroslovenska vlada је и vise mahova nиdila sovjetskoj vladi da 
prihvatl te svoje gradjane. Ali. sovjetska vlada se. о to ogl~s~vala. I 
ne samo oglиsivala, nego је sovзetska ambasada иz1mala и zastJtu one 
koji sи Ьili progonjeni, zbog spijиnske i1i pгopagandn~ antijиgoslo
venske aktivrюsti. Nemajиci izboгa, а Ьиdисi иgrozena, )иgoslovenska 
vlada је pocela da otkazиje gostoprimstvo tim sovjetskim gradjanin:~· 
ра i da isterиje one koji sи se opirali da оdи: sovjetska vlada niJe 
prihvatala, sеш izиzetno, te svoje gradjane, nego sи oni mahom od
lazili na Zapad ili se zadrzavali и istocnoevropskiш drzavama .,<Ma
djarskoj i C:ehoslovackoj). Spor oko tih sovjetskih gradjana i nJihov~ 
isterivanje iz Jиgoslavije sи bili povod onako ostroj, pretecoj notl 
sovjetske vlade: tada se note nisи ni predavale na иoblcajen nacin 
- ministrи Ш ambasadorи, nego sи ostavljane kod vratara. 

Smatrao sam da na sovjetskи notи, na tи otvorenи pretnjи 
шоrаnю reaaovati, ako i ne zvanicno, not·om vlade, а ono polиzvanicno 
- preko acr~ncije Tanjиg. Zbog toga sam i srocio odgovor, ра s njim 
posao kod "кardelja, koji је Ьiо i ministar .spolj~ih poslova --: da ga 
pregleda i odobri. Kardeljи se odgovor sv1deo 1, skoro bez azmena, 
иzео аа је za zvanienи notu. Navodim skraceno taj odgovor-notu, 
kao k:rakteristican za odnose sa sovjetskom vladom i za nasи resenost: 

"Vlada FNRJ nema nameru da se иpusta и prepirkи s vladom 
SSSR о kaгakterи rezima и Jиgoslaviji ... - Medjиtim, Vlada FNRJ 
smatra za dиznost da istakne da је Federativna Narodna RepиЬlika 
Jиgoslavija nezavisna i sиverena drzava i da njeni narodi i njena vlada 
nisи ni pod kojim иslovima voljni da ma kome dopиste da se mesa 
и njihove иnиtarnje stvari. I dalje, Vlada FNRJ takodje istice da ni
kakav pritisak spolja dosada nije imao, а ni иЬиdисе nece imati, 
nikakvog иticaja na njenи иnutrasnjи politiku. А sto se tice spoljne 
politike ... Vlada FNRJ smatra takodje nиzno da naglasi da ona tи 
politiku vodi и skladи sa nezavisnoscи i sиverenitetom zemlje, и skladt~ 
s procrresivnim principama mira i saradnje naroda i drzava, na baz1 
ravno~ravnosti i иzajamnog postovanja sиvereniteta, и skladи s medjи
narodnim ugovorima i obavezama koji su bili i osta1i javni akt vlade 
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FNRJ. Narodi FNRJ nisи voljni ni pod kojim иslovima da se na 
pritisak spolja odreknи оvЉ principa •.. " 

U noti је, dakako, ponиdjeno sovjetskoj vladi da preиzme svoje 
gradjane - Ьivse belogardejce. I zatrazen povratak nase dece, ratne 
sirocadi, koja sи krajem rata иpucena na skolovanje и Sovjetski Savez: 
u "suvorovce", vojnи skolи и kojoj skolovanje pocinje od detinjstva. 
Та deca nikad rnisи vracena, а nije - koliko znam - ni utvrdjeno 
ko ih је poslao и Sovjetski Savez. 

U danima te note, а moZda bas povodom navedenog o-dgovora, 
nasli smo se - svaki svojim poslom - Кidric i ја kod Kardelja. 
Росео је razgovor о sovjetskoj noti, s nesиzdrzanom napetoscи i bo
jaznima, ali i s neospornom odlиcnoscи. Кidric је smatrao: Ne Ьi 
Rиsi takvи notи poslali da nisи u dogovorи s Amerikancima. sta се 
da rade imperijalisti, nego da se medjи sobom sporazиmevajи na 
racиn malih? Amerikancima Grcka, а Jиgoslavija Rиsima - to је 
sasvim mogиce ... - Slagao sam se s Кidricem, mada manje ka
tecroricki. Kardelj је Ьiо oprezniji i od mene, mada ni on nije isklju
ci;ao mogucnost sporazuma SSSR-SAD na nas racun: То је danas 
tesko izvodljivo, mada ... - Svakako sи nasa zakljиciva~ja bila pre
rana i sematicna. Ali ја ni sada ne iskljиcиjem da Ьi sovзetska vlada 
blla spremna na "trgovinи", samo da иgиsi "jиgoslovenskи jeres", ali 
nije za to nasla partnera - SAD sи Ьile dovoljno snazne i dovoljno 
p1·otivne Sovjetskom Savezи, а Jиgoslavija је predstavljala strateskи 
kljиcanicu. Ali иbrzo, З. septembra, doslo је do olaksanja i opиstanja · 
Ministar spoljnih poslova SAD Aceson i zamenik ministra spoljnih 
poslova Velike Britanije Maknil dаји podrskи Jиgoslaviji - upozora
vaju sovjetskи vladи da Ьi napad na Jugoslavijи imao ozЬiljne posledice. 

Та izjava је objavljena и rnasoj stampi bez komentara, ali na do
voljno иpadljivom mestu. Ј os иvek smo zazirali da nam sovjetsk~ 
pгopaganda ne zameri podrskи "zapadnih imperijalista", ali i иocavall 
vaznost, nюZda i presиdnи, te podrske. Ipak smo nasli nacina i da 
obavestirrю, da ohrabrimo svojи javnost- polemisиCi sa sovjetskom 
stampom zbog njenog falsifikovanja pisanja zapadne ~tampe о Јиg~: 
slaviji, о sovjetskom иgrozavanjи Jиgoslavije. А s trm. sи, takore.ct 
prekonoc, izvetr·ile i nase dogmaticne teze о "trgovanзи" zapadшh 
i istocnih iшperijalista na racиn Jиgoslavije. 

Svakako је moja ideoloska aktivnost navela Kardelja da predlozi 
da se i ја иkljиcim u delegacijи na zasedanje OUN и Njujorkи; sp.o
redniji razlog је Ьiо i da не Ьиdе on jedini iz vodjstva u polem1ci 
sa sovjetskom vladom u OUN-u, na koju smo se odlucili posle otvo
renih pretnji, ЬеzЬгојnЉ provokacija na granicama i _ekonomske Ьl?kade: 
Mada nisam imao bogzna kakvog diplomatskog 1skustva, godllo m1 
је sto cu u "svetskom parlamentu" istupiti protiv sovj~tske vlade: 
Putovali smo brodom "Kraljica Elizabeta". Ne samo Тlto, nego 1 
drugi vodji su izbegavali avione, а putovanje brodom nam је dobro
doslo i kao odmor. 

Ali ја se nisam bas nimalo odmarao. Radio sam, s drugovima 
iz aparata spoljnih poslova, i na nekakvoj deklaraciji о pravima. drzava~ 
kojoj smo pridavali veliki znacaj, iako је ona u OUN i stranoJ stamp1 
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jedva i zapazena. Ali glavno moje breme sи Ьile dve vrece izvestaja 
i analiza о prosveti, koje је radilo bezbroj svakojakih komisija pod 
иpravom aparata Centralnog komiteta. Iscitavao sam tи grdnи gomilи 
papira od jиtra do dиboko и пос, иprkos tome sto је obllovala po
navljanjem i povrsnoscи. Ali vrece sи Ьile povelike - prave pravcate 
vrece od nepromocivog platna, ра sam citanje nastavio i и Njиjorkи. 
Nisam docitao, а nije ni trebalo, sav taj uredni, sistematizovani i 
sveobиhvatni pregled, и koji је bio иlozen ogroman, iscrpljиjuci rad 
velikog broja иmnih ljиdi i bezbroj slиzbenika, s jednim ciljem -
da se postigne ideoloski izgradjena i administrativno ucvrscena skola. 
Zamoren, sve neиvereniji, preskocio sam na predloge i zakljиcke. 
Вili su zaista metodicno i dosledno izvedeni: ·u rprvi mah sи mi se 
svideli, mada sи mi izgledali preopsirni za rezolиcijи СК, koja је trebalo 
da se na njima zasniva. Ali najednom mi је sinиlo - drzim da se 
to dogodilo rprekonoc - da toliko oblman rad nije Ьiо nиzan da Ьi 
se odredio stav Centralnog komiteta. Iz tog kritickog, "jeretickog" 
sagledavanja, misao se dalje razvijala sama od sеЬе. Ра i predlozi i 
zakljиcci sи ne sarno preopsirni, predetaljпi nego i krиti - mnogo 
је tih "rnora", "treba", "nиzno", "obavezno", "sve snage" .... Najzad 
- ne secam se vec kako i u kom trenиtku - palo mi је na иm 
da Ьi citav smer, Citavи praksи и skoli, trebalo preokrenuti а s tim 
i predloge i zakljucke iz "vreca": od ideologizovane, ро иzоrи na 
sovjetskи skolи izgradjivane skole, ka tradicionalnoj, slobodnijoj i 
postиpno reformisarюj skoli. I dotad sam razgovarao s Kardeljom о 
tom proЬlemи i mom zadиzenju пjime: saopstio sam ти svojи "пaglu" 
promenи gledanja, а on se za tren duboko zamislio i, kao da se i sam 
doseca, saglasio se: То је odlicno, to је риt. Postavi referat na toj 
osnovi. - Ја sam u Njиjorku napisao referat о skolstvи - Kardelj 
se s njim slozio vec tamo, а Tito i ostali u Beogradи. 

Istim bгodom је pиtovala i britanska delegacija i deo sovjetske 
delegacije. Izmedjи clanova паsе delegacije i Britanaca se иbrzo иspo
stavio kontakt, docim su sovjetski delegati, s kojima smo se sretali 
oko obeda, izbegavali i da im se pogledi sretnи s nasim, а njihove 
kretaнje и grиpi, и krdи, i obedovanje и posebnoj, spoгednoj sa1i 
izazivalo је iroпicne komentaгe s nase stгane. u jednom tгenиtkи se 
na palиbl pojavio i Ernest Hemingvej, ili neko ko је veoma licio na 
пјеgа - da Ьi uscezao kao da је u тоге potonuo. 

Uprkos jntelektиalnoj intenzjynostj, mепе је i na bгodu i u Nju
jorku raskidala bиrna, nesmjrJjiva opustosenost. Resio sam Ьiо da se 
razjdjem s prvom sиргиgот, Mitгom, ali nisam se jos Ьiо odvazio 
da se zdruzim sa Steficom - stavise, i s njom sam se rpre polaska 
posvadjao. Ni sam ne znam zbog cega, ako ne zbog toga da Ьih na 
tom dugom i odgovornom pиtovanjи Ьiо jos samotniji i pozrtvovanjji: 
nezaboгavna mi је siva ј modra bezmernost оkеапа koja se u mojoj 
jnspjгacjjj poistoveCivala sa stefjCinjm uvredjenim i ozalosceniш ocima. 
Kardelj је uocavao nюји povиceпost ј potistenost. Вiо је veoma pazljjv, 
nezan prema menj, А znao је i razloge mog prezivljavanja: pre naseg 
polaska Мјtга је Ьila kod njega - da Ьi иticao па mепе, sto је on 
ljиbazno odblo. 
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Mene Amerjka nije impresjoпirala ni standardom ni tehnikom, 
valjda i zbog toga sto sи se u mojoj svestj odnosi medju ljudima 
i stanja u Ijиdjma uspostavljali - kao и mojoj ranoj mladosti, pre 
necro sto mi је svescu ovladao marksizam - kao glavni, najsustinskiji 
pr~Ьlemi. Ali Amerika је sпazno uplivisala na tokove mojih - valjda 
1 ne samo mojih - razmisljanja: mora da nesto nije u redu s nasim 
marksistickim ucenjima kad zemlja, toliko razvijena i s toliko brojnim 
proletarijatom, ne samo sto nije socijalisticka, nego је i njen prole
tarijat antisocijalisticki. 

Kardelj је vec krajem septembra odrzao govor u OUN. Radio је 
na tom govorи pazljivo, konsultujuci se s drugovima. Glavne pri
medbe su se odnosile na dиzinu. U tom govoru је Kardelj izlozio, 
odmereno i nedvosmisleno- prvi put pred zvanicnicima sveta- drzanje 
Sovjetskog Saveza prema Jиgoslaviji, naglasivsi da se ne radi о nekom 
povrsnom ideoloskom sporи, nego о hegemonistickim tendencijama 
koje ugrozavajи nezavisnost Jugoslavije. Sovjetska delegacjja, na celu 
s Andrejoш Visiпskim, zauzela је prema nama stav nipodastavanja, 
koji nije Ьila kadra da sprovede jer se nije mogla uzdrzati od pso
vaпja. Nama se odjednom, kroz nas slucaj, otkrila nerealnost sovjetske 
spoljne politike. NaroCito је tиzno i sшesno delovao Diшitrij Ma
nиi1jskij: od negdasnjeg vodje i velikog oratora Kominterne ostale sи 
ovestale fraze, ovestala teatralnost i staracka zapenusanost. То је i 
sovjetskom vodjstvи :doslo u pamet, раје posle tog zasedanja OUN Ma
nuiljskij iscezao, kao i toliki drиgi u bezmernom staljiнskom nasiljи. 

А dok smo jos Ьili на putи iz Jиgoslavije za Francusku - stigla 
паs је vest da је general Dapcevjc izjavjo da ne Ьi imao nista protiv 
posedovanja atomske bombe. Kogod је, kao ја, pozнavao Dapcevica, 
zнао је da se radi о pateticнoj, saljivoj izjavi. Ali Kardelj se razjario: 
Таmан се to dobro doci Visinskom da zagalaшi: Protiv koga 
trazi atomskи ЬоmЬи jugoslovenski пacelnik Generalstaba? - Bas 
tako se i dogodilo. Visinski је skoro doslovno ponovio Kardeljeve 
pretpostavljenje reci. Mi smo besиmnje lako ulazili и dusи "Rusima", 
ali su i oni znali i sta mi govorimo - irпali su и nasoj delegaciji 
obavestajca, naseg prevodioca, rиskog emigгanta koji im је dostavio 
i Karde1jev govor. 

Ја sam odrzao govor u Politickom koшitetu OUN, sredinom 
novernbгa: citav је Ьiо posvecen sovjetskim napadima i pritiscima na 
nas. Sovjetski delegati, nю·ocito Visinski, rado su se koristili citatima 
iz literature i primerima iz istorije, ра је i meni ра1о na um -
svakako ne bez z1obe - da jm proCitam fantazije lazova Nozdreva 
iz Gogo1jevih Mrtvih dusa. I Karde1j se, uz zlocest osmeh, s tim 
slozio. Bilo је smeha medjи delegatima, а i ogorcenih izraza na licima 
sovjetskih predstavпika. Vjsinski је Ьасао na mene pogled nasladne, 
ubllacke mrznje. Samo sto пiје dobacio: Dopascete nam i vi sapa ... 
Мој govor nije naisao ni na kakav odziv u americkoj stampi, slab 
odziv је Ьiо i na Kardeljev govor. Na jedпom prijenш ја sam pitao 
americkog rюviпara - drzim da је to Ьiо neko iz Njujark tajmsa 
- zbog cega не оЬјаvlјији nase pobljanje kleveta da је Rajk bio nas 
spijиn, а mi straнi americki spijиni. Јеdап od nјЉ mi је odgovorio: 
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Mi pisemo sa gledista nase zemlje. - Nama је, razume se, bllo 
jasno da americka stampa citira sovjetske klevete а precиtkиje nasa 
pobljanja radi prodиЬijivanja sиkoba izmedjи ·naseg i sovjetskog 
vodjstva, а i radi "vernijeg" prikazivanja "komиnisticke dzиngle". Ali 
је, nasиprot tome, Njujark tajms objavio moj razgovor s Dimitrovom 
na Topciderskoj stanici и kome nas је ovaj hrabrio da istrajemo 
u sиkоЬи sa Staljinom. То је Ьilo novo i zanimljivo, а poklapalo se 
1 sa "gledistima nase zemlje". 

Ali ako nas је stampa ignorisala, diplomatija је postupala obratno: 
jedva smo odolevali pozivima i sиsretima. Vec prilikom otvaranja 
Ge~~raln~ s~иps~ine, ili odmah na pocetkи njenog rada, nasoj dele
gaciJI, koJa Је vec sedela и klupama, prisao је britanski ministar spolj
nih poslova Ernest Bevin i srdacno se rиkovao s Kardeljom. Pri tome 
је on drzao Kardeljovu rukи tako dиgo dok fotoreporteri snime scenu 
- i dok је sovjetski predstavnici dobro smotre. Kardelj se takodje 
smesio, sa naglasenom srdacnoscи. Imao sam utisak da mu takav, 
iznenadni i presrdacni sиsret nije najиgodniji, ali i da је svestan 
njegovog pozitivnog znacaja. Bili smo vec "pregoreli" sovjetske vodje 
i njihove zamerke, ali jos иvek nam је Ьilo veoma stalo da ne bиdemo 
shvaceni kao "saradnici" "kapitalizma" i "imperijalizma". 

Najzaпimljivija i пajmarkaпtnija licnost koja је kod nas rиcala 
Ьiо је kanadski ministar Lester Pirson. U krugovima OUN иzivao је 
glas jednog od najиmnijih zapadnih drzavnika, а takav иtisak је ostavio 
i na nas: pokrupne, intelektualne glave, odmerene i mudre reci. Pri
metio је, pola u sali: Ne verujem da си ikada Ьiti komunist, ali 
kad Ьih Ьiо - Ьiо Ьih jиgoslovenski. - А о Sovjetskom Savezu 
i odnosima s njim: Oni, Rиsi, imajи sada i atomskи bombu, ali 
mi zapadnjaci jaci smo od njih. Mogli Ьismo i da ih okupiramo, ali 
Ьi to donelo ogronшe zrtve i пiko ne zna sta da иradi s njima: oni 
sи tako strasni nacionalisti. Ne Ьi se primirili, niti Ьi se kod njih 
red mogao zavesti ... 

Sиkob SSSR - Jиgoslavija је, иprkos nehajnosti stampe, dospeo 
и srediste interesovanja OUN, narocito posle najavljivanja kandidatиre 
Jиgoslavije za clana Saveta bezbednosti. Kardelj је vec и Beogradu 
izneo tи idejи и Sekretarijatи i Tito se odmah slozio. Pocela је 
ogorcena, zakulisna borba koja је kиlminirala posle prvog glasanja. 
Sovjet.ska delegacija је cinila sve - od javnih optиzЬi о krsenju Po
velje i "dzentlemenskog sporazиma" do potajnih ucena i pretnji -
da omete nas izbor. Ali nasi sи osigиrali podrskи SAD, а иz pomoc 
njih - SAD sи tada dominirale и OUN - i Latinske Amerike koja 
је brojnoscи glasova prevagnula и nasu korist. Bili smo svesni da је to 
pobeda na svetskoj sceni ne samo nase male zemlje, neao i jednoa 
Yelikog priпcipa: ја sam о tome napisao i clanak и Nјијо~kи, koji ј~ 
odmah i objayljen u Jugos}ayiji. 

Ј а sam s MicиnoYicem napravio izlet do Nijagarinih vodopada 
i Fordoye fabrike. А Kardelj је, uoci povratka, posetio VaSington, ра 
sam posao s njim. Tom prilikom se Kardelj sreo s novoimenovanim 
americkim ambasadorom Alenom. Tipicni americki profesionalni diplo
шata: samouveren, inteligentan - opisao ga је Kardelj. Ali kad је 

208 

VLAST 

Ale~. odgovorio - n~. KardeJtev zahtev о zajmovima - da Ьi Jиgo
slav1Ja trebalo da traz1 pomoc od Amerike, Kardelj se zamislio i sa
opstio nam: MoZda Ьi to Ьilo najpametnije - mi smo u velikim 
ekonomskim teskocama ... 

Informbl~o nije propиstio da nas na dan jugoslovenskog nacio
nalnog prazшka, 29. noyembra, kvalifikиje kao "fasiste" i "uЬice" i 
optuzi za jos jedan definitiYni prelazak и tabor "imperijalista": sya
~ako u vezi s izb~roш. Jugoslavije u Savet bezbednosti, doneo је po
cetkom decembra JOS Jednu rezoluciju, ali koja је bila kadra da kod 
nas v!za~ove jedin~ podrugivaпja. Staljin i sovjet.sko vodjstvo ocito 
su zrvelr и prollщalom vremenи. 

v.Ja sam z~leo da se vratim avionom, ali Kardelj se nije s tim 
slozю. Putovalt smo brodom "П d Frans", koji nije Ъiо velik i pom
pezan kao "Kraljica Elizabeta", ali је imao vise topline i neforma
lizma. 

U svom stanu nisam zatekao Mitrи. Preselila se u omanju vilи, 
иzevsi sa sobom najnиznije styari. lste veceri, ро povratku svratio 
sаш ~о~ Rankovica - da. 12redam poklonCice njegovoj suprugi Slavki 
1 decr. ~ amo sam zatekao 1 Ste~cu - yerovatno ји је Slavka i pozvala. 
Ро zavrsetk17 posete, иzе~ sam ~teficи и kola, da је odvezem do njenog 
stana u VOJYOde Dobгn)ca. Alt sam је svratio и syoju vilu, da јој 
pгedam pistencic koji sam za nји kиpio u Njujorkи. Obradovala se: 
sve vreme sam па nји mislio, а sada је nastupio i preloman trenиtak 
u nasim odnosima. Nije mi vise Ьila tudja ni misao da se ozenim 
njom, iako to nismo spominjali. 

Uskoro ро nasem povratku iz SAD, vec krajem decembra 1949. 
godine, odrzan је III plenum, о prosveti. Drzim da sи mnogi- veCina 
~ partiji, а ne samo ја - doziveli taj Plenиm kao znacajan, ako ne 
t preloman, u nasem iznalazenjи vlastitЉ .pиteva i odyajanjи od so
~je~~ke ideologije i sovj~tskЉ metoda. Ја sam и referatи postavio: 
NtJe, dakle, ргоЬlеm tol!ko u tome sta - kakvog covjeka - hocemo 

da stvorimo, koliko и primjeni metoda koji се to zaista i osiaиrati". 
А и Zakljuccima, koje sam takodje ја skicirao, marksizam se ~ise ne 
izdvaja и poseban predmet, nego se insistira na naиcnosti - samim 
tim i n~ n~ark~izmи! :- nastaye i predmeta и celini; иkida se prioritet 
r·иskog Jezrka 1 иvod1 raynopravnost - doborovoljan izbor i ostalih 
stranih jezika (engleskog, пemackog, francиskog), ustaje ~е protivи 
"prosvetnih cinovnika" i nastoji na "slobodnoj izmeni misljenja medjи 
nastavnicima" i tako dalje. 

Bilo Ьi netacno, groteskno, ako Ьi ma ko prisvajao sebi и zaslиaи 
dostignиca tog Plenиma. Niti Ьih ја mogao odrzati takav, demokratsk1, 
гeferat da me najpre nije podrzao Kardelj, а Tito se kasnije takodje 
slozio. Niti Ьi meni mogle doCi u glayи takve, "jereticke" misli da 
nije Ьilo zestokih, sve zescih i sve uzasnijih sovjetskih pritisaka, 
а pogotoYи da nije Ьilo bezbrojnih, stтasnih i otreznjиjucih kreatiynih 
diskusija и partijskoш vrhu i u sredini u kojoj sam delovao: moja 
zasluga, ukoliko је ima, шogla Ьi Ьiti sашо u tome sto sam se dosetio 
i formulisao misli i ideje koje su kljиcale oko mene. Ј er dovoljno је 
da se baci pogled na izborne govore vodja (osoblto Tita, Pijada, 
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Кidrica i drиgih) na pocetkи 1950. godine, ра da se shvati i иосi da 
је и vrhoviтa - dakako и razlicitom stepenи о~ ov?g do. on<:>g 
fиnkcionera- prevladavala ne samo atmosfera odbac1vanJa sovjetskth 
necro i preispitivanje svojih formi i metoda. Inace ne Ьi Ьiо mogиcan 
ni ь тој izborni govor stиdentiтa 18. тarta 1950. godine - naтerno 
sam cra, za datи sredinи, koтponovao tako da Ьиdе sto иceniji, sto 
koтpleksniji - и kome sam izneo da se u Sovjetskom Savezu 
drzavni тonopol nad proizvodnjom pretvorio и monopol nad drиstvoт 
i da sто mi, nasa partija, ona hegelovska negacija sovjetskog sisteтa. 

Proces "demokratizacije" nije Ьiо ni jednostavan ni lak, а ni 
odvazno i jednodиsno podиpiran. Ni taj TreCi, "preloтnd" plenиm 
nije protekao bez drиge, "Ьirokratske", "staljinisticke" strane: "Sve 
snage" - pisalo је u odlиkaтa tog Рlеnита о ekonomiji -
"na ucvrscenje postojecih radnih zadrиga". Та neиskladjenost, to 
dvojstvo u praksi i u gledanjima opazalo se i u privredi, а ne 
samo и teoretskim gledanjiтa. Dok је u poljoprivredi insistirano na 
kolektivizaciji, и indиstriji i tt·govini sи vec preduzimani prvi, ali ko
reniti koraci ka decentгalizaciji i јасаnји slobodnog tгzista. Najod
lиcniji i najpronicljiviji nosilac ovih tendencija Ьiо је Кidric koji је 
иz to raspolagao neverovatnoт гаdnот energijoт. U tоте је -
moZda i vise no ја и ideoloskim рrоЬlетiта - iтао podrskи 
Kardelja, na kоте је i dalje lezao najveCi deo odgovoгnosti za 
fиnkcionisanje drzavnog i socijalnog mehanizтa. 

Ја se dotada nisam ni zaniтao privrednim pitanjiтa. Smatrao 
sam i da ih ne poznajeт dovoljno. I mada sат poznavao Marksovи 
ekonoтijи, nisam је ni tada - nasиprot nasim novopecenim znalciтa 
- sшatrao pogodnoт za иpravljanje privгedoт. S vreтenom sam 
shvatio da је marksizaт socijalna filozofija, а ne иpиtstvo za pro
menljivi i osetljivi privredni zivot. 

Ка Kidricи me manje vиklo interesoyanje pгivredom, nego nje
crovo zivo, kriticko гazтisljanje, u mnogo сети srodno тоте. Kroz 
ь . 
tu srodnost, kroz razmisljanje, u meni se bиdilo i jacalo interesovanJe 
za privredи. Ali >tada nisam imao dиЬljeg, konkretnijeg razиmevaщa 
privrednih tokova. Nisam za to ni iтао potrebne spreme: ја sam na pri
vredи gledao i gledam, kao na jednи, moZda najvaznijи, stranи medjи
ljиdskih odnosa i moje interesovanje za nји је time i inspirisano. Iz 
toga sи, valjda, potekle i neke moje, za razЬijanje lenjinistickog dogтa
tizma и privredi, korisne inicijative. Кidric је Ьiо prezauzet, ali је sa 
olaksanjem pl'ihvatao kad Ьih ga "prekinиo" и radи. Jednog ziтskog 
predvecerja, 1949. i1i 1950. godine, svratio sam kod njega u Plans~u 
komisiju, а on mi se, u razgovoru, pohvalio da svakog dana dоЬча 
izvestaje о izvrsavanjи plana iz svih jиgoslovenskih fabrika, trgovina 
i gradilista: То ni Rиsi nisи иspeli - oni iтаји samo mesecne 
izvestaje. - I dodao је: Dva kamiona izvestaja svakog dana. - Ра 
ko to cita? - upitao sam ga. - Iта drиgoVIa za to zaduzenih. -
C:ekaj, ali koliko ih ima? Koliko treba ljиdi za to? I kakvi sи, јеsи 
li kvalifikovani? I sta se podиzima ako је neko jednog dana podbacio 
u proizvodnji? - Кidric је, vec neodlиcno, росео da mi objasnjava. 
Ја sam se povиkao, а on mi se javio pos]e neko1iko dana telefonom: 
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Znas, ono svakodnevno skupljanje izvestaja iz svih predиzeca -
to је najcistija Ьirokratska glиpost. Jalov posao: dva-tri slиzbenika 
koji sи za to zadиzeni ne иsреvаји da pogledajи ni stoti deo ma
terijala. - Sagledavanje te planske besmislice Ьiо је povod, makar 
i ne jedini, da Кidric promeni citav sistem planiranja: иmesto de
taljnog i detaljistickog planiranja - planiranje "privrednih proporcija". 

Кidric је posedovao zivи inteligencijи i оЬiтnо obrazovanje, cak 
i iz tehnickih naиka. Ali kad Ьi se jednog predтeta, jednog smera 
dohvatio, izvrsavao ga је sa strasnom, neobиzdanom energijom, pre
YidjajuCi i zaboravljajиci "sporednosti". Mozda nas је slicnost u 
tome takodje zЬlizavala. Та osoЬina, losa za drzavnike и mirи, za 
revolиcioneгe - а mi smo jos delovali u reyolucionarnim uslovima 
- moze Ьiti dragocena i odlиcиjuca. То Кidricevo svojstvo, ta njegova 
inteligencija i eneгgija, иdarili sи osnove na kojima jиgoslovenski 
sistem poCiva i danas. А budиCi је Кidric iтао i ostгoumnog, inte
lektиalnog cinizma, on је znao da primeti, kadgod Ьi se don~la neka 
nova, "slobodnotrzisna" odlиka: Odlicno, jos jedna "kapita1isticka" 
mera ... 

Кrајет 1949. i pocetkom 1950. godine, teoretsko misljenje nasih 
Yrhova ne samo sto је napиstilo Staljina, nego se brzo kretalo i dalje 
- od Lenjina ka Marksи. Kardelj је isticao: Citatima se moze 
sve dokazati. - I dalje: Nешоgисе је potpuno odvojiti Lenjina od 
Staljina. - Najzad Staljin istice iz Lenjina. U tom kretanjи ka 
Marksи, mi smo se u svom kritickom гazmisljanjи najvise zadrzavali 
na lenjinistickom tipи partije - kao izvorи i sredstvи ne samo po
bede, nego i "skretanju" posle zaиzimanja vlasti. Jer prihvatajиCi 
Marksovи teorijи о odитiranjи drzave - utoliko cvrsce ukoliko snю 
odlиcnije kidali sa staljinistickim formama, mi sто uvidjali da odи
тiranja drzave nema i ne тоzе Ьiti bez proтenjene uloge partije. A1i 
и tom domenи, u proЬiemima partije, najsporije se islo i najmanje 
se i poslo: tи se nailazilo, иvek, na tvrdi bedem konzervativnih, 
okostalЉ fиnkcionera i уес formiгan, иcvгscen sloj partijske Ьiro
kratije. 

Ја sam ponovo росео da pгoradjиjem Marksov Kapital u na
тeri da otkгijem izvornи istinи, odnosno "nepodиdarnost i zaЬlиde" 
Staljina, ра i Lenjina. S tim izиcavanjem Marksa se spojilo moje 
"socijalno" interesovanje za ekonomijи. Ne malи ulogи sи, u тojim 
razmisljanjima, igrale i zive diskиsije s Кidricem i Kardeljom, а i 
Ьirokratska bezizlaznost s kojom se hrvala nasa ekonomija. 

Tako mi је, rprocitavajиci u drиgom tomи Kapitala mesta, ko,ja se 
odnose na Ьиdиси "asocijacijи neposrednih proizvodjaca" kao na oЬlik 
prelaza ka kотиnizти, palo na um da Ьi Citav nas privredni mehanizam 
tгebalo uprostiti na taj nacin sto bi se sva uprava prepustila oniтa 
koji гаdе u predиzeCima, а drzava obezbedjivala za sebe samo porez. 
Ј ednog kisnog dana kasnog ргоlеса, и razgovorи u aиtomoЬilи pred 
mojom vilom, izlozio sam tи idejи Кагdеlји i Кidricи. Obojica sи Ьili 
misljenja da је to preгano. Ali tЉ dana је Ьiо kod Kardelja sastanak 
sa sindikalnim fиnkcionerima koji sи, medjи drиgim pitanjima, izneli 
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i predlog о иkidanjи radnickih saveta, oni sи postojali odranije, ali 
kao anemicna, savetodavna forma. 

Kardelj se tome иsprotivio, isticиci da Ьi te savete, naprotiv, 
trebalo ojacati. U to vreme i Кidric tel:fonira meni: ~nas,. ona 
tvoja ideja - to Ьi se sad mog~? .spro~estl ... - А ~~rdelJ spaJa tи 
idejи s radnickim savetima. Ро;ш.Је drskиsl)a, иоЬlю<;-vа se sa.~o
иpravljanje, и сети Kardelj vec. rma pre~~dnи ~reaћvn~-~raktlcnи 
иlоаи. Verovali smo da smo, na)zad, otkrйr prav1, konacщ риt ka 
od:miranjи drzave, odnosno ka besklasnom drustvи. Tito је и prvi m.ah 
- kad smo to izlozili и ministarskoj sali Skupstine - Ьiо protry: 
Nisu nasi radnici jos zreli za to. - Ali Kardelj i ја smo b1ll 
nepopиstljiviji, jer је i rad na zakonsko~ ~formljav~njи vec Ьiо o~
makao. Tito је prohodao, а onda odиsevlJeno uskl!knuo: Ра to Је 
ono Marksovo - fabrike radnicima! - Tito је i inace, и tim teo
retskim raspravama, stajao malo postrani: z~og zaиzetosti, zb~~. hij.e
гarhijske иzvisenosti, а i zbog nedostatka smrsla za teoretska mlslJenJa. 

Kardelj i ostali sи pridavali izиzetan, prelomni i istorijski znacaj 
Osnoynom zakonи о иpraYljanjи (tj. samoиpravljanjи). Tito је i to 
prihvatio, ра је on, kao najod.govorniji, Ьiо i referen~ . и. Sk~~stini 
26. јиnа 1950. godine. Istakao Је da se to moglo urad1ћ 1 raniJe -:
da smo marksizam-lenj,inizam vise primenjivali na nase иslove, а manJe 
primali zastarele sovjetske recepte. 

Istoa dana i1i dan ranije, kad је kod nas pocela raspraya о 
zakonи ~ samo~pravljanjи, izЬio је rat и Koreji. Mi smo Ьili иvereni 
da iza te avanture stoji Staljin i sovjetska vlada. Drzali smo, и stampi, 
stranи Severnoj Koreji, ali smo istovremeno donosili i saopstenja 
drиge, americke strane. Dиgo smo se kolebali oko odredji:Va~ja zva
nicnoa stava, а istodobno sи se bиgarske trиpe pocele gom1laћ prema 
Jиgoslaviji i mnoziti incidente na nasim granicama. То је kod vnas 
izazivalo manje bojazni i иzbиdjenja nego proslog leta. Tada sam сио, 
и jednom slиcajnom razgovoru, od nacelnika vojne obavestajne slиzbe 
aenerala Srecka Manole, da vojske "informЬirovskih" drzava kQje se 
~omilajи na nasim granicama nisu ni priЬlizno dovoljne za intervencijи 
~ Jиgoslaviji. U vezi s tim dodajem: obavestenja nase vojske о .kre
tanjи, snazi i razmestajи tih vojski bila sи zapanjujиce tacna i precrzna. 

Ipak se nacelnik Generalstaba Коса Popovic nasao na muci, jer 
је na njemи lezala ogromna odgovornost а nije imao. ~dg?vorne zva
nicne procene situacije. Bilo mu је - ро mom mislJenJ.и - nel~~ 
aodno da ide kod Tita, jer је pretpostavljao da се ти OVaJ odgovoritl 
~ da on Коса, brine о svom poslи, а da о procenama ima vec ko 
da brine.' Коса је Ьiо Ьlizak sa mnom, ра me pozvao, jednog po
podneva и GeneralStab na razgovor: Na meni је odgovorno~t,. а 
ја ne znam kako vodjstvo procenjиje situacijи. Da li је Polltb1гo 
svestaп da је паsа yojska tako slabo i heteгogeno паогиzеnа, da с.е 
se и slucajи sovjetskog napada, za nekoliko dana raspasti u pat·ti
zanske odrede? - Odgovorio sam ти da PolitЬiro to пiје diskиtovao, 
ali da preyladava misljeпje da do napada nece doCi, sto ne znaCi da 
se ne t1·eba sYim silarna p1·ipгemati za odbranu. 
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Uprkos mom insistiraпjи - zbog otklanjanja nejasnoca i nedo
иmica u propagandi - da se zaиzme zyanican stav о ratu u Koreji, 
s tim је odgadjano sve do pocetka septembra, delom i zbog toga sto 
је Kardelj Ьiо na odmorи. Najzad је on dao izjavи, 6. septembгa, na 
kojoj sam i ја saradjivao. Odredjivanje agтesora је moglo Ьiti i pre
ciznije, ali је kvalifikovanje Sovjetskog Saveza, kao posrednog izazivaca, 
kome nije stalo do slobode korejskog naroda, Ьilo dovoljno za ;potrebe 
propagande i orijentaciju partije. Као zanimljivu pojedinost iz raspri 
oko Koreje, navodim tacno p1·edyidjanja generala Peka Dapcevica -
da се Amerikanci odrzati mostobran na jugu Koreje i da се preCi 
u protivofanzivu s bokova Koreje. 

Vec је Ьiо obavljen preokret о objavljivanju informacije sa Za
pada i istupanja zapadnih drzavnika. А i u kontaktima sa zapadnim 
predstavnicima. Jacaju kontakti sa zapadnim socijalistima. Secam se 
kako sи те na prijemu u francиskoj ambasadi, povodom 14. јиlа 1950. 
godine, gde sam Ьiо prisиtaп и ime vlade, jer је Kardelj Ьiо izyan 
Beograda, diplomati slиsali sa zivom radoznaloscи i odobrayanjem kad 
sam izlagao о sarnoиpravljanjи i daljoj demokratizaciji. Jиgoslavija 
је - bar је tako izgledalo mrюzini, а mnozina и Yrhи је U to Ьila 
иverena - kretala novim, nevidjenim demokratskim putem. U tome 
је, dakako, Ьilo mnogo privida i samoobmane, neizbeznih u svakoj, 
pogotovи revolиcionarnoj idealizaciji vlastite prakse. Pю·tijska Ьiro
kratija је Ьila prisiljena, spoljnim i unutarnjim pritiscima i strиjanjima 
na Yrhи, da cini ustиpke, da se pritajиje i obezlicиje u oЬlasti ideo
logije, ali је i dalje Ьila tvrdokorna, nepopustljiva i nedostиpna kad 
god Ьi se zadгlo и njene materijalne i socijalne privilegije. 

U tome је narocito zestoka i indikativna Ьila reakcija na satirи 
Branka Copica "JeretiOka prica", и kojoj је ovaj razgolicavao tиpost 
i nezajazljivost politicke Ьirokratije. Funkcioneri bezbednosti sи ot\'o
reno pretili da се Copica preшlatiti. I iz Tit·a је i:zЉijao bes, kolikQ 
''partijski" toliko i lican: "Он laze, on је iznio neistinи", izjavio је 
on na Kongresи zena, 29. oktobra, dakako uz odusevljeno odobra
vanje. Pijade је pozиrio, nezvan, da napise clanak protivu Copica 
"Jиnastvo Branka Copica". Ја sam clanak popravio, s cinicnom izja
vom da postиpam kao sto Ьi postupao clan sreskog komiteta. s 
Briona su sevale mиnje protiv Copica, koje sam na jedvite jade uЬlazio 
pгedlogom da razgovaram s Copicem. Objasnio sam Copicu da nаш 
ometa, jureci pred rudи, izvodjenje demokratizacije. А on: Sad је 
meni jasrю, drиze Djido, sta sam ја zabrljao. - Znajиci Branka kao 
sereta, rekao sam mu: Nemoj da pricas, а sad, kad izidjes na 
hodnik, smejaces se u seЬi: Ala sam ga preradio. - Ipak se ро 
Braпka sve svrsilo bolje nego sto је moglo da Ьиdе, mada sи i on 
i drиgi satiricari иcиtkani na dиze yreme. 

Ја љisam сиtао niti Ьiо yoljan da se ucutkam. Istovremeno sa 
Pijadeovim пapadom na Copica izlazi шој claпak "Savreшene teme", 
и kome sarn soYjetski sistem aпalizirao kao drzavпi kapitalizaш i 
izvиkao zakljиcak da је sиprotnost izmedjи наs i Sovjetskog Saveza 
sиstinski veca nego izmedjи Sovjetskog Saveza i kapitalistickog Za
pada, odnosno SAD. Teza о drzavnom kapitalizmи u SSSR је potom 
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Ьila prihvacena i u vodjstvu, cak i od Kardelja i Tita, da Ьi posle 
mog svrgavanja 1954. godine i izmirenja s Hrиscovom Ьila prekonoc 
пapиstena. 

Тај moj clanak, uz clanke i istиpanja drиgih vodja, Ьiо је povod 
za novи, znacajnu odlиkи Politblroa: tretiranje teoretskih rasprava 
kao nedirektivnih, иkidanje "proradjivanja" и partiji govora i clanaka 
vodja za koje Politblro nije izricito naglasio da imajи direktivan ka
rakter. Prelom и tome је napravio Tito и svom govoru gardijskim 
oficirima, 29. novembra 1951. godine, ali tek posto smo ga Kardelj 
i ја иpozorili na akиtnost proЬlema. Ali, u vezi s tim dogodio :е 
i nemio slиcaj koji је odЬlesnиo i kroz Titove reci. Jedan oficrr, 
pritesnjen, optuzen za "informblrovsko kolebanje" od svoje partijske 
organizacije ili partijskog fоrиша zbog neprihvatanja teze о drzavno~ 
kapitalizmи u SSSR, izvrsio је samoиblstvo. То је neprijatno 1 

bolno odjekrшlo u vrhи. Nijedna dobra namera, nijedan nov korak 
nije mogao da se исiпi - takva је jos Ьila ideoloska netrpeljivost 
i иcaurenost i и visim partijskim slojeviшa - bez nedиznih zrtava. 
А Tito је - tako sam сио od nekog drиga - и ljиtitoj ojadjenosti 
uzvikivao: Da se meni иЬlјаји oficiri zbog tvrdnji da Sovjetski Savez 
пiје socijalisticki! - Ali toj vezi, toj tvrdnji sи koreni Ьili и disku
sijaшa u vrhu, koje ni Tit.и пisи bile tиdje, ра јој se i Tito priklonio, 
Cim ga је ljиtnja prosla. 

U pomenиtom govorи gardistima Tito је zakljucio da su se istu
panja vodja, s novim pogledima, toliko naшnozila i prosirila da Ьi "pro
гadjivanje" tih istиpanja ne sашо sputavalo i иkalupljivalo, nego Ьilo 
i vгemenski neizvodljivo. Tito је proЬiem shvatio иtoliko brze sto је 
i sam opazao novн, deшokr·atskiju klimи и partiji: " ... Bez obziгa na 
to sto su takvi clanci u osnovi tacni", геkао је Tito tom prilikom, 
''nijedan od nas не moze pretendovati da moze uvijek dati stopro
ceпtno pгavilnu ocjenu i analizu, а da prije toga ne upozna иzroke 
izvjesnih pojava i dok ti иzroci ne dорги do svijesti veCine. Ја smatram 
da teoretski clanci nisи za pretresanje na celijskim sastancima kao 
nesto direktivno i definitivno i, ргеmа tome, clanovi paгtije mogu о 
njiшa diskutovati, ali ne kao о liпiji Partije, kao о necemu sto је 
dato kao postavka, пеgо kao о materijalu koji treba da deluje na 
masovпi гazvoj teoгetske misli ... - Prema tome, pogresno је brkati 
slobodпи diskиsiju о teoretskim pitanjima uпutar partijske oгgani
zacije s vec donijetim odlukama о pojedinim pitaпjiшa ... Tu se ne 
smijи i ne шоgи osиdjivati ljudi пiti loшiti ргеkо koljeпa. - Dakle, 
ргiје пеgо se doпese definitivna odlиka - potpиno pravo diskusije 
na demokratskim nacelima, а poslije i disciplinirano prihvatanje stava 
koji је zaиzela veCina ро pojedinim pitanjima ... " 

(]{)dina 1951. Ьila је kulminacija, и mnogocemи i dovrsavanje, 
sиkoba sa Sovjetskim Savezom. Za mene је ona pocela posetom 
Loпdonu - formalпo na poziv catam Hauza (Institиt za medjи
narodna pitanja), гadi pr·edavanja о sovjetsko-jugoslovenskim odno· 
sima, а fakticki na poziv britanske vlade. Sa шnom је isao i Dedijer, 
ali ne sашо kao odgovorni funkcioпer nego i kao prevodilac - u 
иsputnoj, vrlo poverljivoj misiji. 
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Naime, mi smo vec primali pomoc и hrani i sirovinama zapadnih 
dгZava, ponajvecma iz SAD, а i iz Britanije i Francиske. Ali nasa 
vojska је Ьila nenaorиzana i neopremljena. Pomoc u оrиzји i opremi, 
nиzпiји i dragocenijи nego i и hrani, mi dotada nismo trazili zbog 
"zaostale svesti" nasih komиnista, zbog toga sto Ьi time u nasim 
partijskim redovima sovjetska propaganda nasla pogodno tle za ko
miпformsku tvrdnju о prelaskи "Titove klike" u tabor "imperijalista". 

U Politblroи se vec odranije, od 1950. godine, govorilo i о toj 
пиZdi za oruzjem i о nemogиcпosti njenog zadovoljenja. Tito, а s 
njim vojni vrh, ostrinи tog pitanja sи osecali, ра i izrazavali, vise 
no drиgi. Ali postиpci sovjetskog Ьloka i saznanja о nesocijalistickoj 
prirodi i agresivnim namerama sovjetske vlade vec sи, do kraja 1951. 
godine, bili toliko иvrezeni i гasireni da sи se - ро oceni Tita 
i PolitЬiroa - щogli poduzeti prvi koraci za doЬijanje vojne pomoci 
sa Zapada, odnosno od SAD. Najpre је Tito to nagovestio u iпtervjии 
funajted presu, pocetkom jaпuara 1951. godine. Istakao је potrebи 
za naoruzaпjem izvaпa, podvukavsi da dotada nista nismo trazili da 
"da ne Ьisшо dali materijala пeprijateljskoj propagandi". А pred тој 
od!azak и London odrzan је, kod Tita, sastanak Sekretarijata, na kome 
је meni нalozeno da pokreнem pitanje pomoci u oruzju. London, 
odnosno laburisticka vlada, nisu slucajno izabrani za pokretanje t.og 
pitanja. Reprezentativna laburisticka delegacija, na celu sa sekretarom 
Morganom Filipsom i predsednikom S. Votsonoш, vec је boravila, 
1950. godine u Ј ugoslaviji i imala s паsiш vodjstvoш - !lajveci deo 
razgovora рао је na шеnе - veoma otvorene, zЬlizujuce razgovore. 
I zvanicni odnosi s laburistickom vladoш postali sи otvoreniji i srda
cнiji. Tako su laburisti, а i ostali evropski socijalisti, Ьili ne sашо 
prelazni stupanj u nasoj saradnji sa Zapadom, неgо i delatna snaga 
s kojom nas је saradnja izvlaCila iz izolovanosti i oslobadjala od ideo
loskih predгasuda о komunistiшa kao jedinim istinskim predstavni
cima radnicke klase i socijalizшa. 

Vodjstvo, za razliku od naseg aparata, relativno se brzo -
vec 1949. godine - otarasilo iluzija da се doci do rascepa u koшu
nistickiш paгtijama na sukobu SSSR-Jиgoslavija. Jedino su se k nаша 
iz komunistickih partija okrenuli pojedinci, i to oni koji su vec Ьili 
"otpali" od svoje partije, odnosno koji su se razocaravali u Moskvu. 
Takvi su Ьili Spanci - Feliks Montiel i Moze del Bario. Kod Italijana 
- Kuki i Manjani sи se odvojili od svoje partije znatno posle sukoba 
SSSR-Jugoslavija. Presudan nije Ьiо taj sukob, nego neslaganje sa 
svojiш vodjstvom. Pri nasem Centralnom komitetu ustanovljeno је 
odeljenje za veze sa socijalistickim pokretima, kоше sam ја Ьiо na celu, 
а шој poшocnik Ьiо је Dedijer. Pojavili su se i neki neшacki neza
dovoljnici. Ја sam se s njima sastao ilegalno u Svajcarskoj i moj 
utisak о nesnalaZljivim, ogranicenim i neuplivnim licnostima se kasnije 
i potvrdio. 

Saradпja pak s pomenutim Spancima i Italijanima odvijala se bez 
teskoca, ali i bez veceg upliva u pomenutim partijama. Partije su ne 
samo Ьile "staljinizovane", пеgо su se upravljale рrеша svojim inte
resima - jedino su socijalisticke partije razmisljale i odlucivale ne-
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dogmatski, prema svojim procenama odnosa izazvanih sиkobom SSSR
Jиgoslavija. 

А da Ьi se tajnost naseg trazenja orиzja и Londonи, koje је 
tгebalo da ја pokrenem и Loпdonи, sacиvala i od sifranata, s Ranko
viceш sаш za britanskog premijera Atlija i za predmet razgovora, tj. 
za naorиzanje, иgovorio pseиdonime. U London sшо stigli 28. janиara 
1951. godine. Janиara 30, primio nas је Ernest Dejvis koji је za
menjivao obolelog ministra spoljnih poslova Bevina. Janиara 31, Cercii 
је izrazio zeljи da nas vidi - о tome си nesto kazati kasnije. Istog 
tog dana britanska vlada је и nasи cast priredila rиcak, na kome sи, 
иz premijera Atlija, Ьili najistaknиtiji vodji laburista. Dedijer i ја smo 
izdvojili na tren Atlija i saopstili ти da Ьismo zeleli da сијеmо 
шisljenje britanske vlade о eventиalnoj pomoCi Zapada и оrиzји. On 
је rekao da се nas pozvati i dati nam odgovor. Posle dva, mozda 
i tri dana, pozvali sи nas u Daиn,ing strit i иveli и salи т sednice 
vlade. Atli nas је odmah postavio oko sebe, za dиgacki sto, izvadio 
hartijи i proCitao saopstenije od jedne recenice: Britanska vlada gleda 
sa simpatijom nase trazenje pomoci и оrиzји. 

Inace је moje predavanje - ро mom иtiskи - Ьilo dobr·o primlje
no, а narocito odgovaranje na pitaпja, cesto provokati\Ћa. Dedijer 
i ја smo posetili i rиdarski grad Daram. Prekodan smo se иvlacili 
и rиdarska okna, а uvece imali vecerи, иtoliko иgodnijи sto је Ьila 
skromna i nezvanicna, kod S. Votsona. I konzervativni poslanici, na 
сеlи sa Makmilanom - on је na mene ostavio иtisak prisebne i 
nenaшetljive ljиbaznosti - priredili sи nam prijem и Parlamentи. А 
Englezi Ьi Ьili nedosledni svom stoletnoш, rafiniranoш, politickom 
iskиstvи - da nisи kraj mene, za vreme jednog obeda, postavili 
istoricara Нји Siton Votsona, radi intervencije na srpskom, za naseg 
zatvorenika Dragoljиba Jovanovica i da nisи pokиsavali da иdese sa
stanak izmedjи mene i Veceslava Vildera, emigranta i mog znanca 
iz stиdentskih dana. 

Tom prilikom, na veceri kod ambasadora Bril>eja иpoznao sam 
se s Enjurinom Bevanom, vodjom levih laburista, koji је na mene 
ostavio utisak dinamicne licnosti, zivog, nekonvencionalnog иmа. 

А CerCilи smo posli s гadoznaliш i razdraganim иzbиdjenjem, 
и njegovи kиси и Londonи - ne vеси, ne raskosnijи od osrednjih 
dedinjskih bиrzoaskih vila, и kojima sи se posle rata razmestili jиgo
slovenski visi fиnkcioneri. Cercila smo zatekli и spavacoj sobl, и 
krevetи. Izvinio se sto nas prima и takvom polozajи. Odmah nas 
је pozvao na rиcak, ali mi smo se izvinili - doista nam је Ьilo zao 
sto propиstanю takvи priliku - da smo se obavezali da budemo na 
rисkи kod britanske vlade. Cercil је росео: Imam osecanje da se 
nalazimo na istoj strani baгikada. - А kad smo mi to potvrdili, on 
је razdгagano иpitao: А kako је moj stari prijate1j Tito? - Ја 
sam, vec иsриt, smislio da CerCilu prebacim sto је uvredio, и svoje 
vreme, mog sefa Tita, ра kad su Brilej ili Dedijer odvгatili da је 
Tito dobro, pridodao sam: Ali Vi ste rek1i da Vas је on prevario? 
- Kad, gde? - iscudjavao se CerCil. - U vasem govorи и Fиltonи, 
1946. godine. - Ма nije шоgисе! Kakvih ја sve glиposti nisam rekao 
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и zivotи - rekao је Cercil, s izrazom nelagodnosti. - Ј а sam dodao, 
nasmejano: Ali mi se nismo иvredili zbog tih vasih reci, эhva:tili 
smo to kao pгiznanje. - I Cercil se sardonicno nasmejao. Potom је 
on иpitao mene: Vi ste clan Politblroa. Osecate sovjetski men·talitet. 
Da li blste, da ste clan sovjetskog PolitЬiroa, navalili na Evropи? 
- Odgovorio sam da ne Ьih. - А ја, vidite, Ьih! Sta је Evropa, 
nenaorиzana, razjedinjeпa - za dve nedelje Rиsi Ьi mogli izblti na 
Lamaпs. Ovo ostrvo Ьi se branilo kako-tako, ali Evropa ... Da nije 
atomskog orиzja Rиsi Ьi, mozda, vec krenиli. - Neko od nas је 
spomenиo da sи Rиsi iscrpljeni, da se jos nisи oporavili od rata. Ја 
sam primetio: Cinjenica da Rиsi jos nisи napali govori da ne name
ravajи da napadnи Еvюри. А Cercil је prihvatio: Da. А njih koci 
i to sto је Staljin pametan i ne ириstа se и avantиre. I star је 
- ne bezi ши se ро Siblrи i ро sklonistima od atomskih bombl. 

CerCil se и jednom trenиtkи zaneo и strateska razmisljanja. 
Da, Rиse zadrzava strah od atomskih ЬошЬi. Oni sи centralizovana 
iшрегiја. Ako Ьi se bombardovali atomskim bombama saobracajni 
centri - tи ni zrtve civila ne Ьi Ьile velike - periferija Ьi pocela da 
se гazlaЬljuje i otpada. Staljin to dob1·o zna ... - Pri tome se pri
digao и krevetи i onako ЬеzиЬ i u.. spavacoj kapi, 'росео rasirenim, 
nadole okrenиtiш prstima, da imitira padanje bombl: prikaza и kome 
је jos buktao, nesmanjeno, ratnicki dиh. 

Razgovor s сегСilош је trajao oko pola sata, а na kгaju nam је 
геkао, bezmalo Ьolecivo: I nemojte mnogo da gnjavite seljake -
oni sи bezazleni, oni nisи nista kгivi ... 

Pregovori о dobljanjи orиzja sa Zapada odvijali sи se brzo i bez 
teskoca. Zaиzet svojim poslom i svojim interesovanjem, ја ih nisam 
pratio. А Tito је и intervjuи Rojterи, pocetkom marta, i javno na
govestio takvи mogиcnost. А slиsao sam od nasih generala, najvise 
od Dapcevica s kojim sam se drиzio, da sи posi1jke americkog oruzja 
veoma шedno pakovane, а samo oruzje novo novcato - topovi cak 
i s cistilicaшa. Ipak је - иkoliko sam tacno гаzиmео - to огиzје 
Ьilo na tehnickom nivoи Drиgog svetskog гаtа, tj. nije Ьilo najnovijih 
modela. No nas је i to zadovoljavalo, Ьиdисi da ni nasi hipoteticni 
protivnici nisи Ьili bolje naoruzani, а ratna tehnika jos nije Ьila znatnije 
poodmakla, sem и mlaznoj avijaciji i и atomskom оrиzји koje nije 
ni trazeno. 

Imao sаш i ја иdela, neznacajnog, и dobljanjи orиzja od SAD. 
Naime, povodom posete nacelnika staba ameгicke vojske generala 
Koliпsa, oktobra 1951, Ьiо sam odredjen da и ime vlade prisиstvиjeш 
veceri kоји је aшericka ambasada davala и njegovи cast. Uspиt sи 
mi generali Коса Popovic i Dapcevic sugerisali da od Kolinsa trazim 
шlazne avioпe. Kad sаш pokrenиo to pitanje, рао mi је na иm i 
aгgument koji Ьi Ьiо иvel'ljiv za Kolinsa, budиci da se on izgovarao 
da to nije iskljиCivo njegova nadleznost i da morajи najpre snabdeti 
saveznike. Rekao sam ти: Mi пе shvatamo zbog cega nаш ne 
Ьiste dali mlazne avione. Ј edini razlog koji vidimo jesu vase ideo
loske predrasиde, јег sшо koшuпisti. - Imao sаш utisak da је to 
delovalo na Kolinsa koji је, inace, na nas ostavio иtoliko prijatniji 
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utisak sto је Hcio па civila u uniformi. No makar тој utisak i пе 
Ьiо tасап - mlazпe avioпe smo uskoro doЬili, doduse skolske modele, 
a1i i ·kao takve upotreЬljive za ratпa dejstva. 

Sve паsе sпage su se :pokreпule, kao preporodjeпe. Teoretska, 
ideoloska sаzпапја, pregorka, пajuЬitacпija iskustva i promeпjen po
lozaj drzave, oplodjavali su se u reformisaпju uпutarпjih formi. Vec 
pocetkom februara 1951. godine usvojen је пovi Krivicni zakonik, 
а kasnije i пovi Krivicпi postupak, па kojima је strasпo i predano 
- uz pomoc strucnjaka i nadgledanje Kardelja - radio Mosa Pijade. 
On је Ъiо uveren da ti zakoni spadaju u пајЬоlје, пajdemokratskije 
na svetu. А doista su oznacili prelom i skok u odnosu па dotadanje 
proizvoljnosti i па policijsku svemoc. 

I dok sи ti zakoni diskutovani i иsvajani, Jиgoslaviju је - 12. 
aprila 1951. godine - posetio generalni sekretar OUN Trigvi Li, ра 
se nas иnиtarпji samoиvereпi polet poklopio s porastom пaseg pre
stiza и svetи. Tito se tada, posle teskih napada zиci, pripremao za 
operacijи, а Kardelj se oporavljao od operacije kicme - ako se dobro 
secam. Zbog toga sam ја igrao иlogu domaCina Trigvi Liи. Poseta 
је protekla srdacnije nego sto је zahtevala funkcija Trigvi Lia. А kao 
zanimljivost пavodim da me on, dok sam ga pratio па aerodrom, 
иpitao: Ali sta је Ьiо razlog vasoj pomoci иstanicima u Grckoj? -
Revolиcionarni idealizam - odgovorio sam. - А kolika је, stvamo, 
Ьila ta pomoc? - Naveo sam ти - bez mnogo premisljanja, uveren 
da on nece zloиpotreЬiti - okrиgle cifre. - То је Ьila pozamasna 
pomoc - prokomentarisao је Trigvi Li. 

Titova operacija na Bledи - zЬijala је i zЬlizavala - u poletи 
otpora i reformisanja - vodjstvo: prvi put, od rata, osetili smo toliku 
srdacnost i povezanost prema Тitн i medjи sobom da smo pove
rovali, bar ја, u njihovн neprolaznost i neraskidivost. 1 Jovaпka је 
tada, н ulozi negovateljice Titove, izisla na јаvи iz нloge роtајпе 

ljиbavnice. Nји sи vodji, bar veCina, i ја medjи пjima, prihvatili 
srdacno i s poverenjem. 

Prvomajske proglase је najcesce pisao Tito. Ali tada, bolestan, 
нiје to uCinio, ра је to - ako se ne varam - palo na mene. No 
vredi navesti пajvaznije mesto, kao ilиstracijи nasih stremljenja i 
nasih ilиzija, naseg politickog misljenja: 

"Dalje иcvrsCivanje i prosirivanje lienih prava gradjana, dalje 
иvlacenje najsirih masa и upravljanje drzavom i privredom, dalje 
razvijanje bratstva i jedinstva пasih пaroda, dalja borba protiv Ьiro
kratskih tendencija i svih pojava krsenja паsе socijalisticke zakoпi
tosti - eto to su zadaci koji stoje pred пasim narodima, Partijom, 
Froпtom i drustvenim organizacijama! 

"Nasa zemlja па taj пaCin visoko uzdize zastavи demokratije 
i socijalizma, kоји sи daпasnji vlastodrsci Sovjetskog Saveza pogazili, 
odиzevsi radnim masama sva prava i slobode i presavsi па politiku 
interesnЉ sfeгa, osvajackih ratova i podjarmljivanja drugih naroda, 
а sve to radi eksploatoгskih i пezajazljivih apetita Ьirokratske kaste 
koja smatra da - toboze u ime borbe protiv kapitalizma - ima 
pravo da pljacka i rasipa rad trudbenika и 'пјеnој' i tиdjim zemljama." 
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No u mom secanju, kao i u mom ondasnjem saznanju, najzna
cajniji su Ьili referat Rankovica na IV plenumи Centralnog komiteta, 
3. juna 1951, i clanak Kardelja "U borbl za socijalizam i nezavisnost" 
u BorЬi 1-3. jula 1951. godine. 

Rankovicev гeferat se odnosio na s;tanje i delatлost policijskih 
i sиdskih organa, mada је nosio bezazlen, parolaski naslov: "Za dalje 
Jacanje pravosudja i zakonitosti". C:injenica da је Rankovic upravljao 
tim sluzbama i1i ih nadzirao, mogla је - па prvi poglcd - da umanji 
objektivnost rasudjivanja. Ali Rankovic је -- s pedantnoscu koja је 
njemu Ьila svojstvena i s doslednoscu svojstvenoj komиnistima kada 
se vec odluce па zaokret -- izlozio "pravo" staпje, а time, шakar 
posredno, i da је citav sistem prozet bespravljem i bezakoпjem. Te
zinи i uverljivost te porazne kritike иvecalo је - u datim uslovima 
- bas to sto је ona potekla od sefa celokиpne policije i istovremeno 
organizacioпog sekretara partije. 

Raпkovic је, izmedju ostalog, naveo: "Ima znakova koji koп
kretnu neposlusпost prema pojediпim drzavnim organiшa i1i sluzbe
niш licima pretvarajи u koпtrarevolucionarпo delo. Tako је, na primeг, 
jedan sиd proglasio иvredи jedrюg predsednika mesnog odbora i nje
gove sиpгuge za krivicno delo protiv naroda i drzave i izrekao kаzпи 
od tri godine liSenja slobode... Neki sиdovi роkаzији i otvoreno 
krsenje zakona. Za jedno isto krivicno delo primenjиjи neodgovarajиce 
- preЬlage ili prestroge kazne ... Organi unиtrasnjih poslova, иkljи
cиjuCi i Upravu dгzavпe bezbednosti, takodje и svom radu imajи 
kгиpnill slabosti i nedostataka. Pre svega, и pitanjи postovanja i spro
\·odjeпja zakonitosti . . . Pojave brzopletog lisavanja slobode gradjana 
od strane nekih organa ... Neopravdano pokrenиti krivicni postиpci, 
prema izvestajima tиzilastava ро repuЬlikama, krecи se ovako: SrЬija 

40%, Slovenija 39%, Bosna i Heгcegovina 51%, Makedonija 36%, 
Crna Gora 47% ... Ima primera da se dаји "direktive" kako се se 
u konkietnom slucajи presиditi, cak se dаји иnapred konkretna 
uputstva и pogledи visine kazne koja se ima izгeCi pojedincи ... " 

Rankovic је istakao da ima nezakonitog razresavanja sиdija. 
Nestrucnost sиdova, kоји navodi Rankovic, delиje иtoliko poraznije 
ako se ima и vidи da је kraljevska Jиgoslavija imala uredjeno i 
strиcno sudstvo i da је nova Jиgoslavija vec imala nekoliko pra1-rnih 
fakulteta, na kojima su svake godine diplomirale stotine stиdenata. 
U Hrvatskoj, Ьivsoj aиstroиgarskoj, pravno иredjenoj aиtonpmnoj 

oЬlasti - od 324 sиdije 20 nisи iшali ргаvnи spremи, и Srblji 2 sиdije 
okrиznog suda su Ьili s osnovnom skolom, и Bosni i Hercegovini od 
184 sиdije 110 bez pravne spreme а З sиdije okrиznog sиda sa osnov
пoш skolom, па Kosovи i и Metohiji 65 sudija s osnovnom skoloш: 
bezшalo svi! Gradjani ne samo se precesto иzalиd zale, пеgо zbog 
zalЬi Ьivаји katkada ј kaznjeпi: 

"Tako је па роdrисји Sreskog i Gradskog narodnog odbora и 
ТrеЬiпји utvrdjeno da se gradjaпi retko zale, jer ih od toga odvracajи 
fиnkcioneri odbora. Izvrsni odbor Sreskog narodnog odbora и Staroj 
Pazovi је jednostavno odlиCio da kazni sve оне koji se Ьиdи zalili 
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na procenu visine prinosa kukuruza, ра је ovaj nezakoniti zakljucak 
unesen, cak, i u zapisnik sednice Izvrsnog odbora ... " 

Rankovic navodi u svom referatu i broj uhapsenih "informblro
vaca" od 1948. godine: 8.403 osudjena "ро administrativnom postupku 
na drustveno koristan rad", od kojih su 3.718 pu:Steni, а od ovih 12% 
ponovo uhapseni. Rankovicev referat, odnosno IV plenum СК, Ыо је 
prelom u uvodjenju zakonitosti i reda za "oblene" gradjane u pita
njima svakodnevnog zivota. Ali polozaj politickih protivnika nije se 
izmenio, niti је bltno umanjena moc tajne policije. 

Na IV plenumu i ја sam Ыо referent ро tacci "О nekim pitanjima 
teoretskog rada partije". Kritikujuci Sovjetski Savez - da tamo 
teorija nije monopol ni foruma, nego licnosti (Staljin је jos blo ziv), 
- ist.akao sam da i kod nas ima tendencija ka monopolisanju teorije. 
Мој zakljucak је blo, besumnje, prevec optimisticki - vise izraz 
nadanja nego stvarnog stanja: 

" ... Nas СК i nasa Partija kao cjelina bore se protiv svakog 
monopolizma, а u oЬlasti ljudskog misljenja svaki шonopolizam ne 
samo da је stetan za napredak ljudske misli, nego istovremeno -:pred
stavlja pocetak i zavrsпu fazu borbe reakcionarnih snaga za ostva
renje опоg drugog - materijalnog i drustvenog moпopola, koji se 
sastoji u gospodarstvu nad drugim ljudima i plodovima njihovog rada. 
Bez ideoloskog monopola ne nюze se cvrsto uspostaviti ni dugo 
odrzavati onaj drugi monopol, а niti njegovi reakcionarni i despotski 
oЬlici vladavine." 

No пiје to Ыо izraz samo mojih nadanja: 1·ezolucija о teoretskim 
pitanjima је takodje u duhu tih mojih tvrdnji. Ona је utvrdila i da 
"proradjivanje" u partiji nije obavezno, sem ako је direktivom Polit
blroa predvidjeno. Tirne је, fakticki, pocelo i uЬlazavanje Titovog 
kulta. Niko mu nije osporavao ni zasluge ni vodjstvo, ali је slablla 
idolatrija njegoye liCnosti. 

А pomeпuti Kardeljev clanak је teziste postavio na opasnosti, za 
socijalizam, od "blrokratije vlastite socijalisticke drzave". Izlaz је 
Kardelj Yideo u spustanju vlasti nadole - u fabrike, ustanove i nize 
organe yJasti, odnosno u komunu kakvu је Marks predvidjao. I on 
је kretanje svoje svesti i svesti jednog dela vodjstva uzimao za 
styarnost: 

"Princip" 'spustanja' drzavne uprave sto Ьlize narodu kod nas 
prema tome vec postaje ziva stvarnost. Ako nista drugo, vec sarna 
ta cinjenica najrecitije govori da su tendencije ka povampirenju 
drzavnokapitalistickog blrokratizma kod nas dozivele рогаz . • • Zato 
nema razloga da se i ubuduce bojimo za sudblnu socijalizma u nasoj 
zemlji ako nas radni narod bude imao · u svojim rukama vise prava 
nego Љ је ikada u istoriji imao ma koji narod ... " 

Kardeljev claпak, makoliko on danas izgledao, а i Ьiо, i1uzio
nisticki, znaCio је, onda, osnazenje reforшisticke, demokratske struje 
ne samo u partijskom vrhu, nego i u drzavnoj administraciji i u nizim, 
najnedeшokratskijiш vlastirna. А ја sam, pocetkom septeшbra 1951. 
godine, objavio poduzi clanak "Razmisljanja о raznim pitanjima" koji 
vec svojim nekonvencioпalпim, neobavezujuCim naslovom, а pogotovu 
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izrazЬijanom sadrzinom, otkriva napustanje saЬlona ј prihvatanje slo
bodnijih interpretacija. 

Tog leta је, na predlog Kardeljev, reseno da se na Ujedinjenim 
nacijama podnese zalЬa protivu Sovjetskog Saveza i zatrazi da on 
bude osudjen zЬog ugrozavanja Jugoslavije. Kardelj је predlozio da 
Ј ugosla-viju u tome zastupam ја, u Politickom komitetu Organizaciji 
ujedinjenih nacija (OUN). 

Zasedaпje OUN је te godine Ьilo u Parizu. Delegacija је otpu
tovala salonskirn vagonima, od kojih se u 5-vajcarskoj jedan - bas 
onaj и kome su Ьili Kardelj i ostali visi fuпkcioneri - иpalio jer nije 
mogao da izdrzi e-vropske brzine. Pozar је Ыо bezazlen, ali su паs, 
dok nije Ьiо ugaseп, pri-vremeno iskljucili iz voznog reda. Kardelj 
se jedio i sekirao, dok sam ја zgodu uzeo sa :Saljive strane. 

S-voj go-vor и OUN priprernio sam u Beogradu u saradnji s odgo
vorпim funkcionerima spoljnih poslo-va i na vreme, vec krajem okt.obra 
ili pocetkom novembra, dao ga Kardelju na procitavanje. Kardelj u 
prvi mah nije imao primedbl: Ра, dobro је - slozio se on. U to је 
и Kardeljevu sobu banuo Dedijer koji је osuo s primedbama. Dedijer 
nije imao primedbl na politicku i kompozicionu stranu mog govora. 
Kardelj se slozio s Dedijeroш, а i ја sam prihvatio Dedijerove pri
medbe, ра i danas drzim da su Ьile opravdane i da su znatno doprinele 
da moj govor, preradjen, doblje na иverljivosti i tezini. 

Ali и Dedijerovom sada:Snjem opisivanju tog slucaja ima ne
tacnosti. Evo s tim u vezi sta kaze Dedijer: 

"Nekoliko dana pre Djilasovog istupanja и Specijalnom politickom 
komitetu dodje rni do ruku tekst njegovog referata. Pazljivo sam ga 
proCitao i video da to nece odgovarati svrsi zbog koje smo dosli u 
Ujedinjene nacije. U referatu nije Ьilo teziste na odnosirna izmedju 
drzava, na poyredama medjunarodrюg prava, nego је to blla jedna 
marksisticka disputacija iz oЬlasti filozofije s primesama teoloskog, 
ko је prav а ko је kriv, bezmalo da li dva ili tri andjela mogu stajati 
na vrhu igle. 

"Zateknemo se Djilas i ја kod Kardelja na crnoj kafi i ја kazem 
svoje misljenje о Djilasovorn referatu. Ali tu padnem u svoju uobl
cajenu gresku. Mislim da је moja kritika Ьila opravdana, ali sam 
r·ekao na tako medvedji nacin da је Djilas planuo kao da mu је neko 
Rovca popalio. 

"А и mene је baksuz blo toga dana sve do veceri. Predsednik 
Ft'ancuske RepuЬlike Vensan Oriol priredji-vao је te veceri veliki 
prijem za s-ve delegacije и Jelisejskoj palati. Djilas i ја smo Ьili od
redjeni da idemo. Djilas i ја smo isli istim automobllom i tu se nastavi 
svadja od posle podne. Ј а nisam hteo da ocutim, ра tашап kad smo 
ulazili u Jelisejsku pa!atu i kada је liyrejisani sluzbenik пajavljivao 
da dolaze 'Njegoya ekscelencija Milovan Djilas i gospodin Dedijer', 
ја пesto ujedoh Djilasa, а on ni pet ni sest nego se okrenu, dok 
smo prilazili predsedniku Francuske RepuЬlike, i ode kuci, а ја stadoh 
sav zbunjen ргеd sedog gospodina Oriola, koji mi stiste ruku i rece: 
'Milo mi је sto vas vidim, gospodine Djilas'. 
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Mrlovan Djilas 

"Sutradan ujutru zvao me Kardelj, u svoju sobu. Tu је Ьiо i 
Djilas. Rekao mi је da se ne slaze sa naCinom moje jucerasnje pri
medbe ali da se slaze sa sadrzinom. Referat је procitao i on zaista 
ne od;ovara svrsi, nego mora da se novi napise. 

"Djilas је ovo primio drugarski. Prosla је пос. Ја sam mu se 
izvinio zbog moje nezgrapnosti. Тime је taj iпcident izmedju nas Ыо 
Iikvidiran. Nije ga nikad vise pominjao, niti mi se svetio u Ьilo kom 
poaledu, iako smo i dalje stalno zajedno radili. On је, na primer, 
ы;' predsednik Komisije СК КРЈ za medjunar·odne veze, а ја sekretar. 
Ро povratku u Beograd predlozio је da budem predsednik, sto sam ја 
odlucno odЬio, jer mi nije Ьilo stalo do formalnosti. 

"Zajedno sa Kardeljom, Bartosem i Veljkom Micunovicem napra
vili smo novu skicu referata. Radili smo dan i noc. Morali smo traziti 
da nam se ро kuriru posalje nov materijal iz Beograda. Bartos, Veljko 
Micunovic i ја nismo spavali 28 casova, sve dok referat nije Ьiо 

gotov."1 

Necu da ulazim u to da li је шој govor "Ьila jedna marksisticka 
disputacija iz oЬlasti filozofije s primesama teologije ... bezmalo da li 
dva ili tri andjela mogи stajati na vrhи igle" - valjda се se и nekom 
arhivи паСi i taj govor, а to nije Ьiо тој pгvi istиp na "medjиna
rodnoj sceni", i to zajedno s Dedijeгom i bez njegove pomoci, sto 
on vrlo dobro zпа. Ја sam se vratio ispred Jelisejske Palate, а ne 
posto nas је ceremonijalmajsteг najavio, а "sedi gospodin" Vensan 
Oгiol је шеnе poznavao iz nedavпog lova kod zamka Rambuje, ра se 
mogao Dedijeru obгatiti kao Djilasи jedino iz mehanickog reagovanja, 
sto ni ја ne iskljиcujem. Dedijeг i ја smo se - ргеmа morn secanjп 
- izrnirili tek u Веоgгаdи. А ја nisam iz Rovaca, ра mi ni krivlje 
nije moglo Ьiti nego da је koje Ьilo dгиgо mesto "popaljeno". Sve 
to ni onda nije bllo vazno, ljudi геаgији ргеmа svom tempeгamentи, 
ра i Dedijeг i ја. Ali iz Dedijeгovog izlaganja izlazi da ја nisam imao 
nikakvog иdela и sastavljanjи "гeferata": "Zajedno s Kaгdeljom, Baг
tosem i Veljkom Micиnovicem napгavili smo novu skicи referata ..• 
Baгtos, Veljko Micunovic i ја nismo spavali 28 sati, sve dok referat 
nije Ьiо gotov." 

Istina је da su pomenиti dгugovi - i ја medjи njima, а ne samo 
Dedijer - ucestvovali и гazvгstavanjи tema, pitanja koja treba da 
obиhvati referat, i da је to trajalo do kasno noci. А ја sam, potom, 
ргеиzео na sebe dalji гаd, и kome sи mi pomagali - и pгiЬavljanjи 
materijala, sredjivanjи шaterijala i pгekиcavanju - slиzbenici bez
bednosti i spoljnih poslova, а najvise moja sekгetaгica Dragica Vajn
beгger. Slali smo и Beogгad pismene porиke, depese i kиrire za hitno 
pгiЬavljane dokиmentacije. Ni Dedijer, niti ijedan fиnkcioner, nije и 
tome imao Ьitnog udela, а nije ni mogao, kako zbog svoje za
uzetosti, tako i zbog homogenosti zalЬe. Radili snю, ја i drugovi iz 
арагаtа, danju i nocu petпaestak dana - da ne bi izguЬili геd u 
Politickom komitetu. Sve је to shvatljivo ako se ima u vidu da је taj 

1 Vladimir Dedijer: l:;gubljeм Ьil!ш Josija v·. Sta!jina, Bcograd. Rad. i978. 
str. 155-157. 
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тој govor iznosio Ьlizu 100 stranica, da је Ьiо jedan od najduzih 
и Ujedinjenim nacijama, ра ga, vec kao takvog, nisи mogli napгaviti 
Bartos, Veljko Micиnovic i Dedijeг и toku "28 casova" nespavanja. 
Povrh svega toga, taj govor и to vгeme objavljan је kao moj! Zasto 
mi Dedijer nije tada ospoгio aиtorstvo? 

U to vreme је u rezidenciji naseg ambasadora Ristica- ne secam 
se kojim povodom - 'dosao glasoviti americki novinrar Sajras L. Sиlc
bergeг, s gospodjom - tamnopиtom i vitkom. Izmedju Sulcbeгaera 
1 mene је Ьilo odгanije netгpeljivosti- kod mene zbog njegovog :nti
komunistickog stava u stampi, а kod njega, verovatno, zbog glasina da 
sam ја геkао kako zbog toga zas1иzиje da Ьиdе obesen. Sve dotada, u 
Parizи, Sиlcbergeг i ја nismo imali nikakvog kontakta. А tada smo raz
govarali bez stesnjavanja, skoro prijateljski - uz ispitivacke, pomalo 
iгonicne poglede njegove supгиge. Secam se da smo se najvise zadrzali 
na pitanjи Stepinca: SиlсЬегgег mi је objasnjavao da Stepincev boravak 
u zatvorи izaziva otpore u ameгickom Senatи u pгuzanjи pomoci Jugo
slaviji. U jednom trenutku је zapitao: Zasto Stepinca ne uklonite iz 
zemlje? - А ја sam mu objasnio da nas Ustav zаЬгаnјије isterivanje 
naseg dгzavljanina iz zemlje, da Ьi menjanje Ustava гadi Stepinca Ьilo 
besmisleno, neshvatljivo. - Sada smo Sиlcberger i ја dobгi, neseЬicni 
pгijatelji - zeljno ocekиjemo da se svakog leta nadjemo u lovи na 
pastrmke i и nevezanom razgovoгu intelektualaca, ostaгelih u гazli
citom iskustvи. 

Nas odnos ргеmа Sovjetskom Savezи i sukobи s njim vec se Ьiо 
sasvim p1·omenio. Na tom zasedanju OUN је to doЬilo i konacan, 
foгmalaп izгaz. Kaгdelj, u svom govoгu na Geneгalnoj skupstini, 15. 
novembra - mada se osvгnиo na sva gогиса svetska pitanja - te
ziste је stavio na agгesivnи politikи sovjetskog Ьloka prema Jugo
slaviji kao na ozblljnи opasnost ро miг. А ја sam 26. i 27. novembra 
procitao pom~nиtu zаЉи protiv sovjetskog Ьloka. Za delegate Ьiо је 
to dokиment, dug, prilicno dosadan, ali иtoliko mocniji cinjenicama 
- sovjetski pгedstavnici sи odgovaгali zbиnjeno i s laznim argи
mentima. Podиpiгali sи nas, najsvesrdnije, brazilski delegat RiЬeiгo 
Коиtо i Ъelgijski delegat Van Glebek. Rezolиciju, u kojoj se osиdjuje 
sovjetski Ьlok, sacinio је Ales ВеЬlег, iz citata iz povelje OUN: kada је 
glasanje osиde zavгseno - 50 za, 5 iz sovjetskog Ьloka protiv, Avaa
nistan i lran uzdгzani - Van Glebek nije odoleo da na sednici ;е 
pгokomentaгise: Kako neko moze Ьiti clan OUN, а da glasa pt·otiv 
Rezolucije sastavljene iz delova povelje? 

Time је sukob Jugoslavije sa sovjetskim Ьlokom iz paгtijskih 
i ideoloskih okviгa konacno иsао u svetske tokove, u kojima је jugo
slovenska dгzava postala svoj, лezavisan faktor. Time је ostгiлa po
lemike, s nase strane, doЬila miгniji, samouvereniji i neideoloskiji vid. 
Tito и svom gоvоги za Novu 1952. godinu nije ni spomenuo Sovjetskt 
Savez i kampanjи sovjetskog Ьloka. Zadovoljio se konstatacijom 
о poгast11 ugleda nase zemlje, isticиci da se лajvise и 1951. godini 
гasiгila и svetи istina о nama. 

U Рагizи, na zasedanjи OUN, zadrzali smo se ргеdиgо - bezmalo 
dva meseca. Kadgod nisam Ьiо zaиzet, oЬilazio sаш muzeje, ponajcesce 
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Milovan Dji!as 

Luvr i setao nocu najcesce ро Jelisejskiт poljiтa i ulici Rivoli. 
Od ~poтenika i zdanja najvise ~sи тi se ·dop~li spoтenik Balza~и od 
Rodena i Sen sapel: и Sen Sapelи sam Ью potresen prefiщenoш 
strasnoscи, kakvи sam jediпo osetio, kasnije, и Tadz Mahalи. Jedne 
поСi sи nas drиaovi iz ambasade poveli и neki varijete, ali ја nisaш 

Ь •v , 

mogao da gledam zепе koje se svlace za novac, ра sаш ot1sao vec 
па pocetkи. 

C:im sam se vratio и Beograd, navrzao sаш seЬi, pored drиgih 
poslova, pisanje Legende о. Njegosu .. - poleшi~e ~ knjizevni~oш Isi
doroш Sekulic, odnosrю щеnош kn)lgoш о Njegosи. Ти knJigu sаш 
vec Ьiо citao, а па poleшikи ше pobиdilo odиsevljenje intelektиalaca 
шarksista i koшunista Isidorinoш knjigoш. Neposredni povod za napad 
n.t lsidoru је dao knjizevnik Mihailo Lalic, svojiш odusevljavanjeJ? 
za пjenu knjigu. U svojoj knjizi sаш objasnio kako је doslo do шоје 
knj,ige, kao i тој е роЬиdе. !'fајрге sаш_ ;1api~ao ~la~ak za_ -~m·bu, Р?· 
leшisиci protivи pol1vale Djuze -~a~ov1ca ls1dorш?Jv stиdiji. ~аdиЬ1~ 
sаш se и рrоЬlеш i napisao sеПЈи clanaka za Kщzzevne novme kOjl 
sи роtош - na sиgestijи Skendera Kиlenovica i Bore Drenovca -
гedigovani i skиpljeni и knjigu. U redigovanjи је iшао иdela Skender 
Kulenovic. · 

Uskoro, ро izlasku Legende о Njegosu, Mit~a шi )е ~ok_a:ala. pr!
merak te knjige, ispodvlacen naveliko, sa znakovri?~ р1tаща 1 cиdJ~IlJa 
na шarginaшa: Knjiga је dogmaticna - rekla mr ,је ona. - _I za1s~a 
је tako. Ali ta kпjiga је, i,;>t?vrem~no,. i·v~okиsaj dedogmat1zovanp 
marksizma, а u svakom slиcaJu moj najvlsi domet kao ortodoksnog 
marksiste - Nova klasa је takodje marksisticka, ali vec neorto
doksnoa mar ksiste. Ј edan od tri na jlepse povezanih primeraka Le
oende ; Njegosu dao sam Titu. Posle petnaestak dana on mi је rekao: 
Procitao sат tvoju knjigи - svidja mi se, vrlo dobra. - Obra
dovao sam se pohvali, ali i zacиd_io - da on stize da cita i ta!ve 
"zavrzlame". А on је dodao: Ра, zaшteresovala me. Potpиno se slazem 
s tobom u kritici nacionalne тistike. 

Ја sam i и tokи 1952. ~odine i~ao podosta j~vnih istupa -
cJanaka i predavanja. Роmеnиси sашо clanak Klasa zlz kasta, и kоте 
sаш sovjetski vladajиci sloj definisao k~o kastи, и с~mи sи ;ne dva 
pиbliciste poЬija1i da se ne radi о k~sti n~g? о klasr: polemrka oko 
toaa mi danas izaleda doamatska, al1 u IljOJ, odnosno u tom mom 
ь ь ь d' 'l v c]ankи svakako su i koreni moje Nove klase. I еје sи шса е, cas 

onde, ~as о ovom, cas о onom, i шаdа sи и "novim" idejaтa jos 
trajale "stare", i mada sи cesto poЬijale jedna drиgи - postepeno 
sи se isciscavale i иoЬlicavale и celinи. 

Nastojali smo, narocito Kardelj i ја, da i proslavi Titovog rodjen
dana 1952. godine dашо koliko-toliko drukciji karakter: manje pompe 
1 idolatrije, а vise srdacnosti i jednostavnosti. А Ьиdисi је Tito te 
aodine slavio sesdeseti rodjendan, odlиceno је da mu Centralni ko
~itet ргеdа adresи. Ја sаш napisao, povodoт rodjendana, clanak 
Domovina, u kome sат namerno izbegao da ротеnет Titove iте, 
ali koji је objavljen иz Adresи СК. I tи Adresи sат ја pisao. Prva 
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njena verzija је Ьila suvoparna i nategnиta. Ali ја sаш, prekonoc, to 
tlvideo. Ujиtrи sат se javio Kardeljи i иpitao ga da li је proCitao i kako 
ти se svidja. - Ра, dobro је - rekao је on, ali sат ти ја ро glasи 
poznao da bas nije odиsevljeп, ра sат zagalaтio: Ocajrra! Hladna, 
izvestaceпa! - Zaista је tako - slozio se odmah Kardelj. - Mo
races пapisati drиgи, toplijи . . . - I napisao sam. Dogovoreno је da 
se Adresa preda и итetnicki izradjenoj kиtiji. Rad је poveren slikarи 
Hegedusicи, а kutija је Ьila od srebra i zlata. Ти Adresи, и prisиstvи 
claпova СК, ја sam i predao Titи, а on је, priтajиci kиtijи, pri
тetio: Ра ovo је, bogati, итjetnicki izradjeno. 

U jesen, и vreтe pripreтa za VI kongres, vodeCi drиgovi iz 
Agitpropa Centralпog koтit·eta i iz Кnjizevnih novina, dosli sто 
па idejи da se pokrene nov casopis, koji Ьi na sirokoj osnovi okиpio 
pisce i naucnike, i otpoceo s teтeljitim, kritickiт aпalizaтa nasledja 
i savreтenosti. C:asopis је, dakako, zaтisljen kao marksisticki. Ali 
тarksizaш је trebalo da Ьиdе shvatan i tretiran samo kao najopstija, 
filozofska i antidogтatska osnova. Kad smo se dogovarali о casopisи, 
и setnji Topcideroт, Oskar Davico је s "lиkaviт" sтeskoт primetio: 
Ovo те podseca na predratne ilegalne sastanke. - Niko nije nista 
kгio пiti iтао razloga da krije, ali је и samoj zaтisli bilo necea 
"ilegalпog" и odnosu na dotadasnji nacin rada. Bilo је spontan~ 
teznje za osaтostaljivanjeт teoretskog тisljenja od partijskog aparata, 
odпosno od politickЉ fогита. Ј а sат о celoj zaтisli izvestio Sekre
tarijat и kоте је Ьiо i Tito. Sротеnио sат i predloge - Ьilo Љ 
је tri-cetiri - za naziv casopisa. Као i vecina bиduce redakcije, Ьiо 
sam za пaZJiv Nova misao, а Tito је primetio: Вiсе to најЬоlје! 
- s сiте sи se slozili i Kardelj i Rankovic. 

Мој clanak "Vrti 1i se Staljinи u krиgи?", objavljen и BorЬi od 
11-13. oktobra, Ьiо је poleтika protiv Staljinovih novih ekoнoтskih 
teza. Ali је karakteristicniji ро tоте sto se и nјети ustaje i protiv 
гadnih zadruga, odnosno "nasih polиkoЉoznih teoreticara" - prvi 
риt javno и partiji, koliko је тeni pozпato, mada ni dovoljno odlиcno 
нi s jasnom perspektivoт. Mozda bas u to vгете, а тozda i nesto 
ranije, Kardelj i ја sто predlozili raspиstanje radnih zadruga (nasih 
koЉoza). Ali se tоте иsprotivio Tito, иz nostalgicnи podrskи nekih 
partijskih "strиcnjaka" za poljoprivredи (Staтbolic, Todorovic). Do 
raspиstanja tih zadruga је ipak doslo - godinu dапа kasnije, иsled 
1 иsred haosa i neпadoknadivih gиЬitaka и poljoprivredi. 

Ne Ьih ni spoтinjao svoj claпak "Aпtiseтitizam" (Borba, 14. de
ceтbar 1952) па koji sи те pobиdile vesti о hapsenjiтa Jev1·eja 
lekara- "belih maпtila" u Sovjetskoт Savezи, da те пedavno Oska1· 
Davico пiје optuzio - povrh svih тojih "zlodela" - i za antise
mitizam. 

Evo glavпih tacaka iz Davicove optиznice protiv mene: 
" ... Posle londoпskog s-h (srpskohrvatskog - M.Dj.) izdanja Dji

lasov·Љ inepcija i neistina о Titu, ne mogи da se i javno ne setim 
пekih njegovih postиpaka koji otkrivajи da se ni renegat ni izdajпik 
ne postaje naтah, preko noCi ... 
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Milovan Djilas 

"Djilas isuvise drsko napada da ne Ы Ьiо uve1·en d~ iza nj~ga s~oj~ 
legija inostranih advokata iz raznih psiholoskih serv1sa" (p~1holosk1 
servisi - obavestajne sluzbe koje vode psiholoski rat - M.DJ.). · ... 

" ... Uhapsen 1933, М. Djilas је pod batinama provalio Pmku 
i Besku Bembas, dve odlucne drugarice, dve sestre . . . , 

" ... Djilas .•. mi ..• rekao: 'Ti ne znas srpski i nikad i_ neces 
znati taj jezik. On nije tvoj. Ti si Jevrejin.' Biio је to u vreme pr1preme 
za proces belim mantilima ... 

" ... Ја dok sam kod secanja: nije li mi on decembra 194?· 
saopstio da sam ро odluci СК КРЈ iskljucen iz partije zbog saradщe 
u Pecatu ... 

"No, nezavisno od toga, kazna koja mi је saopstena Ьila је laz_ ... 
Sto znaci da је Djilas dao sebi pravo da sam donosj odluke u !Ше 
celog СК ... "1 

Evo cinjenica umesto odbrane od DavicoYe optuznice: 
Као i drugi pisci, ја pisem knjige iz svog saznanja i svog iskustva, 

а buduCi da jugoslovensko vodjstvo ne dopusta njihovo objavljivanje 
u Jugoslaviji - nisam ni ро kakvom moralnom kriterijumu obavezan 
da vodim !'асuпа sta се ko о tome reCi i kako се se prema tome 
odnositi. Ako sam u pocetku mog sukoba s Titom i Ыо opsedrшt 
spijunomaпijom ("psiholoskiш servisiшa"), moja pamet, а jos \'ise beza
koпito i bezizlazno, titovsko osudjivanje mene па politicku i duhovnu 
smrt - u tome sam ја samo jedan d1·asticaп slucaj - poucili su 
ше da idem svojim putem: ako Davico smatra za komunisticku i 
patriotsku duznost da se prilagodjava jugoslo~enskШ: "R,siholoskim 
servisima" - nek nш bude, ја to ne moram шkome 1 шсеm. 

Davico nije obavezeп da zna ko је koga provaljivao u provali 
u kojoj пiје Ыо. Ali је ро svim moralnim пormama - obavezaп 
da ne svaljuje kгivicu na neduzne. Ја nisam pгovalio, niti mogao 
pгovaliti sestгe ВешЬаs јег ih nisam ni poznavao - one su pripadale 
tzv. divljoj grupi (gгupi koja nema veze sa paгtijom), а nјЉ је -
ako Davico zeli da zna, pгovalio ЬегЬегin Dimitrije Jovanovic (tada 
mu је - mimo njegove volje, kao Makedoncu - bllo posгЬljeno 
prezime, а kako se sada preziva nije mi poznato). 

Oskar Davico nije iskljucen iz paгtije zbog saradnje u Krlezinoш 
Pecutu, nego zbog odbljanja da se vrati na svoje partijsko zaduzenje 
u Beocrгadu i zbog pridruzivanja tadasnjoj antipaгtijskoj gгupi oko 
Pecata~ Рге toga su s Davicoш vodjena duga i jalova ubedjivanja
naгoCito је u tome Ыо agilan Ognjen Prica, veoma Ьlizak Davicu 
i eшotivno pogodjen Davicovim odvajanjem od partije. Ја nisam 
ucestvovao na sednici Politblroa na kojoj је on iskljucen, mada nisaш 
ni blo protivu te odluke. Davico i njegov slucaj bili su p1·evise poznati 
u vrhovima, а dоЬго su Davicu Ьile poznate- ako nikako drukcije. а 
ono kao petogodisnjem robljasu- duznosti i prava clana partije, da b1h 
ја mogao da ga "slazeш" da је iskljucen. Uostalom, gde је bio i sta је 
radio od 1940. do 1943. rgodine - sto nije sta Ьilo poduzeo da se 

1 S1·ijet, 3. т з rtз ! 98 1, Sзrajcvo 
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пati u partiju koju danas tako svesrdno brani od "1·enegata" i 
"izd3jnika". 

U vreme kad treba da sam Davicu - ргеmа Davicu - zameгao 
da ne zna srpski jer је Jevrejin, ја i Davico smo Ьili Ьliski i saradji
vali smo u punoj saglasnosti. Ne secam se, ali ne iskljucujem, da ~am 
Davicu zameгao silovanje, nedovoljno osecanje prirode srpskog jez1ka. 
Ali to nema veze s njegovim jevrejstvom - Davico је, uostalom, 
uyek podvlacio da se oseca Srblnom. Pogotovu to nema veze s aferom 
"belih mantila" - te veze se dosetio Davico sada, dvadeset i devet 
godina kasnije, "·posle londonskih s-h izdanja Djilasovih inepcija i 
neistina о Titu .... " ... 

Evo, пajzad, i citat iz mog clanka Antisemitizam - kao dopuna 
odgovora Davicu: " ... pгogoni Jevreja ... siguran znak najcгnje dru
stvene reakcije ... " 

" ... Jer antisemitizam prlja i sazize sve ljudsko u coveku i sve 
demokratsko u narodu. Istorijski zig sramote koji on utisne ne da se 
izbrisati. :Zestina antisemitizma је mjerilo koliko је jedan reakcionarni 
poredak uspio da porobl yJastiti narod. Ali on dokazuje i da је kod 
onih koji se njiш sluze росео pocetak kraja, makaг im snage jos 
narastale". 

Krajem 1952. godine, 18. decembгa, Kardelj је, povodom prekida 
odrюsa sa Vatikanom, odrzao u Skupstini govoг koji mi se izuzetno 
svideo, i kompozicijom i uverljivoscu. Nije Ьiо oblcaj da mi, vodji, 
cestitamo jedan drugom na govorima ili clancima. Ali nisam mogao 
odoleti, а da ne pridjem Kardelju i cestitam mu, s izjavom da mu 
је to jedan od najboljih, ako пе i najbolji govOl'. citajuci taj govor 
sada, vidiш da је on konstrukcija, tipiena za politicare koji neki 
goгuCi рrоЬlеш - u tош slucaju prepiгku s Italijanima oko Trsta 
- ucrloЬljuju u teoretsku semu: "jedan od najvaznijih nosilaca eks
panzi~пistickih tendencija italijaпskih krugova је Va1ikan" - bila 
је osnovna, netacna а tada prihvatljiva, teza Kardeljeva. 

Ne bih spoшinjao Kгleziп гeferat na Koпgresu pisaca u LjuЬljani, 
5. oktobra 1981. godine - da obozavatelji Krleze ne tl·etiraju taj 
refeгat kao prelonшi, istorijski dogadjaj о oslobodjenju jugoslovenskih 
kultura, а пароsе juznosloveпskih knjizevnosti, od dogmatskih, stalji
nistickill stega. А iша, stavise, i takvih koji taj referat uzimaju kao 
dokaz роsеЬпе, hгvatske demokraticnosti i pгogresivnosti. Тiше ne 
mislim геСi da taj Krlezin refeгat nije Ьiо znacajan. Naprotiv. Krleza 
је u nasem otporu Sovjetskoш Savezu igrao, na sirem kul~urnvom 
planu, i kгupnu i kreativnu ulogu. Da samo pomeпem IZlozbu 
srednjovekovne umetnosti s tla Jugoslavije u Paгizu i osпivaпje En
ciklopedijskog zavoda, koji su ostvareni na njegovu iпicijativu i nje
croviш radom. Ali ne samo sto је preterano i netacno izdvajati Krle
tinu delatnost iz delatпosti partijskih vrlюva i s mukoш izvojevane 
liЬeralnije klime, пеgо se takvo pristupanje Krlezi i Kгlezinoj ulozi 
ne poklapa ni s ciпjenicaшa: Krlezirю istupanje па pomenutom kon
gresu pisaca је bllo unapred dogovoreno u Centralnom koшitetu, i to 
sa mпom. а veгoyatno i s Kardeljom. То не uшапјuје Krlezinu inici
jativu i ~гiginalпost, nego samo otkriva da nije оп, Krleza, napгavio 
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prelom, jet· on to nije ni mogao, nego је prelom ucinjen najpre 
u toku triipogodisnje politicke i idejne borbe - u vrhovima partije, 
s kojima је Krleza revno i disciplinovano saradjivao. Uostalom, ni 
mesec dana posle tog Kongresa pisaca i Krlezinog referata, росео је 
VI kongres partije u Zagrebu, na kome је antidogmatski kurs do
segnuo svoj vrhunac. А da ne Ьi Ьilo nejasnoce u mom gledanju 
na Krlezu, ја sam u to vreme, а i danas - bez obzira na sve sporove 
i neslaganja s Krlezoш - u Krlezi video najznacajniju kulturnu 
pojavu moderne istorije Juznih Slovena. 

Pripreme za VI kongres su tekle manje intenzivno, ali osmiSljenije 1 

smirenije nego za V kongres. Ј а sam predlozio- u Sekretarijatu ili u 
PolitЬirou- da se Kongres odrzi u Zagrebu. U osnovi tog predloga је 
Ьilo da se ubuduce partijski kongresi odrzavaju redoш ро repuЬlikama, 
а ne samo u Beogradu. Od mene је potekao i predlog da se partija pre
iшenuje u savez: tek posto mi је to palo na um, prisetio se Kardelj da se 
tako- Liga (savez) komunista- zvala i prvoЬitna Marksova organi
zacija. Kaгdelj је prihvatio moj predlog. Tom promenom је tгebalo 
da se naglasi i "izmenjeн", demokratski kaгakter partije u odnosu na 
lenjinisticki, sovjetski tip partije, а i tendencije ka demokratizaciji 
dt'Ustva. Kad snю se nasli kod Tita i on se slozio, posle kraceg pre
шisljanja. Rankovic је Ьiо pгotiv menjanja imeнa, ali је odluku 
pгЉvatio s mukloш disciplinovanoscu. Tito је tada rekao, obracajuci 
se Raнkovicu: Nije vazno ime, nego sto time hoce da se kaze. -
)nace је Kardelj pгedlozio da se za kongгes ne prave uoЬicajeni dugi 
i dosadпi гeferati vodja ро pojediniш tackama, неgо da samo Tito 
odгzi pгogгamski govoг, а da se teziste гаdа pгenese на koшisije 1 

delegate. Znatan deo politickog, ideoloskog posla oko Kongгesa ја 
sam obavio: нapisao sаш pгojekte svЉ гezolucija, koje su Titu i 
Kaгdelj odobгili, а na samom Kongresu su odgovarajuce komisije 
unosile u нјЉ poboljsanja. 

C:lanovi sekretaгijata i Кidric - vec tesko, bezizlazno, bolestaп 
- stanovali su za vreme Kongresa u grupi vila koje је drzao Tito, 
а koje је za vгеше гаtа Pavelic ргеоtео od Jevreja. То nam је pruzalo 
шogucnost da za vтeme obeda izmenjujemo шisli о toku Kongresa 
i tekuCim pitanjima. 

Vec na pocetku rada Kongresa Ljubodt-ag Djuгic, sekretar Sa
vezпe vlade, izazvao је incident s optuzbaшa pгotiv Реtга Stambolica 
da mu је ovaj zaveo zenu. То је dalo povoda zapadnim пoviнaгima da 
"sixth congress" prekt·stavaju u "sex coпgress". U sali i pгedsednistvu 
је nastala zabuna: Djurica su zgraЬili i odvukli pripadnici dгzavne bez
bednosti, inace delegati, а ја sam istupio na govornicu i izjavio da to 
vec ispituje partijska komisija, ра da Kongres i ne treba da se bavi 
time. 

Ali Tito је, za vreme rucka - uprkos Rankovicevom i mom 
ubedjivanju - ljutito tvrdio da Djuгic nije istupio zboa povredjenosti, 
nego iz "infoгmЬiгovskЉ" pobuda - da Ьi nат komp~omitovao Kon
gres. I cim је pocelo poslepodнevno zasedanje, Tito је istupio s tezom 
о "prstima neprijatelja" iza Djuricevog istupa. Djurica su, inace, na-
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kratko uhapsili. Ali on nije imao krivice, ра је uskoro pusten i upucen 
za administratora na jednom poljoprivrednom dobru. 

U vezi s Djuricevim istupom desila se aroteskna zgoda u Sla
vonskom Brodu. Djuro Salaj, predsednik Save~a sindikata Jugoslavije 
i clan Centralnog komiteta, Ьiо је poslanik u tom srezu а buduCi 
је neko, slusajuci radio, zbrkao prezime Djuric i ime Djuro' alarmirao 
!е ~esni ko:n:itet ~а је. Djuro Salaj istupio na Kongresu ;rotivu СК 
1 Т!tа. Меsщ komttet Је odmah росео s pripremama za "raskrinka
vanje". Salaja kao "sovjetskog agenta" - Salaj је dugo Ьiо emiarant 
u Sov]etskom Savezu, i "starog oportuniste" - u svoje vreme Salaj 
~е Ьiо sklon "desnoj" frakciji. Akcija је obustavljena pre nego sto 
Је uzela masovne razmere - neko је javio da se ne radi о Djuri 
nego о Djuricu. ' 

Tito је mnogo kasnije - sredinom sedamdesetih aodina kad 
о ' 

su njeg~y kult i moc partijske Ьirokratije dosezali vrhunac - izjavio 
da se ШЈе slagao sa VI kongresom. Iz Titovog dгzanja i iz razgovora 
s njim, to. se. tada nije' moglo za}9juciti, iako је meni u secanju 
ostalo da Је Т!tо za vreme Koнg1·esa Ьiо upadljivije nervozan i "od
sutan". st~v.i~e~ nje.gov govor, n~ pocetku rada Kongresa, Ьiо је prozet 
novim,. knttcklШ 1 demokratsk1m postavkama. Тај govor је dao i 
osnovш ton Kongresu. 

Priznajem, ocekivao sam manje od Tita nego sto је on izrekao 
u tom govoru. I sad drzim da је Tito politicki dominirao i tim 
Kongresom i da mu niko vodecu ulogu nije nicim osporavao. Та 
njegova uloga је najizrazenija bas u njegovom uvodnom aovoru· to 
!е Ьiо ~~j~isi T~.to.v ~omet ~е samo .? kritici sovjetskog vodfstva, ~ego 
1 u krtt1c1 lenJrшstickog tlpa partl]e i autokratske vlasti. Navescu 
ovde nekoliko mesta iz tog Titovog govora, kao potvrdu utisaka 
cija se upecatljivost i posle toliko godina zadrzala u mom seeanju: 

" ... Korijen sada8njem stanju u svijetu treba traziti tamo gde 
se on нalazi, tj. u imperijalistickom metodu primjenjenom u samom 
pocetku rjesavanja medjunarodnih proЬlema jos u Teherann, Jalti, 
Moskvi i Berlinu za vfijeme rata. ' 

"Maljenkov place u svom referatu (na XIX. kongresu К:PSS -
МВ .D

1
_i.) sto su SAD napustile sporazum u Teheranu, Jalti, Moskvi, i 

er шu... sporazum о podjeli interesnih sfera - imperijalisticki 
sporazum. 

"Nikog kod nas, ра ni u svijetu, nije zacudilo sto su u Teheranu, 
Ј alti, Moskvi i Berlinu zapadne sile postupile ро svom starom, uoЬi
cajeD:om nacinu rjesavanja svjetskih proЬlema, ali је za sve one koji 
su VJe~ovali u famu. ~а је ?SS~ zasti~ik malih naroda, Ьiо to pravi 
morallll udarac, prv1 Jak OsJecaJ sumnJe u SSSR, u ispravnost politike 
Sovjetskog Saveza. Od Teherana ра do danas Sovjetski Savez se pri
kazao svijetu u svoj svojoj imperijalistickoj velicini. Danas mozemo 
SI_Ujelo kazati ~а je.vcitava sovjetska medjunarodna politika, ako osta
vш;o. ро straш obr~ne. propagandne trikove, kao sto је njihova to
bozn,эa, borba za !filr 1 drugo,. Ьila takva da је ona u prvom redu 
dopпnJela da dodJe do sadasnJe napete medjunarodne situacije. 
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" ... Zar nije ona stvorila od nekada nezavisnih istocnih drzava, 
kao sto su cehoslovacka, Poljska, Madjarska, Rumunjska, Bugarska 
itd., oblcne kolonije u srcu Evrope. А da i ne govorimo о poroЬlja
yanju baltickih zemalja jos prije rata. 

" ... SSSR је iskoristio svoj uticaj u Sjevernoj Koreji da Ьi 
gurnuvsi Sjevernu Koreju u agresivni rat, prigrablo tudjim rukama 
i Juznu Koreju pod svoj uticaj. Cineci tu konstataciju, ја nimalo ne 
umanjujem odgovornost zapadnih sila, koje su takodje krive za 
situaciju koja је nastala u Koreji, jer је kao rezultat njihovih spora
zumevanja oko podjele na interesne sfere i росео, 1950. godine, Ko
rejski rat, koji moze da se pretvori u svjetski sukob ... " 

Tito је kritikovao, braneci Marksa, Staljinove nedavne clanke 
о ekonomiji. А nije propustio da spomene iskorenjivanje nacija и 
SSSR-и - "i to na najsvirepiji nacin, kome Ьi cak i Hitler mogao 
pozavideti". Osvrnuo se, neodstupno, i na neosnovanost kriti~a Ju~o
slavije sa Zapada, zbog podrustvovljavanja sredstava za prOlzvodnjи, 
jer da bas to podrustvljenje omogucuje "stvamu demokratiju". Tito је, 
na svoj nacin ali bez izvrdavanja, formиlisao i nastojanje na vaspitnoj 
umesto naredjivacke иloge partije: 

"Kad smo nacisto s tim da иloga КРЈ nije danas и komando
vanju, da se ona ne mijesa u sve i svasta kao neki vrhovni arbltar 

'- i sudija, koji о raznim proЬlemima drustvenog zivota donosi svoj 
sud kao nesto neopozivo i nepogresivo, onda је jasno da se иloga 
КРЈ sastoji u najvaznijoj njenoj zadaci - и idejno-vaspitnom ruko
vodjenju, u njenoj bиclnosti da se socijalisticko drustvo kod nas razvija 
normalno i praviliю, tj. иloga 'komunista sastoji se и prevaspitivanju 
i vaspitivanjи 'nase zemlje и socijalistickom duhи". 

Ideje о menjanjи иloge kompartije iz komandne и vaspitпи, 
Kardelj је izrazio jos konk1·etпije и svom i~tиpanjи na Kongresи, 
stavljajuci naglasak na -socijalisticki savez ka9 sirok_l;! organizacijи koja 
је trebalo da okиplfa sve pristase socЦalizma bez o~zira na ideoloske 

·,·razlike medjи njima: "Savez komиnista", · isticao {е Kardelj, "treba 
da bude ll~Lsvesniji deo Socijalisticko~ sa~eza r~.d~o~vn~roda ... " U to 
vreme је ЬiГо govora, и vrhи, da Ь1 bas SoclJalistlcki sayez trebalo 
da postane kao glavna politicka organizacija, и kojoj Ьi komunisti bili 
- dok se socijalizam konacno ne иcvrsti, dok se ne izmene socijalni 
odnosi - samo najagilnije, "najsvesnije" jezgro. 

Drzim da је bas и to vreme Tito иzvikrшo - јеdпе veceri dok 
se rastajao s nama, clanovima Sekretarijata, и svom kablnetu, и Uzickoj 
15: Kod nas nece Ьiti mnogopartijski nego mnogogrupni sistem! ..• 

Ја sam na Kongresи govorio о donosenjи novog programa partije, 
jer da је onaj иsvojen na V kongгesи vec zastareo. Drzim da sam 
u propagiraпju demokratizacije vec tada isao najdalje, vec i zbog toga 
sto sam to foгmиlisao s najmanje rezervi: 

'' ... I da Ьismo se snasli и tim novim oЬlicima klasнe borbe, 
moramo se osloboditi Ьirokt·atskih saЬlona i metoda, moramo se boriti 
i to prije svega politickim i moralnim argumentima, jer о demokra
tiji пеmа пi govora tamo gdje idejne i politicke argиmente zamjenjиju 
administratiYne mjere. 

230 

VLAST 

"Nijesmo mi za demokratijи нi zbog Zapada ni zbog Istoka, а 
ponajmanje zbog burzoaskЉ odpadaka, nego zbog samih sebe, zbog 
svoje radnicke klase i svog naroda, zbog socijalizma - jer bez demo
kratije nema i ne moze Ьiti socijalizma! - zbog cistote svog vlastitog 
socijalistickog i komиnistickog Ьiса i svojih konacnih ciljeva". 

Na Kongresи su delegati istиpali i ponasali se neиpoгedivo 
nestegnиtije i slobodnije nego na V kongresи i1i na slicnim partijskim 
skupovima. Tako se ponasala i stampa. Bili sи prisиtni i strani 
noYinari. S njima sam odrzao dve konferencije na kojima sam Ьiо 
izlozen i neиgodnim pitanjiшa. Ali је najdramaticniji, najbиrniji tre
nиtak na Kongresи Ьiо moj govor povodom Oktobarske revolиcije. 
Do toga је doslo bezmalo slиcajno. Bio је 7. novembar - godisnjica 
Rиske revolиcije, donedavna proslavljane svecano i svesrdno. Ali od
nosi sa Sovjetskim Savezom Ьili sи vec toliko otrovani i otиdjeni, da 
se sada, za vreme Kongresa, niko od vodja nije ni prisetio tog datuma: 
уес ni 1949. godine пisи па proslavama isticane Staljinove slike, nego 
tek poпegde poneka Lenjiнova, а иkinиti sи Drиstvo prijateljstva sa 
SSSR-om i Sveslaveпski komitet. Setio sam se ја, za vreme rиcka 
kod Tita, i predlozio da se to spomeпe na pocetkи popodnevnog zase
danja. Ја sam smatrao da to treba da иcini Tito, i1i bar Kardelj. Ali 
опi sи se neckali, ·а Ьili sи i иmorni, ра је zakljиceno da to bиdem ја. 

Uznemiren zadatkom, nisam ni pridremnиo posle rиcka, kao sto 
sam иoblcajio od rane mladosti: napisao sam na cedиljicama skicи 
govora. Ali se te skice nisam doslovno pridrzavao, nego sam vecim 
delom improvizovao. Sиstina шоg govora је Ьila: ako sи sovjetski 
vodji napustili zavete Oktobarske revolиcije - prihvatile sи ih nove 
sпage ... Тај kratki govor је Ьiо - kao sto i prilici za takvи prilikи 
- poklic i zanos, osuda i иverenost. Sala, cak i predsednistvo, pre
obrazili su se и jedan jedinstven pljesak i urlik koji је i mene nosio. 
Jedan delegat - zaboravio sam ko је t.o Ьiо, ali је Ьiо Ьlizak vrhи, 
potom mi је rekao: Naprosto sam osecao da zastava revolиcije 
prelazi iz sovjetskih и nase rиke . . . I moja majka је slиsala и Beo
gradи, s шојоm sиprиgom, prenos Kongresa. Iz moje majke је, kad 
se hиka izazvaпa tim mojim istиpanjem stisala, progovorilo drevno, 
jos иvek zivo iskustvo: Nije to dobro za Djida kad ти pljeskaju 
\'ise no Titи ... 
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C:ovek је svet za sebe, mada је deo sveta. I kao sto ne moze 
konacno иpoznati svet oko sebe, covek nije kadar ni da konacno 
upozna sebe. SvodeCi saznanje о sebl i svojoj proslosti, ја sada, и 
71. godini zivota, sagledavam i da sи najodsиdniji periodi moje de
latnosti neodvojivi od mog intimnog, ра i mog ljиbavnog ponasanja. 
U Besudnoj zemlji i и Delu i profesiji (na engleskom jezikи objav
ljeno pod naslovom Memoir of а Revolutionary) ја sam opisao 
svoje detinjstvo i mladost kao neveselo i asketicno - bas kakva sи 
Ьila zЬivanja oko mene. Tacnije receno: kako sam shvatao i objavljao 
svoju a.l<.tivnost и zЬivanjima oko sebe. Ја Ьih - uz neznatna nepo
dudaranja - kгoz svoj emocionalni zivot mogao izloziti svoju poli
ticku delatnost, а takodje i svoja iпtelektualna menjanja. Periodi mog 
zivota ј moje delatnosti su posebne, ali ne i ostro odvojene celine 
- bar tako ја sagledavam sebe i svoju proslost. 

Mladenacki гevolucionarno-poetski zanosi i гevolиcionarno sazre
Yanje obelezeni sи mojom vezom s Mitrom Mitrovic i mojom ljиbavljи 
prema njoj. Tako isto је moje raskidanje s lenjinistickim dogma
tizmom, odnosno s jиgoslovenskom partijskom Ьirokratijom, i moje 
vracanje ka beletristici i slobodnom misljenjи иsko povezano s mojom 
ljubavlju i vezanoscu za stefaniju-steficи Baric, moju sadasnjи sиprиgu. 

Svakako sam steficu - koja је 1946. godine dodeljena na rad и 
CentraJni komitet КР Jugoslavije - Ьiо susreo vec vise puta. Ali и 
mom secanjи se kao prvi susret zabelezio onaj koji је za mene doblo 
simЬolicno -· da ne kazem misticno znacenje. Bio sam nekim poslom, 
и jesen 1946. godine, posao и odeljenje и kome је radila stefica, na 
tt·ecem i1i cetvrtom spratu "Madere". Usao sam u kancelariju u kojoj 
su Ьili troje-cetvoro, medjи njima i ona - и profilu, za pisaCim 
stolom, nesto prelistavajиci i objasnjavajuCi. I dok sam se raspitivao 
о onome zbog cega sam dosao, paznja mi se najednom, не hoteci, 
prikovala za njen profil: visoko celo, pravilan nos, snazne zarezane 
usne, sivo-plave oci, pepeljasta kosa i lice Ьledo, ponegde pegavo, 
а na jagodicama uzrиjanog rumenila. Iz tog pomalo kaludjerskog lica 
i tih oborenih, pazljivih ociju izbljala је, za mene, vernost i predanost, 
ali ne samo partiji, nego i mиskarcu za kojeg Ьi se vezala. I mada 
nismo progovorili нi reci, а ona jedva i da me pogledala, mene је 
spopala неzпаnа i neslucena pomisao: eto, to Ьi Ьila zena za mene 
- s tom zenom Ьih imao poroda, mozda i troje dece. То је Ьilo prvi 
put da sam pozeleo decu i zenи koja mi ne Ьi Ьila samo drug, nego 
i Ьiсе predano i neodvojivo od mene. 
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Danima, nedeljama potom, nisam Steficu sиsretao, ali njen lik, 
а jos neodoljivije ona pomisao, ona ceznja za njenom odanoscи, ne 
samo sto me nije ostavljala, nego mi se naturala s tиznom bezizgled
noscи. Jer u tome kao da је bllo naroCito znacajno sto те stefica шје 
tada privlacila svojim telom, nego bas zracenjem supruzanske ver
nost.i i odanosti. А тој um i тоја osecanja sи se, do te mere, 
mojom voljom, poistovecivali s partijskim normaтa i s Mitrom -
и sali sam је nazivao "marksisticko-lenjinistickom sиprиgom" - da 
sam odbacivao i samи pomisao zЬlizavanje s nekoт zenom, а pogo
tovu s partijkom, cak i kad to ne Ы za sobom povlacilo razvod 
i zgrazavanja. U svojoj pripoveci Ptica i devojka ја sam bezmalo 
verno opisao i vlastito erotsko osecanje iz tog vreтena. Kaze se: zena 
је sиdblna. Meni sи se uvek dopadale crnke, а eto, prvi put sаш 
zavoleo izrazito Ьеlориtи, а drugi put plavu zenu. 

Proteklo је nekoliko тeseci dok пisam 1. aprila 1947. godine, pii 
otpocinjanjи radova na "Omladiпskoj pruzi" Samac-Sarajevo, izЬliza 
иpoznao steficи. Mene sи odredili da u ime Centralnog komiteta 
otvorim t-adove, а и vagonu kojim sam pиtovao smestili su se drugovi 
iz aparata СК, medjи njima i stefica. U kolektivnom pricanjи i caska
пju u salonu vagona, ucestvovala је i ona - izтrsavela i uЬledela, 
ali sa smesenjem kojem sи car davali njeni Ьlistavi zиbl. Uprkos 
mojim svesniт otporima i mom пehajnom drzanjи, obиzimala me ne 
samo Ьlaga naklonost, nego i neodoljiva Ьliskost sa Steficom, 

Ali је pt·otekla citava godina, ра i vise, а da se nismo ni р<> 
razgovarali, ali vec ne samo kao dobri znanci, nego kao mиsko i 
zensko u prigиsenim i sanjanim naklonostima. Sve ljиbavi sи slиcajne. 
I ја se izvinjavaт citaocи zbog preopsirпog izlaganja vlastitih pri
vatnih dozivljaja. То ne Ьih cinio kada to ne Ы Ьilo ilиstrativno 
za тоје preobrazavanje, tacnije receno - za тој razvoj kao revc
lиcionera i moje oslobodjenje od dogтatskih shema i kanona. 

Tek и јиlи 1948. godine Stefica i ја se sиsrecemo neposrednije. 
Bilo је to na V kongresи partije - теsес dana posle otvorenog 
i nekoliko meseci posle prikrivenog sиkoba sa Sovjetskim Savezom. 

I Stefica је Ьila u aparatu koji se starao о funkcionisanjи Kon
gresa. U zenstvenom rascvetu, u 27. godini, oЬlicastih formi koje је 
svilena haljina pastelnih Ьоја omeksala i пaglasila - ona је и kиlo
arima "zaslиzila" titиiи "Mis Petog kongresa". То, tada, nisam сио, 
ali napregnutost i sudbonosnost odlиcivanja kao da su тi svald
cas istиrali pred oci i u secanjи njen lik. Na krajи Kongresa, dok 
smo и klирата cekali rezultate glasanja, иpitao sam је da 1i pristaje 
da privremeno zameni тоји sekretaricи Dragicи Vajnberger. Ona је 
odgovorila, s nadeznom zapanjenoscи и .pogledu: Pristajem. 

Nekoliko dana posle toga- pre nego sto је Stefica dosla kod mene 
па dvomesecni rad i pre nego sto sат јој i reci prozborio о svojoj 
naklonosti - priznao sат Mitri, и svojoj radnoj soЬi, ро povratku 
s posla: Ја volim drugи zenu ... -- Mitrino lice se detinjski zgrcilo 
i iz njenih krиpnih i tamnih ociju sи grиnule sиze. Tog istog dana 
preselio sam se sasviш и svojи radnu sоЬи. 
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Odnos sa steficom је potom prolazio kroz krize i poteskoce -
da Ы se svaki put podmladio novom odanoscu i ucvrscenjem. Ја sam 
sc predugo kidao u sebl izmedju ljubavi i obaveza. Bio sam svestan 
da се razilazenje s Mitrom Ьiti lose primljeno u partijskoj javnosti, 
u kojoj је nas brak smatrarr primernim - а to је i Ыо dok је trajao. 
Ali istovremeno su me na to razilazenje gonile koliko naklonosti prema 
stefici, toliko i poticaj da raskinem s vec tradicionalnim, ukalupljenim 
i ukalиpljujиCim partijskim "moralom". Kasnije, kad је doslo do 
mog razilazenja s Centralnim komitetom, и vrhovima se govorkalo 
da је Stefica imala fatalan upliv na mene i moje opredeljenje. 
То пiје taeno, iako se ona sa тnom slagala, па svoj naciп. Ali је 
тој е razilazenje s Mitrom - tacnije: moje vezivanje sa steficom
ne samo simptom nego i podsticaj па moju "jeres", za тоје oslo
badjanje od тarksisticke i lenjinisticke dogmatike i trazenje izlaza 
iz njene ledene, zeljezne tame. 

Veza izmedjи Mitre i шеnе trajala је 14 godina, ako пе racиnam 
i tri godine koje sam proveo и zatvoru. Za sve te godine - od 1931. 
do 1948. godine, tj. od zaljuЬljivanja u Mitru do ljиbavi prema stefici 
- ја nisaш imao nikakve veze, cak ni naklonosti, ni s jednom zenoт. 
О tome, doista, не Ы imalo ni smisla ni razloga da govorim - da 
Vladimiг Dedijet· nije netacno prikazao tи stranи шоје licnosti i taj, 
predratni period moje delatnosti. U Novim p1·ilozima za Ъiografiju 
dntga Tita* Dedijet· pise, na straпi 627: 

"U nekoliko svojЉ knjiga memoarskog karaktera, Milovan Djilas, 
;;av zaneseп, и svojoj samozaljиЬljenosti, zeli da prikaze citaocи -
iako to ne kaze izricito - da је glavni sиbjektivni faktor (Ьiо taj) koji 
је иticao na jиgoslovenske komuniste da se pt·Љvate revolucionarпe 
azkeze. 

"Smatram da је njegov pristиp suvise subjektivisticki, da ne vodi 
гacuna о tradiciji, kao i о raspolozenjи шedju sашiт mladim komu
nistima иосi rata. Ј os zeliш dodati, и аtаг istorijske istine, da Djilas 
pгiшenjuje шetod dvojпog morala, jer nije imao hrabrosti da bude 
iskren prema saшome sebl. Tacno је da је on u nekoliko шahova 
propovedao zabranu slobodne ljиbavi (cak је oterao u smrt borbenog 
bosanskog omladinca Paternostera koji је voleo dve devojke u isti 
mah). Ali, kao пjegov najbliZi prijatelj и to doba, i covek koji :-;е 
pt·osto nije odvajao od njega, moraш reci istinu: Djilas је bas u to 
vreme imao nekoliko takozvanih higijenskih ljubavi.111 

Malo је t·eCi da Dedijerovi navodi nisи tacni - za njega је 
kaгakteristicnija i porazпija svesna, bezmalo urodjena lakoca s kojom 
on izmislja i izopacava stvarnost. Ali podjimo redom! Pre svega, 
Dedijer nikada, а pogotovu pre rata, nije blo тој "najЬlizi prijatelj", 
а niti "covek koji se naprosto пiје odvajao" od mene. Dedijer i ја 
пismo ni mogli blti tako Ьliski, iz jednostavnog razloga sto smo ziveli 
! delovali u razlicitim иsloviтa: ја - ilegalni funkcioner u dva najvisa 
parti)ska foruma; Dedijer - novinar, simpatizer i kasnije oblcan 
clan partije. Ја sam se kretao, bezmalo iskljucivo, u krugu part.ijskih 

1 Vladimir Dedijer: Novi pгi/ozi za blogгafiiu dmga Тita, LiЬшnija, Rijeka, 
Mladost, Zagreb, 1981. 
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fиnkcionera i ilegalaca; Dedijer и novinarskoj, intelektualnoj i gra
djanskoj sredini. Necu reci da nismo Ьili u dobrim odnosima i da se 
nismo vidjali. Naprotiv, Ьili smo i Ьliski, а vidjali smo se povremeno, 
prema partijskim potrebama. Prolazile sи nedelje, ра i meseci, da 
se nismo sиsretali. 

Dedijer ne navodi, sem te svoje Ьliskosti sa mnom, nikakve do
kaze za moj "dvojni moral" i moje "higijenske ljиbavi". Ali takav 
moral, takve ljиbavi, ne samo sto nije Ьilo dopustivo praktikovati, 
nego nije Ьilo ni mogиce prikriti u иskoj i pиritanskoj sredini и kojoj 
sam ziveo i delovao. Valjda Ьi о tome nesto znali drugovi s kojima 
sam Ьiо i licno i partijski Ьlizi - navodim samo one koji sи jos zivi: 
Moma Markovic, Zogovic, Rankovic, Vиkmanovic-Tempo, Коса Po
povic i drиgi, ра i moja tadasnja sиprиga Mitra. А ako је Dedijer 
doista znao za тој "dvojni moral" i moje "higijenske ljubavi", и 
ime kakvog morala i partijnosti је оп, kao partijac, u pe1·iodи "revo
lиcioпarne askeze" u partiji, prikrivao od partijskih foruma moj 
"dvojni moral" i moje "higijenske 1jиbavi"7 Nije tacno ni da ја zeliш 
da se prikazeш Citaocи kao "glavпi sиbjektivni faktor koji је uticao 
na jиgosloveпske komuniste da se prihvate revolucionarne askeze"'. 
Ј а sam i и tome - и tome шozda vise nego и necem drugom -
jedan od glavпih: askezи ne smatram пi vrliпom ni svojom zaslиgom, 
nego nиZпоsси и sazrevanjи, и isciscavanjи i homogenizaciji naseg 
revolиcionarnog pokreta. Bez odricanja, bez raznoraznih "askeza" 
nema revolиcionarnih pokreta, ра ni revolиcija, makar sta danas neko 
mislio i о takvim pokretima i о revolиcijama. А sto se tice DedijeroYe 
tvrdnje da sam cak "oterao и smrt.. . Paternostera" - odkиd to 
kad nisam Ьiо "glavni ... faktor", otkиd to kad nisam ni pripadao 
stиdentskoj organizaciji, и cijiш је asketskim revolucionarnim mora
lom Paternoster dosao и nerazmrsivi, tragicni konflikt? 

Као sto sam vec spomenиo, Mitгa se odselila od mene krajem 
1949. godine - dok sam boravio u Americi, na zasedanjи OUN, и 
tom pиstosnom i bolnom razilazenju s njom imali sи za mene razu
mevanje drиgovi - Kardelj, posredno Tito, а neposrednije Rankovic. 
Rankovic - moZda ne samo zbog Ьliskosti sa mnom, nego i zbog 
Ьliskosti njegove sиprиge Slavke sa Steficom. Ali prosle su jos dve 
i ро godine, dok sam se odlиcio da se ozenim sa steficom, u jиnu 
1952. godine. Rekao bih da је dvoиmljenje u intiшnom zivotи Ьilo 
komponeпta - koliko presиdna? - dvoиmljenja u idejama, i и pre
lazenjи iz jedпog u drиgi duhovni svet. Ne dokazuje 1i to i moje 
intenzivno Citanje i strasno zadиЬljivanje, bas u to vreme, ne samo 
и Maгksa, и Marksov Kapital, nego i и klasicnи filozofiju - u 
Aгistotela, Platoпa, Нjuma, Didгoa, Hegela? 
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Usred leta, 1952. godine, najavio se kod mene dr Bulic iz bolnice 
"Dragisa Misovic". Nasli smo se u mom stanu, u ulici Banjickih 
zrtava 6. On mi је odmah, sиzdrzanim иzbиdjenjem, saopstio da је 
kod Кidrica konstatovao leukemiju, i to u formi koja ne moze Ьiti 
pretvorena u hronienu. Stavise, on је predvidjao i fatalni ishod - u 
tokи 6 do 9 meseci. 

Кidric se pre toga zalio na tegobe - mucпiпe, guЬljenje apetita, 
malaksalost, ра se i podvrgao nekim pregledima. Ali konacnи dija
gnozи је dao dr Bulic, odnosno ekipa kojom је on иpravljao. Bиlic 
Је i meni pokazao svoj пalaz: pod mikroskopom sи se videla Кidriceva 
bela krvпa zrnca, ivica izиjedanih, "kao na poklopcи konzerve" -
kako se izrazio Bиlic. Dr Bиlic nije imao posebnog razloga da bez
nadni пalaz saopsti bas meni; imao sam utisak da ga је na to naveo 
intelektиalлi afinitet, а besиmnje i to sto jedini ја nisam Ьiо izvan 
Beogгada, na godisnjem odmorи. Dr Bиlic se i kasnije, ро иhodanoj 
praksi, obracao meni u vezi s Кidricevom bolescu. 

Оdшаћ sam obavestio сЈапоvе sekretarijata Politbiгoa. А о Ьо· 
lesti Кidricevoj se u vrhovima rascиlo, vec i zbog toga sto on nije 
mogao obavljati redovno - mada se tako reCi do zadnjeg dana trsio 
- svojи inace preteskи i veoma odgovornu duzпost upravljanja cita
vom privredom. Кidric је i bolestaп unosio nepresиsпi elan medjи 
podredjene i nametao zamah i doslednost usvojenom kursu. Premda 
v-ec tesko bolestan i priшetno okrenut u sebe, Kidric nije шоgао 
odoleti da ne istиpi i na VI kongresи. То је Ьila prva, neminov-na 
mirnodopska smrt u najuzem vodjstvи. Sumorno saznanje i muklo 
iscekivanje иvиklo se medju nas, tisteCi i svakog pojedinacno. 

Мене је Кidriceva smrt potresla i unekoliko sloшila. Ј а sam se 
Ьiо veoma zЬlizio s njim, narocito posle sukoba sa Sovjetskim Sav-e
zom. Vidjali smo se cesto, kad god Ьismo ugrabili sloЬodnog zajed
nickog vremena. Ponajvise leti: ni on ni ја nismo odlazili na odm01·, 
sem na par dana - Кidric и lov, а ја u riЬolov, ili pak zajedno u lov. 
Jer Кidric se s tolikom predanoscи odnosio prema svojim zadиzenjima 
da nije mogao da se odvoji od njih, а ја ... ја ne samo sto se nisam 
uklapao u brionska letovanja s istim ljиdima s kojima sam saradjivao 
и Beogradи, nego sam se otudjivao, vec i namerno, u svoj intelektualni 
i emotivпi zivot. Кidric i ја, kao i Кidric i Kardelj, ра i Kardelj i ја, 
vodili smo t.Љ, postinformЬirovskih godina tako zive diskusije cak 
; о beznacajnim - da 1i је tada za nas Ьilo beznacajnih? - ideo
Ioskim zackoljicama, da smo nestrpljivo zudeli kada cemo se sresti. 
Zbog toga је veoma tesko izdvojiti iz nasih napisa i istиpanja cija је 
koj1 ideja, шakoliko da smo se inace razJikovali и stilи i pгistupu. 
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Najdramaticniji trenиtak и Кidricevom bolovanjи Ьiо је sok koji 
је Кidrica pogodio za vreme traпsfиzije. U сети је Ьila greska - ne 
Ьih иmео da kazem, ali neko od lekara је ispricao da nije Ьilo pro
vereno nesto kao krvna podgrиpa. Tek, Кidric је .potpиno oglиveo, 
а mogao је i oslepeti, sto se, srecom и nesreci, nije dogodilo. Dr Виliс 
је opet obavestio mепе, а ја sam obavestio clanove Politblroa i 
odjиrio и bolnicи. Tamo је Ьila Кidriceva sиprиga Zdenka koja se ni 
inace nije odvajala od njega. Oko Кidrica se mиvalo иzrujano osoЬlje, 
dok је on lezao uspaljenih obraza i иnezverenog pogleda, ali pri svesti. 
Prepoznao me i rekao: Е, тој Djido, vidis kako је sa mnom! -
А ја sam izisao u hol i, setkajиCi, cutke brisao suze. 

Uskoro sи poceli pristizati Clanovi PolitЬiroa. Najposle i Тito. 
Ostali smo t.u, и holи, Citavo popodne, s grupom lekara okupljenih 
na konzilijum. Tek иvесе, posto sи lekari zakljиcili da је smrt izbeg
nиta, pocelo је razilazenje. Svi se najednom zaradovali, posle napetog i 
muklog strahovanja. Ali dr Вulic nas је иpozorio da to ne znaci i 
izleceпje. А Rankovic, ронеt nadanjem i 11arodskom nevericom и 
lekare, dоsарнио је meпi: Ne morajи lekari bas sve da zпaju. 

Vise se nije mogla kriti Кidriceva bolest: sutradaн је objavljeno 
saopstenje u kome је пaznaceno i оЬоlјенје (leukemija). Ali Кidric 
је posle нekoliko dana priЬrao svoje iпtelektualne moci toliko da Је 
;·еdоуно pratio пovine. Trazio је i novine иnazad - iz dana posle 
soka, kad Љ nije mogao Citati. А kad mu nisu dali Вт·Ъи и kojoj 
је Ьiо komunike- on је bas na njoj insistirao. Кidriceva supruga nas 
;е alarшirala, jer se od njega krilo od koje bolesti boluje, ра sam ја 
s drugoyiшa u Вт·Ьi udesio da se u stampal'iji odstampa priшerak 
u kоше nije Ьilo saopstenja о njegovoj bolesti. Ipak је Кidric slutio, 
ako ne i znao - рrеша pricanju svoje supruge - svoju bolest. 
Uzeo је neku enciklopediju, zaduЬio se u odeljak о bolestiшa krvi i
inteligentan i hrabar· kakav је Ьiо - zakljucio od cega је bolestan. 

Pozvani su i britanski lekari, glasoviti strucnjaci - ali radi 
javnosti, da Ьismo pokazali da sшо ucinili sve sto smo mogli, а ne zbog 
nepoverenja u nase lekare. I ја sam, u slucajnom susretu u bolnici, 
razgovarao s glavnim britanskim lekarom, starcem ukrucenim i iskriv
ljenim; rekao mi је da su пasi lekari uciпili ono sto Ьi i oni, britanski, 
uCinili. 

Кidrica sam posecivao cesto - mozda najcesce sem Kardelja, 
s kojim је Кidric u svim periodama najuze saradjivao. Sporazumevali 
sшо se pisanjem: zacudno, Кidric је i dalje lako i brzo ulazio u 
tudje misli. Izgleda da mu se pred smrt - ako sam tacno razиmeo 
jednи opasku drugarice Zdenke - javljale i pomisli о besmrtnosti: 
пiје 1i to ljudska nada, ljudsko vecno svojstvo, bez obzira na filozofijи 
koje se пеkо pridrzava? 

Вiо sam kod Кidrica i uoci njegove smrti- pred moj odlazak u 
Crnu Goru, па kongres Narodтюg fronta. Kidric nije izgledao lose 
raspolozen, а nije ni izgledao losije nego drиgih dana: и prepisivanju 
је Ьilo reci i о smrti, s mojim "utesnim" materijalistickim rezonova
njima о neprolaznosti materije, koja su- kako mi је kasnije s Ьlagim 
prekorom rekla druga1·ica Zdenka - navele Kidrica na pomisao о 
svojoj skorasnjoj smrti. 
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Bilo је proslo podne, 12. aprila. setao sam и predsednistvu kon
gre~a ~aro~nog fron~a Crne Gore, и Titogradu. Iznenada mi је prisao 
kuш 1 .dos~pnuo m1 ~а me .na telefon poziva Stefica - specijalni 
telefon Је Ью и vdrugoJ. zgra~1. Vukman~vic-Tempo, koji је Ьiо kraj 
mene 1 cuo saopstavaщe, uprtao me о cemu se radi: rekao sam da 
mozda Ш?Ш malom sinи Aleksi nije dobro, ра se Stefica bez veceg raz
loga _uzrщava. А T~mpo: Ме nece Ьiti, to је ozЬiljna, stara drugarica ... 

Stefica, uzbudjena, rekla је: Umro је Вoris! Ovog trenutka 
telefonirao је dr Вulic ... 

Vrativsi se, saopstio sam to Вlаzи Jovanovicи i Теmри. Sasapta
vanjem smo resili da ја saopstim tuznи vest Kongresи. Ali dok sam 
cekao da govornik zavrsi i da ја mimo reda doЬijem rec od saka 
koje. sи bil.e ~а stolи. odvoji~i .sи. n;i se prsti. То me, za tr~n, zapre
past11~. Alr шsam sћgao, priЬ1raзиci se, ni da se zapitam sta se to 
dogadJa sa mnom, а prsti sи se vratili и sakи. 

Dok sam saopstavao delegatima preminиce Кidricevo sиze sи mi 
tekle, ali nisam ni јесао ni gиЬiо prisebnost. Jecaji sи se' cиli iz sale. 
Кidrica, s~m o~na~io kao "jednll: od najumnijih glava nase revolиcije". 

Vec Је bllo 1 vreme prek1da prepodnevnoa zasedanja. Povezao 
~ат ~е s Ran~ovicem, dogovorili smo se da Kong~es prekine rad, s tim 
sto Ь1 se pre 1zabralo vodjstvo. 

Uvece, и holи hotela "Crna Gora", iskиpili sи se fиnkcioneri i 
-:--- ~~~иt иn~sr~c~~e porodic;e -. dиgo izmenjivali secanja iz revolиcije 
1 v,lZIJe SOC!Jalisћcke bиdиcnosti: sve vreme је Kidric Ьiо s nama, 
iako ga nismo spominjali. 

А sиtradan smo se mi fиnkcioneri, "beogradski Crnogorci", vra
tili и Вeograd avionom koji је za nas ирисеп. Sa aerodroma sam se 
upиtio и Centralni komitet i uklopio se u rad odbora za sahranu 
koji је predvodio Rankovic, s metodicnoscи koja је predvidjala i naj: 
manjи sitnicи. Sahrana Кidriceva se postavila kao krupan, kao naj
odgovorniji zadatak. То је Ьiо pogreb kakav Jugoslavija ova nova 
nije dotad videla. ' ' 

Sandиk s Кidricevim telom иkrcan је и Titov voz kojim sи se 
yozili i fиnkcioneri и LјиЬlјаnи, gde је Кidric i sahranjen. U риtи, 
u razgovoru о smrti i zivotи, kakav se sam od sebe namece u takvim 
prilikama, ја sam opet raspredao materijalisticka verovanja, а Tito 
је primetio, polиsaljivo, da о tome, о zagrobnom zivotи, ne treba 
pricati jer da to niko ne zna. 

Na sahrani Кidricevoj, Kardelj је govorio s ojadjenoscи istinskog 
prijatelja, а Tito kao da је и ratи izgиЬio nezamenjivog druga. Padala 
је kisa, dok se povorka kretala иlicama LjuЬljane. Neko је ponиdio 
Kardeljи kisobran, а on је hteo sebe da zakloni od kise. Tako se ni 
Kardelj ni ја nismo cestito zaklonili, а meni је cak Ьilo i drago sto tи 
neznatnost trpimo za Кidrica. Вila је snimljena posmrtna maska 
Кidrica. Ona је cuvana u ormanи, и mojoj kancelariji u Centralnom 
komitetи. Nisam stigao da је prelijem iz gipsa u bronzи, jer sam 
iskljucen iz СК nekoliko meseci ро Кidricevoj smrti. U secanjи mi је 
Ь1аgо ironicni osmeh sa te maske i izmrsavelo, иmno celo Кidricevo. 

16* 24:1 
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Posle 1949. godine razgranale su se veze jugoslovenske partije 
u sa evropskim socijalistima i ucestale posete Beogradu. Interesovanje 
za "jugoslovenski eksperimenat", kao za socijalisticku pojavu odvojenu 
od Sovjetskog Saveza, raslo је i drugde - u Aziji i Latinskoj Americi. 
I jugoslovensko vodjstvo је, dakako, nastojalo da interesovanje prosiri 
i ucvrsti, uspostavljanjem neposrednih trajnijih veza i sa socijalistickim 
pokretima izvan Evrope i sa nacionalnim pokretima u Ьivsim i posto
jecim kolonijama. Pred vodjstvom se otkrivao i sirio prostor veci i 
nadezniji od Sovjetskog Saveza i partija koje је on kontrolisao. 

Iz tih pobuda i sagledavanja је pocetkom 1953. godiпe i upucena 
u Aziju, na konferenciju azijskih socijalista, jugoslovenska partijska 
delegacija. U delegaciju smo odredjeni Ales BeЬler i ја, on kao iskusni 
diplomata i znalac jezika, а ја kao clan uzeg partijskog vodjstva. 

Delegacija је posla vozom iz Beograda 25. decembra 1952. go
diпe, а nastavila put avionom iz Rima, ртеkо Kaira i Njudelhia, za 
Rangun, gde је konfe1·encija i odrzana, u prvoj polovini januara 1953. 
godine. U Beograd se delegacija vratЛa 4. febгuara 1953. godine. 

Mi smo Ьili jedini konшnisticki gosti na konferenciji. Povгh 
toga је iza nas stajala dvostruka pobuna - protiv Hitlera i protiv 
Staljina. Ova druga pobuna, sa svezim, antiblrokratskim idejama samo
upгavljanja, navescivala је demokratske izlaze iz komunizma, spajanje 
socijalizma i slobode. I mi, vodjstvo - ili bar znatan deo vodjstva 
- takodje smo tada u to verovali. Zar Ьi, inace, neko drugi mogao 
4а veruje, ako sami ne Ьismo verovali? Zbog toga је nasa delegacija 
uzivala na Konferenciji - ро mom sudu - ugled i ulogu vecu i od 
britanskih laburista koje је predvodio Юiment Atli. S nаша su se 
konsultovale dve vodece delegacije - induska i burmanska. 

Konferenciju је karakterisalo sarenilo pogleda, ali kojima su biJi 
zajednicki uklanjanje bede uz ocuvanje demokratije, otpor eksploa
taciji Zapada i hegemoniji Istoka (SSSR-a). Odudarala su gledanja 
predstavnika Egipta i Izraela; prvog zbog naslanjanja na Koran i vojni 
rezim, а drugog zbog prevec "evropskih" socijalistickih ideja. Postalo 
nam је ocigledno i - sto је vaznije - poucno: socijalizam ne samo 
sto nije i ne moze Ьiti jedan i jednacit, nego пе moze imati ni iste 
stupnjeve i osnove ucenja. Tamo је bilo marksista, ali u manjini, ра 
i oni koji su to Ьili nisu imali poglede istovetne s nasim ili sovjetskim. 
:Zivot, zivotne tendencije su se ispoljavale socijalistickije od socija
listickih ucenja. Као komunisticki "jeretici", mi smo osecali da pri
padamo tom svetskom previranju i dosta dobro smo se snalazili. 
Jedina "slaba tacka" nam је Ьila primanje pomoci od SAD, koju smo 
kako-tako pravdali sovjetskom Ьlokadom i potrebom odbrane. 
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Na Konferenciji sam i ја istupio, premasujuci okvir pozdrava. 
U formalisanjima mi је znatno pomagao BeЬler. I Atli је odrzao kraci 
principijelan govor. Secam se poente njegovog istupanja, jer је ogorcila 
i mene i BeЬiera: parlamentarizam је jedini sistem dostojan ljudskog 
Ьiса. Mada mi tada vec nismo poricali vrednosti, narocito istorijske, 
parlamentarizma, meni је Atlijeva postavka Ьila staromodna i dogma
ticna zbog toga sto vecina covecanstva nije "parlamentarna" i sto 
trazi drukCije, neparlamentarne puteve, а jos vise zbog toga sto sam 
Ьiо uveren da smo mi Jugosloveni u samoupravljanju pronasli formu 
demokratskiju od parlamenta, cak i onog britanskog. I danas mi 
Atlijeva postavka izgleda jednostrana, mada ne vise zbog toga sto 
Ьih smatrao da su "pronadjene" forme dostojnije od parlamenta, nego 
zbog toga sto mnoga 1judska Ьiса cesto, zaslepljena doktrinama i pri
gusena nasiljem, i ne shvataju sta је njihovo, ljudsko dostojanstvo. 

Videli smo neslucene predele i cudesne, nenadmasne spomenike. 
Svoje sam utiske s tog putovanja izneo u putopisnom eseju "Istocno 
nebo", objavljenom u Novoj misli - naslov је smislio Bora Drenovac. 

BeЬlerovo poznavaпje spoljnjeg sveta Ьilo је neuporedivo bogatije 
od moga. I njegovo interesovanje za istorijske spomenike bilo је vece. 
Izmedju nas dvojice nije ni u сети Ьilo politickih razlika. Ali na 
mene је, l'ekao Ьih, to azijsko putovanje ostavilo duЬlji, neprolazniji 
utisak. 

Iznad svega beda. Hiljade, stotine hiljada uspavanih beskuenika 
na trotoarima i skverovima Kalkute, gomila lepl'oznih prosjaka ро 
bazarima Karacija, hiljade izbeglih poгodica u bambusovim zaklonima 
ро ulicama Ranguna. BeЬlera је spopadala jeza, mesana s radoznaloscu 
svetskog turiste, dok sam ја to pгihvatao s bolnim гazumevanjem, kao 
deo пekog svog, poznatog sveta. I dok su BeЬlera, diplomatu "na 
mlazni pogon" i revolucionara i ро nagonu i ро saznanju, zanimale 
politicke nijanse, u mom umu su se iz haosa utisaka iskristalizovale 
ideje. Prosiгivalo se, ucvrsCivalo se moje saznanje, dotad tek sluceno, 
о bezmernosti ljudskog trajanja i nepredvidljivosti formi drustva i 
misljenja. Nikakva nauka i naucna gledanja ne mogu predvideti, а 
kamoli regulisati, nacine ljudskog postojanja - nauka i naucna gle
danja koja na takvo sto pretenduju u najboljem slucaju su pakrice 
nasilja i privilegija, ako ne i golo nasilje. I zasto azijski ljudi trpe 
toliku bedu, toliko stradanje? Da li zbog svojih verovanja u vise, 
neprolazne vaznosti duha i duhovnosti Ш su, naprotiv, taj duh i tolika 
duhovnost samo radi toga da bedu i stradanje ucine snosljivijim i 
uzvisenijim? Ima li, zbllja, cilja zivot individue, ра i citavog naroda, 
sem kao karika u vecnom trajanju i traganju? 

Vec iz vazduha nas је zasenila zlatna raпgunska pagoda svojom 
Ьlagom ustremljenoscu iz tmastog zelenila. Obezumila nas је skladna 
raskos Tadz-Mahala - mene је i potresla nekom neodoljivom ustrep
taloscu. Ali su ljudi, ljudske prilike, najsnaznije privlacШ nasu paznju 
i budili nase misli. 

Burmu је razdirao gradjanski rat. On se primeCivao, kroz izbeglice, 
na ulicama Ranguna, а i u neodvaznim i пejasnim reagovanjima vodja 

inace skгomnih, dobronamernih i nesrecnih zbog nevolja koje su 
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zadesile njihovu rajsku, ali nerazvijenu i razvaljenu zemlju. Oni su 
od nas, komunistickih jeret'ika, ocekivali vise nego sto smo mogli da 
im pruzimo - okoncaпje gradjaпskog rata. 

Nas ambasador Dobrivoje Vidic jos se пiје Ьiо smestio, а vec је 
blo u zivom i Ьliskom dodiru s burmanskim vodjima. 1 on, kao i mi, 
jos је ziveo u jedinom udobnom lюtelu, u moru bolestina, necistoce, 
oskudice i prenaseljenosti. Najvazniji, а i najtezi proЬlem ambasade 
је Ьiо smestaj - obezbedjenje higijenskih, zivotnih uslova. Ја sam, 
u diskusiji, ne nasavsi bolji razlog, primetio Vidicu: sta se tu moze? 
Svoju duznost, ovde u Burmi, treba da shvatis kao ratnu, kao da 
si u ratu. - Drzim da је on svoju duznost tako i shvatio, mada to 
nije moglo иtesiti njegovи sиprugи и njenim strepnjama za zdravlje 
sincica. 

Mi smo Ьili priredili rucak za Atlija, ра је, valjda i zbog toga, 
britanski ambasador pozvao BeЬlera i mene na rиcak. Britanski amba
sador, dakako, nije imao proЬlema smestaja. Smesten u raskosnu 
vilи s travnjacima i parkom uvek zelenog bиrmanskog drveca. 1 sam 
је primetio, samozadovoljno: Ako је Ьilo raja, onda је to Ьila Bиrma. 
- А posle rucka, иz konjak i kafи, nehajno nas је иpitao: sta 
Vi izvozite u Bиrmu, kakvi su Vasi interesi ovde? - BeЬler mu 
је objasnio da smo mi tи zbog slicnosti u idejama, zbog idejne sa
radnje. - Vi, znaci, izvozite ideje - primetio је ambasador, s Ьlagom 
ali neskrivenom ironijom. 

U Iпdiji, u Njudelijи, ambasador Joze Vilfan је bio иdobno sme
sten u vili s desetak slugu. U pocetku је Vilfanova sиprиga Marija, 
markantna intelektualka imala muke da uskladi rad te posluge -
dok nije dosla kuvarica Slovenka cijoj su se komandi svi rado podэ:li. 
Rekli su nam da ima ambasadorskih rezidencija, na primer, kanadska, 
sa ро sto slиgu, vеоша slabo placenih za evropske pojmove: prema 
kastinskoш ustrojstvu, svaki sluga radi samo jedan, svoj posao. In
duska posluga vazi u Juznoj Aziji za savrsenu, и sto smo se i mi 
uverili. Kad smo se, na primer, spremali na neki prijem, zatekli smo 
и pravi cas ispeglana i rasporedjena propisna odela - preko kreveta 
su Ьile шedno ispruzene pantalone, sa otvorom okrenutim napolje, 
tako da је trebalo samo uvuci noge. 

Ambasador Vilfan i sluzbenici ambasade odrzavali su Ьliske od
nose i sa vladom i sa opozicionim socijalistickim stтнjama. Vilfan је 
иkazivao - i to smo i BeЬler i ја vec Ьili uocili - na ogromne, 
пenacete шogucnosti saradnje i afirmacije drzava "Treceg syeta". Tu, 
и tom svetu, oslobodjerюm, uzgiЬanom modernim idejama i nesluce
nim mogиcnostima moderne industrijske epohe, sagledayalj smo i 
mesto i perspektive Jugoslavije. 

Bili srno primljeni na rucku i kod Nehrua koji је Ыо zacetnik 
i propagator saradнje i zdшzivanja vanЬlokovskih drzava. Ruckи, na 
livadi kraj 1·ezidencije predsednika vlade, prisustvovala је i Nehruova 
kci Indira, suzdrzana и svemи, cak i u syojoj lepoti i eleganciji 
u probraнom sariu. Nehrи је Ьiо negovorljiv i oprezan. Svoje ideje 
i poglede је iznosio sazeto, pazljivo slusajиci sagoyoгnika. Njegov nacin 
misljenja је Ьiо "evropski", odnosno logican i racionalan, а sadrziнski 

244 

VLAST 

иkoreнjen и indusku stvarнost i indusko kиlturno nasledje. Vise је 
licio na mislioca, nego па politicara, а doista је i Ьiо mislilac-politicar. 
Ali se drzao iнduskih oblcaja - јео је prstima vegetarijansku hranи 
i Ьiо trezvenjak. Ne secam se пiceg znacajnijeg iz tog susreta s 
Nehгuom, sem njegove kгiticпosti prema Ьlokovima, пarocito prema 
Sovjetskom Savezu, cija је politika bila i za njega гаzосагаnје, pogo
tovo sto mu se izjalovio san da uspostavi najЬlize odnose s Ceho
slovackom kao bezopasnom industrijskom zemljom. I secam se da se 
Nehгu, u kratkoш zadгzavanju posle rucka, poigrao s pandom, hima
lajskim medvedicem. 

Filozofi su tada Ьili cenjeni u Indiji i igгali su znatnu ulogu 
u politici. Potpredsednik RepuЬlike је Ьiо glasoviti filozof Radakrisnan 
kojega smo takodje posetili. Bili smo neuporedivo zadivljeniji nje
govim oduhovljavanjima politike nego njegovom funkcijom. Nekoliko 
meseci kasnije, u leto 1953. godine, ја sam Radakrisnanu- zbog od
sutnosti Tita i Kardelja na Brionima, Ыо domacin. Tada smo posle 
гucka u Yladiпom klubu diskutovali i о filozofiji - on је Ыо "subjek
tivni idealist" пaklonjen Kantu, а ја sam Ьiо za materijalizam i Hegela. 

I u Njudelhiu smo nastavili kontakte sa socijalistima, koji su 
vec u Rangunu Ьili intenzivni. 

VeCina socijalistickih vodja, а i sam socijalisticki pokгet, ako 
vise i nisu Ьili pod uticajem Gandijevih ideja, potekli su iz njegovog 
pokгeta. Za sve induske socijaliste Ьi se moglo reci da su u svojoj 
narodskoj denюkraticnosti i egalitarstvu Ьili dosledni, cak doktгi
нarni, premda su se гazlikovali u mnogo cemu. Niko od njih nije Ьiо 
marksista - нisu duЬlje ni poznavali maгksizam. 

R. Lohia је Ьiо шedju najdinamicnijim, ра i naj01·iginalnijim 
iнduskim socijalistima. U Kalkuti је priredio vecet"U za nas, imali smo 
s нjim i dva-tri duga razgovoгa о pгoЬlemima socijalizma. Он је 
predvodio stгuju, bezmalo нezavisnu, uнutar socijalisticke partije. 
Izdavao је i svoj casopis. U gledanjima је Ьiо - to је тој utisak
postojan i principijelaн. Omaнji, zbojit i govor1jiv. Lohiu је naгocito 
zanimao socijalisticki ргеоЬгаzај sela, obzirom da је Indija seljacka 
i bez izgleda na bгzi industrijski pгeobrazaj. Dakako, Ьilo mu је jasno 
da пi ргеоЬгаzаја sela nema niti шоzе Ьiti bez moderne mehanizacije, 
ра је Ьiо opsednut idejoш izgгadпje neke male univeгzalne po1jo
i)rivredne masine. Drzao је da је na savгemenom tehnickom nivou 
- moguce stvoriti takvu masiпu. 

Mi smo Ьili drukcijih gledanja. Smatrali smo da је izlaz u 
velikim kolektivnim imanjima, нekom vгstom doista dobгovoljпih 
kolhoza. Lohia је Ьiо pгotivпik kolhoza. Smatгao је da seljaci treba 
da zadrze svoj posed, а da udгuzuju гаd i promet. А za ma1u masinu 
је sam primetio: То не moze Ьiti posao politicara i socijalnih гeforma
·toгa, nego tehnicara i agronoma. - Ideje su vaгnicile, snovi se zdru
zivali- kao da nismo s dva kraja sveta, iz razliCitih kultura i uslova. 
I mada su diskusije s Lohiom Ьile vat.rene ра i nepomiгljive - nisu 
remeceni drugarski odnosi, niti је iko zbog toga postao zlopamtilo. 

Kad sam godiнu dana kasnije odstгanjen iz vodjstva zbog "revizio
пizma", Lohia rne pozvao на saradnju u svoj casopis. Ј а sam se odazvao 
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,pozivu i napisao clanak. Ali dok sam na beogradskoj Glavnoj posti 
predavao preporuceno pismo s clankom, jedan od dvojice agenata koji 
su me pratili prisao је postarici i naredio - na moje oci - da pismo 
izctvoji. Ј а sam - sact se vec не secam na koji nacin - dostavio 
Lohiu clanak koji је on i objavio. Uz to је on naredio i potragu za 
pismom i ustanovio da pismo nije poslo iz Beograda, ра је i to objavio. 
А ја sam, iz inata, posao s potvrdom na postu, ра su mi platili 
odstetu za "izguЬljeno" pismo u izrюsu od 500 dinara. А dok sam 
Ьiо u ~atvot-u, Lohia је umro. Nisam u stanju da procenim koliko 
su Lohюm izguЬili Indija i socijalizam, ali ја sam tada, u zatvoru, 
njegovu smrt doziveo kao guЬitak saborca koji је princip stavljao 
iznad koristi i "obzira". 

S Dzajaprakasom Narajanom nismo imali toliko vatrene i opsirne 
diskusije, ali smo se u Rangunu dogovarali о rezoluciji i taktici Kon
ferencije. On је, u jednom posebnom susretu, nabacio ideju saradnje 
s Nehruom i Partijom kongresa radi zdruzivanja reformatorskih i 
socijalistickЉ snaga. Mi smo se s tiш u пacelu slagali. Narajan је 
kasnije zasnovao поv pokret, а i sam је odigrao znacajnu ulocru u 
obaranju Indire Gandi. Besumnje је Ьiо izuzetna licnost: strPJjivo 
шudar, iшun slavi i titulama, uveren u nadmocnost ideja, tolerantan 
u sv~ш:l, pogotovo ~ dislш:'iji. s. jednog svog putovanja u Evropu 
svгatю Је u Jugoslavr)u da br se vrdeo sa mnom posle mog izlaska iz 
zatvora. Napгosto nisam u to rnogao da poverujem. Dгzao sam da је 
;on u Beogradu zbog dгugЉ susreta, ра usput i zbog mene. Ali on mi 
је izricito rekao - bilo је to u njegovoj soЬi u hotelu "Metropol" -
da је bas zbog rnene skrenuo sa svog puta. 

Razgovarali smo otvoreno, s prisenkom njegovog saosecanja i 
П:~ј~ .rezig~iraпosti. ~агајаnа nisu mnogo zanimali ekoпomski i poli
trckr rzgledr Jugoslavl)e, nego - metodi vlasti i kaгakter vlasti. Do
takli smo se i pitaпja partijskog pluralizma. On se nacelno izjasnio 
protiv visepartijskog sistema, jer se partije korumpiraju i teze mono
polizmu. Sшatrao је da politicki zivot treba da nose i predstavljaju 
opstinske zajednice. Ја sam pгimetio da evropske tradicije i slozenost 
drustvenog zivota zahtevaju paгtije. Dodao sam da bespartijni po
redak bez slobode stampe vodi u diktaturu. 

Narajan se s tim slozio bez imalo rezervi. On је u celijama 
drustva i u skromniш, jednostavnim formama ljudskog zivljenja, tra
gao za slobodom kao za пajvisom vrednoscu. А kada је vlada Indire 
Gandi uhapsila Narajana, neki Indusi iz Londona su trazili od mene 
dav· s~ svojim potpisom pridruzim zalltevu za njegovo oslobadjanje. 
Uсшю sam to rado, zaleci sto nisam u prilici da ucinim i nesto vise. 

I s Asokom Mehtom imali smo diskusija. Medju socijalistima 
~n је Ь~о najЬlizi Nehruu. I on me је posetio u Beogradu, ро mom 
rzla~~c.u rz zatvora. I mada su mi njegovi politicki pogledi Ьili shvatljivi 
·i Ьlrzr, Narajan se svojom licnoscu i svojim utopijama utisпuo trajnije 
u moje sесапје. 

.. N~j~re sшо iz Njudelhija poleteli u Bombaj, u posetu taшosn,jim 
socrJalistrma. Ташо smo ЬШ sшesteni u relativпo raskosni stan pre-
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dusretljivih supruga Trikumdas. Posle tri-cetiri dana boravka u Bom
baju, poleteli smo za Karaci. 

Dok sпю Ьili u Njudelhiju saopsten nam је preljubazni poziv 
pakistanske vlade da posetimo Karaci, tadasnju prestonicu Pakistana. 
Nisшo tim pozivom ЬШ prevec odusevljeпi, ali nije bilo ni razloga 
da izbegavamo Pakistance. Unapred smo se dogovorili da izbega
vamo izjasnjavanje о Kasmiru - da se ne Ьismo zamerali Indusima 
koji su паs tako 1еро primili i s cijom vladom је Jugoslavija vec 
imala srdacne odпose. 

А pakistanska vlada је bas nastojala da bar stvori utisak - ako 
vec ne moze da nas navede na otvoreno izjasпjavanje - о nasoj 
zainteresovanosti za nјепе stavove о kasmirskom pitanju. Nas amba
sador Obrad Cicmil nije to prozreo, ра је prihvatio protokol posete 
onakav kakav mu је pakistanska vlada predlozila. 

Smestili su nas u nekakav drugorazredni hotel - mozda boljeg 
nije ni Ьilo u Karaciu. No buduci da nismo formalno bili drzavna 
delegacija, nego poput delegacije "dobre volje", а buduci је Pakistan 
zaostala zemlja - nismo oko smestaja stavili nikakvu primedbu. Spor 
је rastao oko protokola, oko reda nasЉ poseta. Pakistanci su pred
videli da vec sutradan ucinimo prvu posetu ministru za Kasmir, u 
сети smo mi videli sшisljenu igru. Pakistancima је ta prva poseta 
trebalo da posluzi u propagandne svrhe - da prikazu kako smo mi 
zivo zainteresovani za Kasmir, ako ne i da sшо zbog Kasmira i dopu
tovali u Karaci. Odmah sшо stavili primedbu Cinovniku pakistaпskog 
ministarstva spoljnЉ poslova. Ali taj cinovпik је odlazio i dolazio, 
uvek s rюYim izgovorima. Nas aшbasador, mada se nasao u nebraпom 
groZdju, а ро prirodi miraп i trpeljiv, takodje nas је podupirao. Na
tezaпje је trajalo Citavo popodne - dok mi najzad nismo odlucili 
da sutradan odletimo ne posetiYsi ni jednog zvanicnika. Vece је bilo 
poodmaklo kad nam је cinovnik saopstio da prihvata nas predlog -
da се nas najpre primiti predsednik vlade, а potom ostali, medju njima 
i шiпistar za Kasmir. 

Tako је i Ьilo, sutradan. Kasmir nije ni pominjan u razgovorima, 
sem sto ga је spomenuo, usput ministar za Kasmir. Dostojanstven 
dzeпtelmen u kitnjastoj nosnji podsetio me па staroyremenske crno
gorske glavare, utoliko vise sto је imao i titulu "serdar". 

Тај nesporazum, to natezaпje, bacilo је seпku hladnoce i uko
cenosti na razgovore, ра i na prijeme priredjene u nasu cast. Iz Ка
гаСiа smo odletili u Bejrut. Nameravali smo da iz Bejruta podjemo 
u Izrael, jer nas је izraelski delegat, na Konferenciji u Rangunu, Mose 
Sat·et, vec Ьiо pozvao, а mi se napola slozili. U Bejrutu smo zapali u 
diskusije s liЬanskim socijalistima koji su s reformistickim, demo
kratskim pogledima mesali nacionalisticku nepomirljivost ргеmа Izraelu. 
Unekoliko su i ti susreti s liЬanskim socijalistima uticali na nase 
kolebanje oko posete Izraelu. Za svaki slucaj, upitali smo vladu u 
Beogradu, а она nije podrzala nasu posetu. Tako smo, ne bez zalje
nja, odustali od te poset.e, а ја sam Saretu uputio pismo s objasnje
njima promene nasih пamera. сио sam da se saret zivo angazovao 
za mene, dok sam Ьiо u zatvoru, ali ne znam pojediпosti о tome. 
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saret је blo uman i odmeren, sa idejama evropskih socijalista. Ni on 
vise nije ziv - necu ga sresti, cak i ako ы mi se ispunila zelja da 
vidim Izrael. Necu ponovo videti ni Bejrut - taj grad romanske 
mediteranske skladnosti i topline vec godinama masakriraju beso
mucne mrZпje, naoruzane ideologije. Nisam pacifist, uveren sam da su 
ratovi i revolucije ljudske neminovnosti, ali i znam da se zivot i 
lepota ne mogu vaskrsnuti. 

Iz Bejruta sшо posli u Daшask. Boravak је Ьiо prijatan, ali bez zna· 
саја. Као i u Atiпi, iz koje smo poleteli natrag u Beograd. Pre polaska 
sam kupio Titu, za svoje dnevnice, kamilhar-stof za kaput, za koji me 
zamolio pre polaska. Tu beznacajnost zaista ne Ьi vredelo beleziti, kad 
ona ne Ьi potvrdjivala intimnost odnosa koji се se posle nepune dve 
aodine preobraziti u netrpeljivost, u ogorcenje i progone. 
"' U Beoaradu, 11а doceku na aerodromu - Rankovic i Stefica. I 
mada је R~nkovicevo prisustvo na doceku bllo ро protokolu- јег i 
mene su, na moje iznenadje11je, dok sam Ьiо u Aziji, naznacili za jednog 
od tri potpredsednika repuЬlike - Ьiо sam i polaskan i obradovan: 
dugogodisnje, prokusa110 drugarstvo, kao da nista ne moze poremeniti. 
Dao sam kratku izjavu - sentimentalnu, ali i politic11и. 
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Staljinova smrt izazvala је olaksanje, ра i radovanje, u vodjstvu 
Jugoslavije. Ali u predvidjanjima promena и Sovjetskom Savezи bllo 
је razlika, naizgled beznacajnih. Tito i Rankovic su - secam se -
ocekivali vece promene nego Kardelj. Ја sam smatrao sovjetsku par
tijskи Ьirokratijи za toliko sazivljenи s privilegijama i orijentisanu na 
ekspanziju da na sistem ne moze bltno иticati nestanak makar i tako 
dominantne figuгe kao sto је Ыо Staljin. 

Ni Tito пiје ocekivao promenи sovjetskog sistema. Ali је ocekivao 
promenи koja се dovesti do drиkcije, neagгesivne, spoljne politike, 
пarocito prema Jиgoslaviji. Rankovic је, drzim, u svom gledanjи po
lazio od pгidavanja velikog, ako ne i presиdnog, znacaja strukturi 
vlasti, buduci da se ona zasnivala na kultu i иlozi Staljina. Kardelj 
је blo negde izmedjи Tita-Rankoyica i mene: Staljinova smrt nece 
dovesti do radikalnije promene, ali се пaterati yodje da sistem po
stupno menjaju. 

Svakako је и nюm gledanjи znatnog иdela imala i marksisticka 
postavka primenjena na Staljinovи smrt. Smatrao sam da је sistem pre
sиdпiji od vodj-a. Ali tacno је i to da sи pomenиte razlike и gledanjima 
na posledice Staljinove smrti poticale iz vec zacetih- zacetih ako ne 
i oformljenЉ - razlika и gledanjima na nas иnиtarnji 1·azvitak i na 
socijalizaш и celiпi. 

Niko и иzem vodjstYU, а ni inace, nije Ыо syestan dиЬine i 
dalekosezпosti razlika koje sи se, eto, nepriшetno, takoreci nesvesno, 
ispoljile povodom Staljirюve sm1~ti. Ali kad su razlike vec izЬile na 
videlo, svak Љ је vec dozivljavao i odnosio se prema njima па svoj 
naciп. Secam se kako me је, иskoro posle Staljiпove smrti, zacnиlo 
saopsteпje Kaгdelja posle povratka s Briona - na moj иpit kako је 
Tito ,ј sta radi: Najvise ga zanima sta се Ьiti sada, posle Silll'ti 
Staljina. On осеkије ozblljne promene. 

U to yreme је Tito росео isticati da Ьi se trebalo sto pre otarasiti 
americke pomoci: Bez samostalne spoljne politike пеmа ni prave 
samostalnosti - govorio је on. Svi smo se slagali s njim u okonca
vanjи pomoci i zavisnosti od Zapada. Ali је njegovo nastojanje na 
tome, bas u to vreme, imalo prizvиk zaokreta i u unиtrasnjoj politici: 
zaиst.avljanje demokratizacije, prvenstveno u intelektualnoj sferi - u 
toj sferi se bllo i najdalje otislo. Ти, u intelektualnoj sferi, osetile su 
se, zapocele sи razlike. Utoliko ocitije i neizbeznije sto је Tito иkazivao 
na "negativnije uticaje" sa Zapada na kиlturu i omladinи, а ја и svom 
misljenju vec nisam delio dиlюvne tvorevine na "zapadne" i "istocne", 
а jedya i na "dekadentne" i "pгogгesiyne". 
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Pocele su razlike i u gledanju na Savez komunista i na njegovu 
ulogu. Tito је vec i javno izrazavao zabrinutost za stanje u Savezu 
komunista, zbog njegovog rasplinjivanja i neefikasnosti, а narocito 
zbog slaЬljenja ideoloske monolitnosti. Niz vodecih drugova, medju 
njima Kardelj, Bakaric, Vukmanovic i ја, smatrali smo da Savez 
koшиnista tгеЬа da bude ideoloski, а ne operativni vodj; da svoje 
prisиstvo ostvaruje pretezno kroz slobodnu diskusiju, а ne naredbama, 
zabranama i etiketiranjem. Zanosili smo se, narocito Kardelj i ја, 
ozivljavanjem i aktivisanjem Socijalistickog saveza, kao siroke, ne
ideoloske organizacije, u kojoj Ьi komunisti Ьili samo najborbenije, 
najsYesnije jezgгo. То је Ьila, и zametkи, ideja о ukidanjи monopolizma 
komиnisticke partije i njenom stapanju s narodnim, demokratskim 
socijalistickim pokretom. 

Istina, i Tito se kolebao u svojim stavovima, naglasavajuci cas 
ovo, cas ono. Ali se kod njega postojano - na sastancima i и razgo
voгima cesce i иpadljivije nego javno - ispoljavala teznja za jacanjem 
ideo]oske morюlitnosti ј za vracanjem partije па proveгenи i osvestanи 
"rиkovodecи иlоgи" и svemи. U tim Titovim tadasnjim nastojanjima 
Ьilo је konzeгvatizma i straha od slabljenja licne vlasti, sto se u 
vrhovirna rnoglo opaziti. Tito је sebe, svoju licnu vlast, vezivao, 
bezmalo poistoveCivao, s ideoloskom monolitnoscu i s bespogovornim 
jedinstvom paгtije. Odnosi и vrhoviшa su jos uvek Ьili saglasni -
mada naglaseno srdacni bas zbog razlika koje su se postиpno иvla
Cile u rnisljenje. Vazne odlиke sи zakasnjavale i sprovodjene meha
nicki, bez odиsevljenja. Ј avljala se i prva diferencijacija u partiji na 
nacionalnoj osrюvi. U SrЬiji se vrsi revizija Solиnskog procesa, а u 
Hrvatskoj ozivljava Matica hrvatska. Uhodaпi шehanizmi sи se raz
labavljivali а fиnkcioneri Ьivali sve komotniji. U tome su Titova za
paziшja i bojazпi Ьili nepogresivi; za mene sи sporni nacin i pravac, 
koje је izabrao za izlazenje iz nedaca. 

Reforme, demokratske tendeпcije su Ьile jos uvek snazne, u po
nekim koпkretnim pitanjima i neodoljive. Tako, иskoro posle Sta
ljiпove smrti, и martu 1953. godine, dolazi do ukidanja dobrovoljnih 
omladinskih radnih akcija i do faktickog raspustanja radnih zadruga. 

Inicijativa za иkidanje omladinskih radnih akcija, na Kongresu 
oшladine 6. rnarta 1953. godine, dosla је iz vodjstva oшladine. Tu 
inicijativи su podsticali i privredпi funkcioneri. Rad omladine је Ьiо 
skиplji i neefikasniji. I ја sam podиpirao tu inicijativu, mada vise iz 
politickill пеgо iz ekonomskih razloga: smatrao sam da је to zastarela 
forma, koja u omladini razvija poluvojnickи, monolitisticku i paro
lasku svest, umesto razvijanja slobodnijih i samostalnijih inicijativa. 
I neki clanovi Politblroa, na primer Kardelj, delili su moje misljenje 
о tome. Ali odlиku о иkidanjи omladinskih radnih akcija mogao је 
doneti, i doneo је, Politblro. Ipak је Tito, posle mog obaranja, po
vodom obnove omladinskih radnih akcija, krivicu za njihovo ukidanje 
pripisao iskljucivo "izdajnickom Djilasu". А sta sи Ьile moje pobude, 
moje ideje, шоzе se bar иnekoliko zakljuciti iz mog pozdravnog go
vora, и ime Politblroa, na pomenutom Kongresu omladine: 
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"Period radnih akcija је prosao. То је Ьiо jedan herojski period, 
koji је Ьiо nиzan, ali koji vise ne Ьi mogao da daje onakve eko
nomske i politicke rezultate da Ьi se nastavio, kad su vec prestale 
objektivne potrebe. U borЬi za socijalisticko vaspitanje ја Ьih mogao 
da ukazem sarno na to da se treba cиvati dogmatizma, da se treba 
cиvati utvrdjenih kalиpa. . . и jednoj zemlji u kojoj socijalizam vec 
pobjedjuje ... socijalisticko vaspitanje nije samo izucavanje ciste soci
jalisticke teorije, cistih socijalistickih principa, nego svako kulturno 
uzdizanje, svako podizanje prosvjetnog nivoa, svako opismenjavanje. 
Nasa zemlja, nasi narodi, nasa omladina specijalno, nalaze se u takvoj 
situaciji, gdje sve ono sto pokrece ljude naprijed, sve ono sto im 
podize kulturni пivo и Ьilo kom pogledu - sve је to и stvari 
socijalisticko vaspitanje" ... 

А 30. marta 1953. godine је obnarodovana "Uredba о imovinskim 
odnosirna i reorganizaciji seljackih radnih zadruga". Та uredba је 
fakticki oznaCila raspustanje nasih kolhoza, makar sa zakasnjenjem 
od godine dana, zbog Titovog odЬijanja Kardeljevog i mog predloga: 
Ni Tito vec nije imao kud u 1-asulи koje је godinarna razaralo poljo
pгivredu. Insistiranje па radnim zadrugama i zadrzavanje pri:nudnog 
otkиpa Ьilo је ne samo rasipnicko i besciljno, nego је zadrzavalo 
zemlju u izliSnoj zavisnosti od pomoCi sa Zapada. No obmane i samo
obrane sи jos Ьile snazne: cak је i Kardelj, inicijator te Uredbe, 
mesec dапа kasnije, 6. aprila na koщ?xesu SociJ'alistickocr saveza u . ь ~ "' LjuЬljaщ о razlagao nove mere kao jacanje socijalistickih snaga na 
se:u, u cernu се 1-adne zadгuge - u "novim oЬJicima udгuzivar1ja" 

odigrati vaznи ulogu. 
U Armiji se ukida zvanje politickih komesara, iako se Tito 

i torne predиgo opirao; dva meseca pre toga on је шојu sugestiju 
о torne jetko okarakterisao kao "razvaljivanje armije". 

Ugled Jиgoslavije је, pak, Ьiо u иsроnи. Tito bas tada, и martи, 
odlazi u posetи Londonu. А nacelnik generalstaba Peko Dapcevic 
posecuje Vasington. 

Na kruпisanju kraljice Elizabete П, 1. јиnа 1953. godine, salju 
шеnе zajedno s ministrom spoljnih poslova Kocom Popovicem i 
nacelnikom generalstaba Dapcevicem. Neodmerena, prejaka reprezenta
til'nost nase delegacije dokazиje koliko је Titu i vladi stalo do nagla
savanja dobrih odnosa sa Zapadom, dok iscekuju normalizaciju odnosa 
sa sov.jetskorn vladom. Popovic, Dapcevic i ја smo se divili pornpeznoj 
organizovanosti krиnisanja i zavideli rojalistickoj homogenosti naroda 
i otmenoj predиsretljivosti visih klasa. Ali smo se osecali i neиgodno 
na ruckи s иredпiciшa najиglednijih britanskih listova. Mada smo 
vec Ьili oblkli na neformalno politicko informisanje, Ьili smo na tom 
гuсkи izlozeni "preslusavanjи" kao u politickoj policiji. Ali smo i mi 
"iscerpkali" da zapadпe sile samo na reCima zele ujedinjenje Ne
шacke: podela Evrope nije samo posledica sovjetske pomoCi, sovjet
skog ekspanzionizma, nego i "seblcнih" imperijalnih interesa i teznji 
zapadnih velesila. 

Odlucni zaokret и kocenjи demokratizacije, odnosno u vracanju na 
lenjinistickи ideologicnost i "diktaturи proletarijata", nastupio је na 
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II plenиmи, odrzanom krajem јиnа 1953. godine, и Titovoj гezidenciji 
na Brionima. Тај Plenиm, kako ро mestи njegovog odrzavanja, tako 
i ро njegovoj najznacajnijoj tacki- ideolosko stanje и partiji- isklju
Civa sи Titova zamisao. No to ne znaci da Тito nije imao podrskи 
znatnog broja clanova Centralnog komiteta Ш da nije Ьiо siguran 
u vecinu, pogotovu ako se broju "cvrstih" dodaju "koleЬljivi". АН 
Tito је zeleo da izbegne trzavice i znatnija podvajanja, zbog toga 
Plenиm nije nikog spomenuo kao nosioca "skret.anja" i "slabosti", nego 
na ove ukazivao uopsteno. 

Ali ја sam vec tada ne samo osetio da sи mesto i sadгzina 
Plenиma иpereni p1·otivи "demokratske strиje", nego i da је Tito и 
tom pravcu podиzeo i "frakcionaske" mere kod pojedinih drиgova~ 
On је vec govorkao da se sиvise pise i govori protivu Ьirokratije i 
Ьirokratizma. 

Vec samo sazivaнje Plenuma па Brionima izazvalo је 'l meni 
negodovanje koje nisam ni hteo нi иmео da sakrijem. Bilo је иobl
cajeno, sve dotada, da. se~ plenurni Centralnog komiteta odrzavajи и 
Beogradи, sedistи СК ·ј vlade. Sazivanje Plenиma na Brioнima, gde је 
Ьila Titova najpoznatija rezidencija, ја sam doziveo kao podredjivanje 
СК Titu, иmesto podredjivanja Tita vodecem kolektivи. Ја sam se 
vec dvoumio da to i postavim · na J'lenиmи: Ali, osetiysi da nеси 
naici na podrsku, odиstao sam od toga. Ј er vec и Beogradи, иос1 
odlaska na Brione, ја sam spomenиo Kardeljи; а m6Zda i Rankovicu 
i Vиkmanovicи-Tempи, da skиpljanje clanova -ск iz (;itave Jиgoslavije 
kod Tita na Brionima znaci -potcenjivanje · i pod.redjivanje najviseg 
foruma. Ne secam se reagova!lja drиgЉ, ali Kardelj fe - iako sam 
imao иtisak da i on sliCno misli - rekao da to nije vazno. 

Bilo је upadljivo - а za mene i neslиcajno! - da su se и hotelu 
gde su smesteni clanovi Centralnog komiteta, i и samoj Titovoj vili, 
gde је Plenum odrzan, svukиd muvali i ро ugloviшa strazar·ili oficiп 
Garde, iako za to nije Ьilo nikakvih bezbednosnih razloga, ЬиdиСi 
sи saшi Brioni zastrazeni vojskom i flotom. Ne znam kako se ko 
osecao, ali drzim da nisam Ьiо jedini koji је imao mиcan иtisak 
kao da је doшamljen na vecanje и zaverenickи tvrdjavи. 

Те moje иtiske i takva moja osecanja је potvrdjivalo drzanje 
nekih clanova СК prema meni, а pogotovo Tita. Dok smo и paиzi, 
na terasi prostrane vile, razgledali Augиstincicevи kирасiси, Jovan 
Veselinov me је иpitao sta о toj skиlptиri mislim. Odgovorio sam da 
mi se skиlptura svidja, ali da takvih ima pet hiljada и svetи. Na tc 
је on izazovno dobacio: Titи se mnogo svidja. - А ја: То је 
Titov иkиs. - Та pojedinost ne Ьi inшla nikakvog znacaja da nije 
Ьilo i drиgih i da ја Veselinova nisam jos sa roЬije znao kao komи
nistи koji svoje misljenje unapred prilagodjava vecini, odnosno јасеmи. 
Као licnost је Veselinov, inace, Ьiо prijatan i srdacan. 

Tom pregonjenjи s Veselinovom ја sam morao pridati znacaj vec 
i zbog Titovog nastupa prema meni, na pocetkи zasedaпja, dok smo 
zaиzimali sedista. Tito mi је pokazao da sednem do njega, а s njegove 
Ieve strane, istovremeno шi dobacivsi tЉо i znacajno: Treba i ti 
da govoris, da ne шisle da пismo jedinstveni. - Sye do tada, do tog 
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tt·enиtka, smatrao sam da razlike - ako ih ima - treba pretresati, 
ako i ne na Рlеnиши, ono и иzem krugu, и Sekretarijatu СК ili 
PolitЬirou. А sada, najednom, treba da govorim da clanovi СК ne 
Ьi pomislili da и najuzem vrhu, i to bas kod mene, ima razlika. 

Bilo је to ne samo frakcionasko vrbovanje, kome ја нikad nisam 
podlegao, nego i pritisak da istupim onako kako Tito zeli, makar to 
Ьilo sиprotno mom иverenju. I govorio sam, istиpio sam - zbunjeno 
i neodlucno, mireci svoja intimna gledanja sa onima za koja sam 
drzao - ne, znao sam! - da su Titova. Secam se, primerice, da sam 
kтitikovao иvlacenje и javni zivot izraza "gospodja" i "gospodin". 

Ali sam se иbrzo, prekonoc, priЬrao i povratio seЬi, иcvrscujиci 
svoja иverenja. Na povratkи s Plenиma, otvorenim kolima, pt·edlozio 
sam Kardeljи da podjemo na pecanje pastrmki, na reci Gacki и Lici. 
Bio је topao letnji dan i dok smo se иspinjali uz serpentine iznad 
Senja, и jednom trerшtkи izjavio sam mu da nеси moci da podиprem 
to rюvи, "brionskи" liniju. Kardelj mi је s nekom potistenoscи 
u pogledu - rekao da preterujem, ра smo zacutali. Pecanje pastrmki 
је ra::radovalo Kardelja: Ьilo је vrlo иspesno, vec i zbog toga sto smo 
pecal1 u rezervatu, а ne na otvorenoj reci. А ја sam vec razmisljao о 
onom sto se zЬilo na Brionima, о onom sto sam, i ne hoteCi, rekao 
Kardelju. 
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Izgleda da је Tito Ьiо zadovoljan П plenumom. Jer kad smo se 
1. avgusta susreli kraj Srba, na reci Uni, on se salio sa mnom zbog 
toga sto sam prenoCio u senu. Ја sam se Ьiо obreo tamo, na Uni, 
s majorem Nedicem, u lovu na pastrmke, а Tito је obllazio Liku i 
Dalmaciju. Major Nedic i ја s pratnjom nismo ni imali boljeg noCista 
od razvaljenog plasta sena, је1· је narod, ра i Nediceva majka, jos 
z1veo u naslonima, prigradjenim uz popaljene domove. Titov voz, 
zaustavljeп na пasipu, odudarao је mocпim s)ajem od 1·azorenog na
selja i kamenite okoline. Т а sam rucao kod Tita, оп ше zvao i da 
ga pratim. Mozda је vec tada Ьilo neke hladnoce, neke tvrdoce u 
odnosima. Ali је nju Ьilo tesko uoCiti, obzit·om da је Tito, i u naj
srdacпijim situacijama, zadrzavao odstojaпje s najЬlizim drugovima. 
Tako se mozda pojacalo moje nadanje u neokrпjenost drugarskih od
нosa, ali nije zaustavilo formiranje mojih "jeretickih" pogleda. 

Могао sam da zurim za Beograd, jer је sutradan trebalo da do
cekam vodju laburisticke Ievice Enjuriпa Веvапа i njegovu suprugu 
Dzeпi Li. Krenuli smo sa Une, od Tita, kasno popodne, а uz to zalutali 
па Iose putove, tako da smo vozili, moj sofer Тото i ја, cele noci, 
na smenu, i stigli u svitanje. Tako је docek Bevanovih protekao u 
red~. U isto vreme boravio је i laburisticki vodj Кlement Atli u Jugo
slaviji. I mada su Atli i Bevan Ьili u ostrom partijskom sporu, Bevan 
је izbegavao da se izrazava гdjavo о paгtijskom yodji, а Dedijer i ја 
Yodili smo гacuna da se ne susretnu. 

Bevan i Dzeni Li smestili su se u Yili koja је pгipadala meni, 
u Banjickih zrtava 6. Ustupili smo im steficinu i moju spavacu sobu. 
Beyanove smo pгatili na putu Dedijeг i ја; vec sam razumevao po
nesto od engleskog kojim је Dedijer od mladosti odlicno vladao. Ostali 
su dan-dva u Beogгadu, ра smo krenuli za Bosnu i Crnu Goru, jer је 
Bevan zeleo da vidi "autenticni narod" i zaostale krajeve. 

U Sarajeyu smo гucali kod Djuгa Pucara koji је svojom pгi
pгostom jednostavnoscu ostavio na Beyana pгijatan utisak. OЬisli 
smo, dakako, Bas-carsiju а i tгznicu, u kojoj se se rojile muve. То 
је izazvalo Bevanovu primedbu da treba upotreblti diditi. Dzeni se 
пeoprezno izlozila suncu koje је njenoj Ьledoj i neznoj kozi nanelo 
Ьlage opekotine. 

Najduze smo se zadгzali u Crnoj Gori, na Durmitoгu i Biograd
skom jezeru, а nocili smo i u jednoj seljackoj kuci kod iPljevalja. 
Rastao sam se od Bevaпovih па Cetinju, odakle ih је Dedijeг otpгatio 
u posetu Titu: nisam ni slutio da је to moje poslednje yidjenje sa 
Enjurinom - prekidanje neseblcnih zajednickih tгaganja u socijalizmu 
s dva kraja Evrope, iz dveju razlicitih kultuгa i razlicitih iskustava. 
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Opun, bucmastog cгvenog Iica, rano osedeo i s Ьledoplavim 
"velikim" ocima, Bevan је izlagao svoje poglede lagano i razlozito. 
Ali је, uz to, Ьiо vrlo zivog uma, i spreman na duhovite i ostre 
replike. Meni su se kod njega najvise svidjali nekonvencionalnost i 
pronicljivost mislje.~ja. uz istovгemenu nepokoleЬijivu, iskonsku i na
гod~ku, veгu u socчalizam .. Ali nisu tacna kasnija пagadjanja i optuzbe 
~а Је Bevan па ~ene utJcao. Те optuzbe su, uost~tlom, i zvanieno 
aemantovane u Тltovom pismu Bevanu posle obracuna sa mnom. 

Drzim da је izmedju Bevana i mene Ьilo neke srodnosti u sacrle
dav~~ju krize u k?ju zapadaju i "istocni" i "zapadni" socijaliz~m. 
OboJ.ICa smo takodJ.e. smatrali da u politici moraju postojati moralne 
gгашсе, premda po1Jt1ka sama ро sebl niti mora niti moze Ьiti idealno 
moralna. Те moralne granice se poklapaju s traganjem za istinom i 
nc:,stojanjem na istini, ali ~isu ni potpuno odvojene od toga. Bevan i 
Dzeш ~~ su uporпo, do kraJa, protestovali pt·otiv pritisaka nada mnom, 
Beyan Је u tome pokгenuo i Socijalisticku interпacionalu. 

~evanova s~rt, 19?0·. godine, dok sam Ьiо u zatvoru, pogodila 
me Је kao gub1tak пaJbbleg pгijatelja: prijatelji su me vec odavno 
bili napustili, mnogi i prokleli, а kod mene su se srodnosti u pocrle
dima uvek m.esale s licnim пaklonostiшa. Posle prvog izlaska"' iz 
zatvora po:vetю sam Bevanu svoju knjigu Susreti sa Staljinom (u ino
stranstvu st.ampana pod naslovom Razgovori sa Staljinom). Oduzivao 
sam se, kol1ko sam mogao, vernom i postojanom borcu. Dzeni Li se 
razlikovala od Bevana - ne toliko u nacelima, koliko u nacinu inter
p:etira~ja. s.иzdrz.anija, шаnје retoricna, ona је- bas zbog toga sto 1 е 
b!la .uшver~1tets~1 ~br~zovan·~, dok је Enjurin Ьiо rиdar u ranoj mla
dostJ - Ьйа ostгl)a 1 tvrdJa. Za nju sи principi Ьili crlavno а za 
Enjиrina isto toliko i naCin njihovog dokazivanja. "' ' 

Dzeni ~i је dolazila _dva риtа ~ Beograd zbog mene: p1·vi риt kad 
sam uhap~en 19?6. godшe, а drиg1 риt kad sam Ьiо pиsten iz zatvora 
1961. godшe. NJen dolazak zbog mog hapsenja је besиmnje Ьiо uteha 
za Steficu i maleni krиg sapat.nika, ali na zvanicnike је moZda uticao 
samo utoliko sto sи mi odmerili "Ьlаzи" kaznи. Njen drиcri dolazak 
је osvezio nase prijateljstvo i tиzna secanja na Enjиrina. Ostao sam 
s Dzeni и retkom, ali srdacnom pismenom kontaktи sve do danas. 
А и 1969. godini, dok smo Stefica i ја boravili u Londonu. fakticki 
smo Ьili njeni gosti, pod njenom neposгednom brigom. · 

Cim sam se vratio u Beograd, posle rastanka s Bevanovima na 
Cetinju, prionиo sam na rad u Novoj misli. U Sovjetskom Savezи sи 
se navescivale promene, koje sи u nasim vrhovima pocele da Ьиdе 
nade i prizeljkivanja ne samo u пormalizaciji medjud1·zavnih odnosa, 
пеgо i u promenи sistema - promenи ako i ne гadikalnи а ono 
tak~и koja .~~ o~vori~a. nove puteve, slicne jиgoslovenskim. т~ nisam 
delю to mislJenJe, шћ veгovao u korektnije promene и Sovjetskom 
Savezu. U tome smislu napisao sam opsiran i - и dиhи teme i 
и stilи ероће!- koшplikovan clanak "Pocetak kt·aja i pocetka". Тај 
Clanak је primljeн s podeljenim simpatijama и vrhovima: "demokt-ati" 
sи se odиsevljavali, а "Ьirokrati" su Ьili sиzdrzani - јег to moze da 
ometa norшalizaciju sa sovjetskom vladom. U tome sи "Ьirokrati" 
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иnekoliko Ьili и pravи, mada је glavni 1·azlog njihove sиzdrzanosti 
Ьilo reflektovanje kritike na jиgoslovenske slicnosti sa sovjetskim 
poretkom. Ј edan sovjetski diplomata је и nasem Ministarstvи ino
stranih poslova primetio da takvi clanci ne koriste normalizaciji. 

U to vгeme, objavio sam и Novoj misli jedan clanak и slavи 
Kгleze - povodom njegovog sezdesetog rodjendana, а dгиgi о Oskarи 
Davicи - povodom njegovog гomana Pesma. Krlezin rodjendan је 
ргоsао nezapazeno, i и stampi i u zvanicnim krиgovima. Naknadno, 
posle tog mog clanka, dodeljen ти је orden. А Davicov roman, koji 
: sada smatгam и mnogocemи znacajnim dostignиcem, svakako sam 
prehvalio - zbog negodovanja i otpora koje је izazvao и "par·tijnim", 
·'cistиnskim" i dogmatskim vl'hovima. 

Rad u Novoj misli, а jos vise oko nje, Ьivao је sve dinamicniji 
i raznovrsniji, Foгmirane su ad hoc grиpe od istaknиtih pisaca i na
ucnika za razna pitanja, koje su raspt·avljale razlicite proЬleme: 
secam se diskиsi,je о lstmiji naroda Jugoslavije i о шodernoj fizici. 

U redakciju је usao, ро svojoj zelji, ali rado docekan, Miroslav 
Krleza. clanovi гedakcije sи Ьili i Dobrica ёosic, Milan Bogdanovic, 
Oskar Davico, Mihailo Lalic, Mitra Mitrovic, Milentije Popovic, Dиsan 
Kostic, В01·а Drenovac, а kasnije i Joze Vilfan. Redakcija Nove misli 
odrzavala је ceste sastanke. casopis је izlazio redovno mesecno и 
12.000 primeraka, finansiгao se iskljиcivo od pt·etplata, i honorisao 
priloge. Sve do danas, koliko mi је poznato, to је jedini mesecnik 
za kultиrи, koji nije sиbvencioniran. Nova misao је imala samo dva 
placena lica, odgovornog urednika Skendera Kulenovica i sekretaricи. 
Administrativne poslove је vгsila administracija ВоrЬе. 

Ukoliko је Nova misao sazrevala, а krиg oko nje јасао i гazgra
njavao se, slaЬio је rad Agitpropa kao Ьirokratske partijske ustanove. 
Ne samo ја, nego i drиgi vodeci iz Agitpropa- najveci deo svoga 
vremena posveCivali sи Novoj misli i grupama oko nje. U Agitpropи 
ostalo је samo nekoliko sporednih funkcionera, radi otaljavanja in
formativnih poslova. Istina, takvo slaЬljenje иloge Agitpгopa bilo је 
mogиcno ne samo zbog nastajanja intelektualne demokratsko-socija
listicke grupacije oko Nove misli, nego i zbog rpostignиte sredjenosti 
i liЬeralizacije ostalih sredstava informisanja. 

Nova misao, kao i grupisanje oko nje, nije zamisljena, а niti је 
delovala kao paralelni ili opozicioni centar, nego kao neformalna par
tijska grupacija, proistekla iz demokratskih strиjanja i sracиnata na 
podmladjivanje socijalistickih ideja i na kritikи lenjinsko-staljinskocr 
d 

. ь 
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Novi izbori, zakazani za 22. novembar 1953. godine, kao i izbl
janje nove, odsиdne krize oko Trsta, pre sи podjarili nego stisali 
intelektualnu i ideoloskи иskipelost и Novoj misli i oko nje - bar 
sto se tice mene i moje delatnosti. Izbori, makoliko slozen i odgo
voran zadatak, Ьili Ьi - kao i dotada, kao i u svakom jednopartijskom 
rezimи - manifestacioni i rutinski posao. Ali и te i takve izbore 
uplela se i odlиka zapadnih velesila - SAD i V. Britanije - da 
trscansku Zonи А, kоји su drzale njihove trиpe, predajи Italiji. То 
је и izbornи kampanjи иnelo zivost, izazvavsi bes i ogorcenje umesto 
litanija о slavnoj proslosti i svetloj buducnosti. 

Vest о odluci vlada SAD i V. Britanije objavljena је 9. oktobra, 
а vec sиtradan sи izbile demonstracije и Beogradи, koje su se potom 
rasirile ро celoj Jиgoslaviji. То su Ьile prve demonstracije и novoj 
Jиgoslaviji, koje sи, poglavito и Beogradи, p1·erasle zvanicne intencije, 
makar sto sи ih inicirale zvanicne organizacije. Vec prve no6i su 
denюlirane americke i britanske иstanove. 

Tito је vec pre toga- 6. septembra, cim sи navestene odluke SAD 
i V. Britanije о predaji Zone А Italijaniшa - odrzao na italijanskoj 
granici govor и kome је istakao da Jиgoslavija nece dozvoliti da 
Italija okupira Zonи А, to jest i sam Trst. Za Titom su se poveli 
i drиgi. I sredstva informisanja, dakako. Atmosfera se иsijavala. U 
~о vreme odr~aн~ sи i manevri prema Trstи, sto је podgrejalo cak 
1 t·atna nastrOJenJa. 

Partijsko-drzavno vodjstvo se naslo u нezgodi. Na jednoj strani 
su ти demonstracije konvenirale kao izraz revolta protiv Amerikanaca 
i Britanaca, а на drиgoj strani је osecalo nelagodnost zbog nepred
vidjeнog razmaha i sve neizvesnijeg smera demonstracija. Zauzet је 
i stav и Sekretarijatи Centralnog komiteta, kod Tita - da se de
monstracije podrze, ali da se ucvrsti organizovana kontrola nad njima. 
Ovo poslednje i nije Ьilo bas tako jedпostavno, obzirom na podrsku 
demonstracijama iz vrha, а i zbog toga sto sи i mnogi partijci ispoljavali 
zelju da se "razmahиjи". Miliciji i UdЬi sи izdati nalozi da роstираји 
Ьlago, ali da sprece "divljanje". Na muci kako da ostvari jedno i drucro, 
Rankovic је sиtradan morao dovesti konjicи u Knez-Mihailovи uli~и. 
u иlici u kojoj se nalaze citaonice zapadпih zemalja, а zapadne amba
sade је zastrazio sнazniш kordonima. Те iste veceri - dok sи de
monstracije tutnjale Beogradom - ја sam se s yecanja kod Tita 
odvezao da pogledam stanje "na licи mesta". Citaonice u Кnez
Mihailovoj ulici sи Ьile polupaпe. Bilo је polupanih prozora i na 
britanskoj ambasadi, ali је milicija sprecila vece demoliranje, u сети 
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ЈОЈ Је poтogla i cvrsta gvozdena ograda. Potisnute goтile su jos 
skandirale: "Trst је nas!" i "Pela dzukela" (Pela је Ьiо italijanski 
тinistar spoljnih poslova, а ono "dzukela" prihyaceno је spontano 
zbog riтoyanja sa "Pela"). 

Posayetoyao sam se, kratko, sa staresinaтa koji su те prepo
znali, ра se yratio и Titoyи yilu. Pгihvacena је ocena: deтonstracije 

sи, istina, preтasile zeljene okvire, ali nетаји nicega neprijateljskog, 
nicega sto Ьi zahtevalo neke теrе sет organizacionih i propagandnih. 
Vec sи тiting na Slaviji i yeliki zbor na Trgи 1·epиЬlike, koje sи sazvale 
drиstvene organizacije 11. oktobra 1953. godine, iтali organizovaniji, 
таdа i ne таnје Ьисаn karakter. Na sуоји rиkи sат se pridrиzio 
govornicima na Slaviji: rekao sат da Ьih i ја deтonstrirao da nisaт 
yisoki funkcioner, иpozorio sат slиsaoce da ne lираји aтericke 
i britanske иstanoye, jer da тi to то1-ато posle da рlасато. 

Posle goyora poYorka је krenиla sa Slavije ka Trgи repиblike, gde 
је Ьiо zakazan sveopsti zbor. Na сеlи роуогkе Ьiо sат i ја, а neki 
тladji ljudi sи те podigli na 1-uke. Sиtradan је objavljena slika и 
noyinaтa kako те nose na rukaтa. Та slika тi је Ьila neprijatna, 
ne sато zato sto је и vrhovima izazivala nedobгonameгne posalice 
о тојој deтagogiji, nego i zbog mog intimnog оtрога velicanjи vodja. 

Tito је dih dana, 10. oktobщ odrzao и Leskovcи toliko zestok 
govor da nije ostavio nikakve sитnје da се и Zonи А uci i nasa 
vojska, ako иdје italijanska. Slican govor је Tito odгzao i sиtradan 
и Skop1jи. Istoga dana, 11. oktobra, kad је objavljen Titov govor u 
Leskovcи, izisao је и BorЫmoj prvi clanak iz serije clanaka koji се 
и janиaru 1954. godine dovesti do moga isteгivanja iz Centralnog 
komiteta SKJ, а роtот postиpno, i do mog kritickog odnosa рrета 
marksizmи. 

Inicijativa za pisanje tih clanaka potekla је iz Politike - ne 
secam se ko је to pouzdano Ьiо, тoZda тi је saopstio Vladislav 
RiЬnikar. D1-ugovi iz Politike sи smatrali da se nagomilao niz ideo
loskili ргоЬlета koje Ьi trebalo objasniti, forтulisati na novi naCin. 
Ti clanci sи zamisljeni - svakako ро ugledи na zapadne blstove -
da budи иvek iste velicine i na istoт, reprezentativnoт mestи. Ali 
Сiт sи za tи inicijativи doznali drиgovi iz Borbe, kоји је tada иre
djivao Veljko Vlahovic, pobиnili sи se, jer objavljivanje takvih clanaka 
treba da Ьиdе duznost Bm·be, kao partijskog orgaпa, pre nego icija 
druga. Ј а sam se povinovao tот zahtevи, ali posto sат vec Ьiо оЬесао 
Politici, пadjen је kompromis - da Mosa Pijade pise za Politiku. 
Pijade је to doista i radio, dakako na dt·ukciji nacin nego ја. 

Clanci sи и Bm·Ьi u pocetkи izlazili nedeljoт, а kasnije, od 
22. deceтbra - prema sиgestiji drиgova iz redakcije, zbog porasta 
interesovanja - utorkom, cetvrtkoт i пеdеlјот. Ја sam te clanke 
pisao pazljivo i jednostavniт stilom, bez dijalektickih i slicnih 
zavrzlama. S pogledima se promenio i nacin izlaganja. Prvi clanak 
је nosio naslov Nove sad1·zine, а и njemи је isticano: "Revolиcija se 
не moze spasiti svojoт prosloscи. Revolиcija тоrа пасi ноvе ideje, 
nove oЬlike, поvе pozive, drиkcije od нје same, svakidasnje. Nov 
stil i jezjk. - Bиrzoazjja i Ьirokratija vec nalaze za sebe поvе oЬlike 
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i parole. Demokratija ih trazj. I naci се ih. Radi daljeg kretanja 
Jиgoslavije, te zize suprotn_Qsti savremenog sveta ... " 

Naveo sam ovako opsiraii--citat radi ilиstroyanja mog shvatanja 
deтokratjje kao пastavka revolиcije i тоg gledanja na Jиgoslavijи 
kao na zariste и kоте се doci do spoja socjjalizтa i slobode. I na 
sastanku s Titom ја sam istakao - dok smo raspravljali о merama 
povodom trscanske krize - da mi se najvise svidja to sto smo ostali 
revolucjonari, na sta је on иzvratio: Nego sta! ... - I mada sи se 
izjalovile тоје nade и demokratijи kao nastavljanja revolиcije, od
nosno u resenje bas u Jиgoslaviji рrоЬlета slobode kao uslova socija
lizma, mada sи тоја gledanja otada evolujrala i moja se saznanja 
obogatila - i sada samog sebe dozivljavam kao revolucionara, demo
kratskog revolиcionara. Drиgo ne mogи Ьiti, niti ја njti iko ko је 
dosledan, u jspovedanju pluralizma u jednopaгtjjskim diktatuгama. 

U mот poslednjem objavljenom clankи, и navedenoj serjji u 
BorЬi - to је moj poslednji napis оЬјауlјеп и Jиgoslayjji! - po
slednja recenica glasj: "Stvarna sloboda stvarno socijalistickih sнaga 
mora postati glavnom objektivnom snagom socijalizma". Ја sam, be
sиmnje, vec naslиCiyao "gresnost" svojih ideja i svojи sиdЬinи. Otada 
је proslo trideset godina, а taj osnovnj рrоЬlет Istocne Evrope, 
ра i Jugoslavije, nije ni postavljen - sem и "jeretickim" djspиtiтa: 
sloboda za sebe је preduslov i иslov slobode za druge i obratno. 

Tih mojih clanaka је objavljeno osaтnaest. Pretposlednji 29. de
cembra. Poslednjj, уес slozen, obustayljen је ро nalogи Kardelja, 
odnosno Izvrsnog komjteta Centralnog komjteta. Ti clanci, drzim, 
cine celinu: Ьilo је govora и BorЬi - na predlog Mila Vitorovica -
da se jzdajи kao posebna brosиra, s naslovoт Ideje. Ali do toga njje 
doslo zЬog zabrane СК, а i zbog toga sto sam ја јтао u planи teme 
za jos desetak Clanaka. 

Da 1i su ti moji clancj и В01·Ьi slиcajnost? Sta Ьi Ьilo da nije 
doslo do njih? Drzjт da Ьi do otpora Tita i tjtovaca doslo i bez 
tih clanaka, таdа mozda mesec-dva kasпije. Nova misao ј aktivnost 
oko nje Ьili Ьi vise nego dovoljni da pokrenu "konzeГYativne", 
partijsko-Ьirokratske sile. А ni ја vec nisam mogao da se zaustayim 
- pjsao Ьih i drzao predayanja, propovedao Ьih uyerenja koja sи mi 
se vec uvrezila. Jer moje saznanje njje se уес dvoumilo, makar тi 
sye nije Ьilo jasno. DYoитila se, cepala moja psiha, i moja etjcnost. 
Tesko mi se Ьilo rastati od drugoya s kojima sam nosio istorijske 
odgoyornosti i delio zlo i dobro. 

Та dvoиmljenja, ti rascepi sи me ponajvecma i naveli da trazim 
prijem kod Tita, posle njegovog poyratka jz Skoplja. Zeleo sam da 
сијеm sta mjsli о mojim clancjma. Zatekao sam ga и Belom dvoru, s 
generalstabnim mapama rasirenim na zidи. Na moje direktno pitanje 
sta mjsli о mojim clancjma, Tito је, razmislivsj, rekao da sи dobri, 
ali Ьi trebalo yjse da pjsem о omladjni i protiv bиrzoazjje. Моја 
misao ј ја - mada sam uvjdjao znacaj omladjne i opasnosti od 
burzoazjje - Ьili smo vec u drugjm, deшokratskim ј reformistickim 
sferama. 
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Nisam se kod Тita zadrzao ni pola sata. On se ponasao kao na 
komandnom mestu. S "fronta" prema Trstu su izvestavali i trazili 
instrukcije. Drzim da је to Ьiо general Kosta Nadj kojemu је Tito 
rekao da salje sovjetske а ne americke tenkove - "jer је to ne
zgodno". Ја sam ga pripitao, jer nisam mogao da zamislim kakav се 
Ьiti ulazak nasih trupa u Zonu А uz istovremeno prisustvo britansko
americk<ih trupa. - Mi cemo uCi! - tvrdoglavo је izjavio Tito. - А 
sta ako oni, Anglo-Amerikanci, pucaju? - Nece oni pucati. А ako 
Italijani pucaju, pucacemo i mi . . . - Slagao sam se s ulaskom i 
nasih trupa ~ Zonu А, mada mi је tada, kao i danas, izgledala 
pгenagla 1 preJaka kampanja oko toaa. Imao sam utisak kad se kam
par:ja ~tisala. ~osle anglo-americkog ь odustajanja od svo'je odluke, da 
Је 1 Тlto uv1dJaO naglost i prejakost kampanje. Rekao је, kao da se 
pomalo pravda pred bliskim drugovima: Ne radi se tu samo о Zoni А 
- oni ~е posle tra~iti i Zonu В, ako mi ne budemo energicni. 

Zestшa kampanJe odgovarala је i naglasavanju nase nezavisnosti 
od Zapada, ciji је jedan od vidova Ьiо i navesCivanje normalizacije 
odnosa sa Sovjetskim Savezom. Nema nikakvoa dokaza koliko Ј·е 

. d ь ' mеш poznato, а su SAD i V. Britanija podrzavale italijanske zahteve 
prema Zoni А. SAD i V. Britanija su - kako ја shvatam - jedno
stavno zelele da se otarase Zone А i time pokrenu trscansko pitanje 
s mrtve tacke .. D:zim da takvom zakljucku idu u prilog i pregovori 
u Londonu, koJe зе vec u 1954. godini uspesno vodio nas ambasador 
Vladimir. Veleblt s ~redstavnicima SAD, V. Britanije i Italije. Ti 
ггеgоvоп su se zavrs!li tako sto је Zona А pripala Italiji а Zona В 
Ј ugJslaviji, uz neznatne teгitorijalne i finansijske ustupke Jugoslaviji. 

Trscanska kriza је, rekao Ьih, usporila i zamaalila razlike koje 
Sll Se Vec. s]u~i:e, ako ne i. Opazale, izmedju mene i Tha i dгugova koji 
su ta~od!e v Ьйi . za 111:o~olr~~u ~aгtiju ~ ideolosko jedinstvo. Jedinstvo 
yr~a Је. JOs. traзalo, зоs. nl)e b!lo razl1ka u konkгetnim pitanjima -
Ј~dн~о зе Ьйа nap~kla 1~eolosk.~ monolitno~t. А ta pukotina nije jos 
zJai?J:~· Iz:gle.dalo Је da. зе v s nlJansama u 1deologiji mogucno odrzati 
polrticko зedшstvo. Jer шасе ne Ьi Ьilo vесеге kod mene 20. oktobгa 
~а k~joj su ь.i~i Tito, Kaгdelj, Rankovic, Vukmanovic-Tempo, Pijad~ 
1 К?са Роро>'1.с . sa suprugama. Та vесега је protekla u toploj atmo
sfeг1, kakva Ь1 1 tгebalo da bude medju saborcima izvan revolucio
narnih, egzaltiгanih situacija. Kaгdelj је primetio u toku vecere: 
Ovakvih ve~e~a. Ьi ~ге~аlо. da imamo pocesce. - То је ргvа vесега u 
vrhu ·~~ ~О!ОЈ зе Ью 1 .. :r1tO - i. sto govoгi о promenjenim, "ravno
pr~Vll!J.lffi 1 n~posred~lj1Ш odnOSlma u vrhu. А do nje, do te veceгi, 
doslo Је tako sto se Stefica, koja se tada druzila s Jovankom nas1a 
u Titovoj vili za vreme rucka. stefica se neckala - nezgodno 'јој da 
ona tu stalno rucaya а da oni, Tito i Jovanka, nikada ne rucaju kod 
nje.-Tito ј~ u sali UZVl'atio: Mene niko ne zove! - То је Ьiо povod 
da stefica 1 Ј oyanka udese yeceru kod mene. 

Uz iпtenzivno pisanje i rad u Novoj misli, ја sam stizao i da 
ucestyujem u izbonюj kampanji. GoY01'io sam na mitinau u Titoaradu, 
gde sam Ьiо kandidoyaп. Odatle sam dojurio u Beog~ad. А izь Beo
grada, jurnuo na mitiнg u MariЬor. А iz MariЬora u Banja Luku. 
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Mom pratiocu iz Udbe Petru Vojvodicu, to је dalo priliku da se 
nasali: Evo idemo kao depesa preko Jugoslavije. - Govorio sam i 
na mitingu u Pozarevcu: vozio sam se tamo zajedno s Rankovicevim 
zamenikom Svetislavom Stefanovicem-cecom, primetivsi da me od 
njega odvajaju vec tolika razlicita gledanja, а pogotovu nacin pristu
panja proЬlemima, kao da smo iz dve razlicite epohe, ako ne i iz dva 
sveta. U Titogradu privlacila me decije zlobna zelja da slusaocima 
doviknem da cu svakako Ьiti izabran, jer sam jedini kandidat. 
Uzdrzao sam se iz postovanja prema slusaocima. Oni nisu bili 
krivi zbog ucesca u takvim jednokandidatskim izborima. Insistirao 
sam da ne bude svecanog rucka u Pozarevcu, ра smo rucali u stanu 
sekretara Gradskog komiteta SK - bez reprezentativnih troskova 
i pompe. Pre odlaska u MariЬor, konsultovao sam Kardelja о temi. 
On је sugerisao da govorim о radnickoj klasi u revoluciji, jer da se 
to potcenjuje. Prihvatio sam sugestiju - delom i zbog dogmatskog 
identifikovanja "istorijske uloge" radnicke klase sa ulogom komu
nista, а delom zbog slutnji da mogu uskoro Ьiti optuzen za potcenji
vanje radnicke k.lase. А u svojim govorima sam ostro istupao protiv 
Zapada, jer је trscanska kriza Ьila jos akutna, а vec sam slutio da 
mogu, takodje, Ьiti opt.uzen i kao pristalica "zapadne ideologije". 
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7. 

Posto је vec . krenиlo novim, svojim pиtem, тој е misljenje је 
neobиzdano nastavllo ka sve jasnijem i postojanijem иoЬlicavanjи. Oko 
mene .se z~иsnjavala atmosfera neslaganja Ш, redje, odиsevljenih 
podrsk1. А Ја sam se sam и seЬi kidao izmedjи postojeCih realnih 
1 strukturalнih odnosa i svojih spoznanja i inspiracija. Slutio ~am, vec 
kгajem novembra, neminovnost raspleta, sиkoba, ali sam se nadao 
d~ се se ip.ak naci neki izlaz prihvatljiv i za mene i za drugove, koji 
Ь1 se sastoJaO и tome sto mi ne Ьi Ьilo zabranjeno da izlazem svoje 
po~led.e, s. tim s~o Ьi sev najvisi forum od nјЉ eventиalno ogгadio, 
а Ја IZ nJega Ью povиcen - ako treba i dogovorno s vodecиm 
drugovima. 

Ali to је Ьilo zakljucivanje prema sredini, intelektиalskoj, и kojoj 
sam se kretao i prema atmosferi demokratije koja је vladala и znatnoj 
meri ,i и samoj partiji. Takva se atmosfera osecala i iz odziva 
pozitivnih, na moje clanke. Borba је - prema onome sto mi је 
pricao Veljko Vlahovic - od clanka do Clanka primala sve veci broj 
pisama, tako da se njihov broj рорео na tridesetak hiljada. А mene 
је na veceru, krajem decembra, pozvao Osman Karabegovic, funkcioner 
iz Bosne, tada na visokoj funkciji и Beogradи, mada s njim nisam Ыо 
Ьlizak. Na toj veceri se okupila grиpa bosanskih funkcionera, Kara
begovicevih prijatelja. Do dиboko и пос је tekao razgovor, neusiljen, 
о demokratizaciji i daljim, novim pиtevima и socijalizam. Ali, kako 
se ta atmosfera и vrhovima naglo promenila, posle objavljivanja odlиke 
Izvrsnog komiteta о sazivu Treceg plenиma na kome се se pretresati 
"slиcaj drиga М. Djilasa", vidi se ро tome sto isti Karabegovic nije 
hteo da mi иzvrati na pozdrav kad sam na tom plenиmи slucajno 
seo kraj njega. 

Na takve zakljиcke navodilo me i drzanje fиnkcionera. Znatan 
broj mi је odobravao, cestitao, а znatan broj sиmnjicavo i mracno 
сиtао. I premda sam dobro poznavao sklonost. komиnista k menjanjи 
gledista cim osete menjanje "kиrsa" и vrhи hijerarhije, smatrao sam 
da su za takvo sto, obzirom na pomenиtu atmosferи demokratizacije, 
и znatnoj meri иmanjeni razlozi. 

Ali mi је Ьilo od pocetka jasno da sam slablja strana i da cu 
Ьiti potisnut. No to nije Ьiо razlog zbog kojega nisam pokusao da 
organizиjem nekи fгakciju Ш grupи. Ne, ћtео sam da za svoju de
latnost, za svoje ideje, sаш samcit odgovaram. Za sve v1·еше te svoje 
intelektualne, puЬlicisticke i "jereticke" delatnosti, nisam nijednim 
postupkom, nijednoш гессош pгidoЬijao nikoga. Do k1-aja sam ostao 
cist i 1oja1an prema vodjstvu kome sаш pгipadao. Smatrao sam svoje 
clanke semenom, Ьiо sam rob svojih ideja i osecao se sloЬodnim 
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samim tim sto nisam uCinio ne cinim nista sиprotno statиtu partije 
i svojoj savesti. 

Napгegnиtije nego dotad, zivot se odvijao nepoгemecenim toko
vima. cas Ьi jedan dogadjaj pobиdio и meni slиtnje о neizbeznosti 
obracиna "Ьiгokratije" sa mnom, а drиgi dogadjaj Ьi mi povratio 
yeru и neгaskidiyost odnosa s drиgovima. 

Vec је Kardelj - и saradnji s pravnicima i vodecim drиgovima 
-Ьiо dovrsio Ustavni zakon - и sиstini novi иstav. Ali Tito se 

nije slozio s odredbaшa koje sи pгedvidjale vladи sastavljenи od 
strucnjaka, dok Ьi se и Skиpstini aktivizirali kao poslanici partijski 
vodji. То је - prema Kaгdeljevoj zamisli - tгebalo da Ьиdе zna
cajan korak ka demokratizaciji i ozivljavanjи Skиpstine. Tito se s 
tim nije slozio, jer је smatгao da se time on izolиje, а verovatno је 
u tome naslиCivao i stavljanje njegovih fиnkcija pod kontrolи Skиp
stine. ZЬog toga је pozvao Kardelja na Belje, pocetkom septembгa 
1953. godine, gde se nalazio и Iovи na jelene. Mene је vredjalo tako 
olako i samovoljno Titovo meнjanje nacrta na kome se toliko l'evno 
i nadezno radilo, а jos vise sam nacin na koji је on to izvodio -
u lovи, nalogom Kardeljн da dodje и loviste, gde mн је i saopstio 
svoje neslaganje. Kardelj se vratio iz Belja s prigнsenim negodova
njem, ali i voljan da ispиni Titove instrиkcije. Ја sam Kardeljи otvo
reno izrazio svoje nezadovoljstvo: I ti ти ode na noge! - А kasnije 
sam ти doista i rekao - da је Tito nosilac Ьirokratizma, sto је on 
i saopstio na Trecem plenиmи, и јаnиагu 1954. godine, podnoseCi 
referat protiv mene. 

Bas u dane tog Kardeljevog odlaska na Belje, slиcajno smo se 
nasli Kardelj, Rankovic i ја и setnji Uzickom иlicom, и kojoj sи bile 
Titova, Kal'deljeva i Rankoviceva vila. Prolazeci pored debelЉ zidova, 
podignиtih bas tЉ godina oko Titove vile, dobacio sam da sи i ti 
zidovi izraz Ьirokratskog gledanja. Dobacio sam to Ш nesto slicno 
tоше, а Kardelj је prЉvatio: Sve se izmenilo ili је и menjanjи, sem 
onoga sto је vezano za Stal'oga Ш oko njega. - Ја sam prihvatio 
da Ы trebalo nekako иticati na Tita da on иvidi neиsaglasenost svog 
stila i sve te pompe oko njega. А Rankovic је иЬасiо: Nemojte о 
tome ovиda da razgovaramo! - sto smo Kardelj i ја shvatili kao 
da је ta иlica na neki nacin prislиskivana. 

Nikada vise nas trojica - Kardelj, Rankovic i ја - nismo imali 
razgovor ni slican tome. А ako је iz ovog razgovora kasnije - и 
danima Treceg plenиma, odnosno svrgavanje mene - nastala Karde-
1jevom Ш Rankovicevom indiskrecijom, prica о mome роkиsаји da 
njih dvojicu "frakcionaski" pridoЬijem - ona, ta prica, nije istinita 
vec i zЬog toga sto је to Ьiо razgovor spontan. Nijedan od nas nije 
pokazivao sklonost ka nekom "frakcionasenjи" protiv Tita. Ni ја nisam 
isao dalje - ni и svojim zamislima! - od postupnog smanjivanja 
titovske pompe i Titovog aиtokratskog ponasanja. А iz toga nena
mernog razgovora mogao sam zakljиciti- i zakljиcio sam, jer mi se 
гazmisljanje о tome nametnиlo- da izmedjи nas trojice nema Ьitnih 
гazlika, ali i da ne ЬЉ шоgао imati podгskи od Kardelja, а pogotovu 
ne od Rankovica. 
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U Jиaoslaviji se nasiroko slave i beznacajni dogadjaji iz revo
Iиcije, а te godine, 1953. Ьila је desetogodisnjica Drиgog zasedanja 
AVNOJ-a. Datum tog zasedanja, 29. novembar, uzet је za drzavni 
praznik, ра је na desetogodisnjicu trebalo da bude svecanije i pro
slavljen. Zakazana је i svecana sednica svih prezivelih Clanova 
AVNOJ-a u Јајси, gde је i odrzano drиgo zasedanje AVNOJ-a. 
Organizovan је i prevoz diplomatskog kora do Јајса, а tamo је pri
redjen i prijem. 

Uvece sam, uoci proslave, setao р о Ј ајси s Ко сот Popovicem, 
ozivljavajuci ratne иspomene i raspre о bиdиcnosti. U sali sam pri
metio: Zanimljivo - koliko sи sadasnji vecnici tezi od onih iz 
Cetrdesetitrece? - А Коса је, gledajuci na izlozbi svoju sliku iz tog 
ratnog perioda, primetio: Religiozni zanesenjak! 

I sve ostalo proticalo је u нenametljivoj saglasnosti i "jeretickiш" 
doskocicaшa, ali bez иoblcajene topline i srdacnosti. Na tvrdjavi, 
pred иlazom и podzemno svetliSte, koje је Tito neko vreme koristio 
и ratu kao skloniste, slikali smo se и razliCitim komblnacijama Tito, 
Kardelj, Rankovic i ја - to sи poslednje zajednicke slike. 

Ali za vreme svecanog zasedanja, Tito је bio nadиren. Kardelj 
mi је pre toga rekao da smo zaboravili da tи, najznacajniju, godisnjicи 
obelezimo nekim priznanjem Tit:u. Pri tome је рошеnио dodeljivanje 
"marsalskog znaka" koji је Augustincic vec ranije, и dogovorи s Ti
tom, Ьiо izradio, а trebalo је da se nosi pod grlom. Ali ne tvrdim, jer 
не znam, da је Тito Ьiо lose raspolozen bas zbog nase zaboravnosti. 
Razlog је mogao Ьiti i drиgi. 

Sedeo sam desno od Tita. Prisetio sam se te Kardeljeve opaske 
i dosapnиo Titu - ali vec svojи varijantи, valjda i zbog toga da ga 
ne Ьih povredio: Dobro Ьi Ьilo da onaj Aиgиstincicev marsalski znak 
Ьиdе prenesen i na Ьиdисе .predsednike repиЬlike, obzirom i na to 
da је p1·edsednik repиЬlike i vrhovni komandant. - Verovao sam 
da се se ustavljivanje te oznake Titu svideti kao nastavak konti
nиiteta i njega samog. Ali on је reagovao иvredjeno: Jeste, ра da ga 
nosi neka rdja . . . - Tito se, иprkos svim promenama, ocito, nije 
menjao: on nije ni hteo ni итео da odvoji drzavne forme od svog 
licnog prestiza. 

Iz Јајса sam se odvezao automobllom zajedno sa generalima 
Pekom Dapcevicem i VeЩ<.om Kovacevicem. S prvim sam и to vreme 
Ьiо i и Ьliskim odnosiшa. I шаdа sи drиstvo i razgovori u риtи Ьili 
prijatni, osecao sam se pritisnutim i и nedouшicaшa. Izbegavao sаш 
razgovor s Dapcevicem i Kovacevicem о idejaшa u mojim clanciшa, 
mada su oni - иsриt, ne slиteci razilazenje и vrhи - i takve tеше 
pokreta1i. No иprkos mojim sumornim nedoиmicaшa, Ьiо sаш resen 
da nastavim s izlaganjem svojih ideja. Bio sam и nedoишici jedino u 
pogledи bиdиCih nacina i шogиcnosti. 

S dolaskom u Beograd, pojacavale sи se i moje strepnje i moja 
resenost. Ideje, kad se vec иvreze, doЬijaju nesavladivи, nadljudsku 
snagи kоји ne шоgи zaиstaviti nikakve slabosti i kolebanja, Моја 
delatnost kao rpisca i и Novoj misli nije se sшanjila, ako se nije i po
jacala. АН u mojoj svesti ostajala је cvгsta povezanost s drиgoviшa, 
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и шeni se nije gasila nada и гesenja koja Ьi omogнCiJa i moje inte
lektualno egzistiranje. 

No skupljala su se i sazrevala u шeni, i miшo moje volje, iskиstva 
i zakljнcci. U noci 7-8. decembra naglo sam se probнdio sa ostrim, 
bespovratnim saznanjem da se moгam razici - da sаш se vec razisao 
- s drиgovima. О tome svom neocekivanoш Ьнdјеnјн vec sam pisao 
н Nesavrsenom drustvu, ра ga ovde samo poшinjem radi kontinuiteta 
ргiсе. То saznanje me nije napиstalo, preшda sam nastojao da ne 
zaostгavaш odnose s dгиgovima, а pogotovи da ne upadnem и 
fгakcionaseпje. Posle toga, sгedinom dесешЬга, posetio sam Ranko
vica - jedne nedelje izjиtra, и vгeme kad posete nisи Ьile uoЬicajene; 
Povиklo ше k njemи naslиcivanje hladjenja nasih odnosa zbog mojih 
claпaka. 

Sedeli sшо и njegovom kablnetи, pгicajuci s brda s dola. Ran
kovic је Ьiо sиzdrzaн, ali i veoma pazljiv prema шенi. Imao sаш 
utisak i da је brizno ozalosceн zbog oCigledнog otиdjivanja medjи 
nаша. Na moje pitaнje, sta misli о mojim clanciшa, Rankovic је 
kгatko i kategoricno odgov01·io da oni "skode partiji". Raпkovic је 
navaljivao da uzшещ na poklon lovackи pusku "bokericи", koja mi se 
dopadala. Ali sam to izbegao. Pomislio sаш da nije lepo uzimati 
pokloн od nekoga za koga vec slиtim da cemo se l'azici - cak i kad 
to ne Ьi Ьiо drиg s kojim sam Ьiо toliko dиgo Ьlizak. 

Vladiшir Dedijeг pise и svojim Novim p1·ilozima za blografiju 
]osipa Broza Tita, strana 634: "Ali kada је doslo do strasne erozije 
te prvobltne partizanske etike, kada sи se Rankovic i Djilas uhvatili 
zиЬiша za grlo и borbl za vlast - ne samo и tome ko се naslediti 
Tita, nego i ko се ти preoteti rиkovodstvo - sve to pl'ijateljstvo 
izgradjeno и krvi prsnulo је kao vodeпi mehиr". I ta је Dedijerova 
tvrdnja bez ikakvog osnova. Raпkovic i ја smo takoreci do kraja 
i bezrezervno ostali Ьliski: nikakvih raspri, nikakvih intriga i sиrevnji
vosti nije Ьilo medjи nаша. А sto se tice "borbe za vlast" - kod 
шеnе se zиdnja za vlascи mogla javljati jedino kao polиsvesni trzaj 
vec i zbog toga sto sam Ьiо svestan da sam slablja strana i sto sam 
zeleo da ostanem cist - samotni pobunjenik ideje. 

Posle Rankovica - drzim da је to Ьilo 22. deceшbra - razgo
varao sam i sa Kardeljom, и njegovoj vili. Ne secam se kako је doslo 
do tog sastanka - na njegovи i1i mоји inicijativи, Ш povodom nekog 
posla- ali zпаш da nije iz moje sentimentalnosti, kao s Rankovicem. 
Sve do tog sиsreta, verovao sam da se Kardelj i ја и osпovi slaze· 
шо. I danas drzim da smo se и osпovi slagali, mada је bi1o razlika 
"и nijansaшa" koje се Kardelj, иskого potom, и оЬrасиnи sa mnom 
na Тrесеш pienиmи, razviti i iskazati kao korenite i pгincipijelne. I s 
Kardeljoш је гazgovor Ьiо nevezaп, mada је on иcinio i primedbe 
па шоја "preterivaпja" i "preuranjenost". А kad sаш ши ја rekao 
da se ја и osпovi slazem s njiш, s njegov.im pogledima, on је izjavio: Ne, 
ne slazeшo se: ti si rprotivи partije, а ја nisam. - Sшatrao sam da 
nisaш protivи partije nego protivи lenjinisticke partije, za reforшisanи, 
deшok1-atskи partijи. Ali mi је bilo iz tog razgovora s Kardeljem jasno 
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da necu ni od njega imati nikakvu podrsku- cak ni onu u koju 
sam se nadao: da ne budem ostrakizovan zbog razlicitog misljenja. 

Ostao sam sam, sa steficom. Svoju snagu i odanost, ona је crpla 
iz dva nepresusna izvora: iz nasledjene supruzanske vezanosti i iz 
zajednickog tragicnog dozivljavanja izneveravanja ideala i voljnog 
progonstva u prokletstvo i samocu. 
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Kardelj m1 Је saopstio da treba da preduzmem duznost predsed
nika Savezne skupstine. Napomenuo је da је odluka о tome dogovorena 
3 Titom. U donosenju te odluke nije ucestvovao ni Sekretarijat СК, 
ра је i za mene Ьila ·iznenadna. А i neprijatna, iz dva razloga: 
smatrao sam netakticnim preskakanje Pijadea, koji је svo vreme Ыо 
zaduzen za Skupstinu i strasno se bavio skupstinskim poslovima, а uz 
to sam to shvatig i kao "zakulisno" nastojanje da me se "umiri" i 
i angazuje duznoscu ne samo reprezentativnom, nego i takvom koja 
Ьi me potpuno angazovala i onemogucila mi pisanje. Kardelj је mogao 
:>setiti moje nezadovoljstvo upravo iz mog prenaglasenog pristajanja na 
svaku, ра i na tu, duznost koju mi poveri pa1·tija. А na moju primedbu 
da је nezgodno preskakati Pijadea, on је odvratio da se sad uvodi 
novi ustavni sistem i da је zato potrebno da neko mladji i iz najuzeg 
vodjstva preuzme Skupstinu. 

Izabran sam za predsednika Skupstine 25. decembra, samo pet
naestak dana pre odluke о mom smenjivanju, odnosno о sazivu Treceg 
plenuma povodom "slucaja druga Djilasa". То ukazuje na kolebanje 
najuzeg vodjstva, odnosno Tita, Kaтdelja i Rankovica, u resavanju mog 
"slucaja". Svakako је tom kolebanju, tim obzirnostima, doprinosila 
dugogodisnja povezanost i prisnost, а ne samo izbegavanje politickih 
teskoca i neugodnosti. Povrh toga је njima Ьilo jasno da se ne radi 
э "neprijatelju", о protivnrku i1i frankcionasu, nego о drugu koji је 
росео da se razlikuje и gledanjima. 

Predlog za moj izbor za predsednika Skupstine је podneo V. Ba
kal·ic, uime grupe poslanika. То nije Ьilo slucajno. Bakaric је odabran 
ne samo kao ugledni vodja, nego i kao jedan od poznatih nosilaca 
demokratskog reformisanja. 

Mada sam vec Ьiо "nagrizen" vlastitim "jeresima", svoju duz
nost predsednika Skupstine shvatio sam savesno, i odmah росео sa 
svojim uklapanjem u skupstinski mehanizam. U tome sam doЬio 
podrsku Pijadea, mada је on - drzim s pravom - Ьiо povredjen sto 
ta funkcija nije poverena njemu. Vladimir Simic, preostali vodj re
puЬ1ikanaca, na sastanku skupstinskog vodjstva predlozio је da se 
za Tita u Skupstini uredi poseban kaЬinet. Ј а sam t.o otklonio, а 
Pijade ше podгzao, obzirom da је Skupstina vec imala vladin kaЬinet 
i da Tito и Skupstinu nije dolazio, sem u izuzetnim prilikama. Belezenje 
ove sitnice не Ьi zavredjivalo truda da Simic nije to pridodao 
optuzbama i ogovaraпjima koja su se ubrzo razbuktala protivu mene, 
posle Treceg plenuma. Saputпici komunista su cesto revniji i od samih 
komunista. Ali ја se vec nisam mogao zaustaviti - sem razara-
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njem svojih saznanja i svoje savesti. Bio sam voljan da se pretrzem 
и Skиpstini, ali ne i da odиstanem od izlaganja svojih ideja, То 
protivrecje је ostalo do kraja nerazmrseno izmedjи vodjstva i mene. 

Na Tita i vodjstvo sи иbrzano delovale nedoиmice i pritisci 
partijskih fиnkcionera i partijskog, а vet·ovatno i policijskog i vojnog 
aparata. Najиze vodjstvo dobljalo је svakodnevno poverljive izvestaje 
iz svih srezova i о beznacajniш zblvanjima - kako se ovo ili ono 
komentarise и pojedinim slojevima i strиjama, а pogotovи и partiji. 
Povrh toga sи verovatno i drиgovi iz vodjstva reagova1i kod Tita. 
Znam poиzdano da је Kardelj - jer on se time bezmalo hvalio preda 
mnoш и jednom od razgovora iz tih darta - иpozorio Tita na nega
tivnost mојЉ clanaka i zbrkи kоји stvarajи time sto Љ partijski 
kadrovi prЉvatajи kao zvanicne. MoZda је и tош smislи delovao 
i Rankovic, ро slиzbenoj duznosti, ali mi о tome nije nista poznato. 

Negodovanja i zatvorenost oko sebe i ја sаш opazao. Na jednom 
sastankи и Skupstini, Petar Stambolic шi је sa neskгitim ogorcenjem 
dobacio: Ali kad covek cita tvoje clanke, dobija иt.isak da bi najbolje 
Ьilo da sve ode do djavola. - Slicno, ali шаnје otvoreno, reagovao 
је i Zvonko Brkic, u lюdniku Skиpstiпe. Na jednom prijemи је Cana 
Babovic imala toliko "lиkavo", sladиnjavo drzanje рrеша шeni da 
sam prozreo da је ona obavestena о шojim "skгetanjima" i sko
rasnjem obracunи sa шnom. А Miroslav Krleza, navrativsi kod mene 
u Centralni komitet, upitao me је: Da li ti Staгom prethodno po
kazujes svoje clanke7 - А kad sam ти odgovorio da to ne cinim, jer 
to i nisи zvanicni stavovi nego moja гazmatranja, Krlezino se lice 
brizno ukocilo. Primetio је, oboгivsi pogled: Trebalo Ьi to da cinis 
- bez imprimatura Starog to Ьi moglo svakojako da se shvati ..• 

No jos snaznije sam opazao odobravanja, ра i podsticaje. Tada 
sam se cesto vidjao i s Vukmanovicem-Tempom, mada on и me
moarima tvrdi supгotno. Vec godinи, ako ne i dve godine, ја sam 
cesto setao peske ро Beogradи. Jednog dana, krajem decembra, 
nasao sam se dogovoreno s Vиkmanovicem-Tempom u Knez Mi
hailovoj ulici, pred radnjom obucara Glogovca. I na Vиkmanoviceve 
pohvale mom dotadasnjem pisanjи, pola и sali sam ти rekao: 
Nemoj, Tempo, da me hva1is toliko. sta ces da radis ako sиtra 
ispadne neka osиda? - Ко? ја?, иzviknuo је on. Ја bih uvek 
otvoreno rekao sta mislim. - Vlahovic se - delom zato sto је iZ 
Borbe pratio odjek mојЉ clanaka - odusev1javao mojim pisanjem. 
Znas - rekao mi је jednom prilikom - nema tu toliko novog, to 
је mahom ono sto pricamo, ali ti kazes to nekako vjesto, drиkcije. 
- Dapcevic i Коса Popovic sи se takodje slagali, mada prvi bez 
иbedjenja, а drugi иspиtno, kad Ьismo se slиcajno sreli. 

U vezi s tim slaganjima visokЉ fиnkcionera sa mnom, najza
nimljiviji mi је u secanjи razgovor s Vladimirom Bakaricem, u no
vembru te 1953. godine. Ја sam Ьiо poslom u Zagrebи. Odseo sam 
и vili Vajs, koja је Ьila gostinska kuca hrvatske vlade. Bakaric је 
priredio и toj vili vecerи, rta kojoj је Ьila i stefica, а i Zvonko Brkic, 
organizacioni sekretar СК Hrvatske. Nevezani, politicko-teoretski raz
goyor trajao је sve do porюCi. Bakaric је u mnogocemu Ьiо otisao 
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dal~~ ~ od men~ .. ~i оп dakako nije dovodio и pitanje samи idejи 
~oCtJaliz~a, а. шtl зиgoslo;:enski sistem. Ali је и kritici Ienjinizma 
1 nasledзa kоза sи opterectvala паs sistem sadt·zinski Ьiо radikalniji 
od mene. Тај razgovor s Bakaricem ne bih ni belezio - slicnih 
raz~ovora ј~ Ьiо i ~ drugima- kad on ne Ьi Ьiо ilustrativan za kasniji 
nасш obracиnavanзa sa mnom. Bakaric се uskoro, и јаnиаrи 1954. 
go~inev na тr:cem ple:r:иmи, Ъiti na celu komisije koja је procenj;ivala 
тозе clanke 1 predloZtla formиlacije i mere protivи mene. Ро mom 
dubokom иverenjи Ваkагiси nije slиcanjo dodeljen taj zadatak. ОЬzi
гош da је Zvonko Brkic па pomenиtoj veceri ocito Ьiо sиzdrzan и 
iznosenjи misljenja, а kasnije Ьiо zagrizeno protiyи mene - drzim 
da је. ,Тita ili пekog drugog iz иzeg yodjstva ироzогiо na gledanja 
~akaпceva. ZЬog toga је Bakaric, ро mom domisljanjи, izabran na 
celo pomenиte komisije, premda је desetak dana pre toga - ocito 
pt·e odluke о obracunи sa mnom - u Skupstini Ьiо predlozio mene 
za predsednika Skupstine. 

Time hоси da istaknem da Bakaric nije igrao perfidnи иlоаи 
:r~go ka? i svi .- skoro ~vi - yisoki i najvisi fиnkcionerj promenio; 
tlt glumю da. Је. promenю poglede. Povinovao se jacemu i pristao 
da .. ь~d: m.ar:_tpиl:san. То potvrdjиjи i kazivanja Marijana Stilinovica 
kOJl је 1Sk1Jl1Cen IZ ск Hl'vatske - jedan clan ск Hrvatske se иЬiо 

zbog toga sto se иsprotivio nastavljanjи u partiji ideoloskih obra
cнna kakay је pгimenjen prema meni. On mi је pricao - oktobra 
1956 .. godine, ~. sta~~ Dedijeг~ - da шu је Bakaric rekao - u paиzi 
kad Је sa Sћlшovtcem obracunayano na plenиmи СК Hrvatske _ 
da Ьi i samv najradije podn~o ostavkи i povиkao se u intelektиalni rad. 

Na vd~cekи No;e god~ne .se и . meni konacno иtvrdilo saznanje 
о sk~rasnJem оЬгасиnи Тlta 1 vodзstva sa mnom. Za to је Ьilo i 
dovoljno podataka, mada sam se varao - bolje reCi: zayaravao _ 
о~,о пa~in~ i ostrine obracиna. Lutali smo te noci stefica i ја s Dapce
vtcem 1 щegovom suprиgom od jednog slavlja do drиgocr, I nakиpili 

se s;a~?j~kih~v skeptic~ih vesti о mojoj situaciji. Najpr; mi је sam 
~apcevtc .tspпcvao .da Је pre dva-tri dana, s grupom generala _ on 
је tada Ью nacelшk Geнeralstaba - Ьiо kod Tita na Brdи i da im 
је T}to. }jиtito go-y:orio protivи mojih pogleda, odnosno mojih napisa. 
D~pcevlC tome Illje prtdavao veci znacaj, ili је hteo da me иmiri: 
Ђ~? s.e ta~o naljиt.i, . ра posle promeni . . . Ali ја sam Dapcevicevom 
pr1~~n}u рг1dао duЬlje, odsиdno zпacenje, koje me vec пiје mocrlo 
smшtl: Sr~o s~mv se t~ :r:oCi i s Kocom Popoviceш i on mi је odvratio 
~ш moJe .Рttапзе sta m1:1t о mош pisanjи i о mojiш izgledima: Ti znas 
sta rшslrm, а postupacи onako kako zakljиce oni koji odlucujи ... 
Negde sam se te noci s drиstYOПl sreo i Jovana Veselinova. Veselinoy 
i3ace srdacan, Ьiо је toliko оdЬојап da је jedva i proaovorio sa mnom: 
Cak i filmski k~it~car Ada~~vic, iako је bio daleko od partijskih 
vrhova, rekao Шl је te уесеп, и sиsretu и klubи novinara: Divim 
se vasoj hrabrosti kad mozete tako da istupate! - Ne sесаш se 
~ta sam mu odgovorio: ali njegovo "divljenje" је Ьilo za mепе jos 
Је~па potvr~a .шоg vec podrovanog polozaja i pгipremanja presude 
vec pre sиdJenJa. 
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Vec sто se stefica i ја i saтi иsaтljivali. Nisтo zeleli da na 
drиge navlaciтo sитnjicenja. !Pocinjali sто s organizovanjeт svog 
saтoticnog zivota- dиge setnje, odlasci и Ьioskope, Citanje. Tri cetiri 
dana posle Nove godine, тoZda 5. janиara 1954. godine stefica i ја 
sто posli na predstavu "Gradjanina Kejna", dela Orsona Velsa. 
Iznenada, prisli sи тeni agenti slиzbe bezbednosti i tiho, и тraku, 
pozvali те da izidjeт napolje. stefica је poтislila da те vec hapse, 
ра је i ona izisla sa тnот. Agenti su тi saopstili da treba odтah 
da роdјет kod Kardelja, и njegovи vilи na Dedinjи, u Uzickoj иlici. 

Тато и Kardeljevoj radnoj sobl, vec sи те cekali Kardelj i 
Rankovic. О tот sastankи vec sат pisao и Druzenju s Titom. 
Ponovicи neke pojedinosti. 

Razgovor је trajao dиze od sat.a, а Ьiо је neodredjen, dvosтislen: 
od теnе nije nista trazeno, niti тi је ista saopsteno. Rankovic је 

таhот сиtао, ili se - rekao Ьih - na njeтu opazala ojadjenost. 
Verovatno ne sато zbog toga sto se rastura vodece jezgro partije, 
nego i zbog dиgotrajne Ьliskosti izтedjи nas dvojice. 

Kardelj је istakao da је Tito ljиt, а nije skrio ni da ga је on 
иpozorio na тој "revizionizaт". Rankovic је и jednoт тотеntи ista
kao da тојi clanci -- рrета izvestajи sreskih koтiteta - izazivajи 
zаЬиnи i nеdоитiси. Kardelj је rekao da sи тојi stavov-i revizio
nisticki - и blti isto sto i ''Ьernstajnovstina". А na тој odgovor da 
Bernstajna nisaт citao, sет иkoliko ga Lenjin citira, on је иzvratio: 
А ја sат ga citao - evo, iтат ga. - B1·anio sат se тlako, vec 
i zboa toga sto sam imao иtisak da је odlиka о оЬrасиnи sa тnот 
vec d~neta. I doista је Ьilo tako. Jer kad sат ga na krajи prijateljski 
иpitao sta radi - da li nesto pise, on тi је sa znacajniт sтijиljenjeт 
odgovorio: Piseт, piseт ... - А ја sат shvatio da pise nesto protivи 
теnе. Bio је to referat na Тrесет рlеnити, iako тeni ni о рlеnити 
ni о referatu nije nista receno. 

Da, о Рlеnити, namenjenoт "slисаји drиga Djilasa", m.:ni 
nije nista receno ni tada ni kasnije: to је bilo p1·otivstatиrno, ali 
sasviт и skladи s frakcionaskim, zakиlisniт тobllisanjeт и lenji
nistickiт partijaтa protivи "skretaca" i "otpadnika". О sazivanjи 
tog Рlеnита ја си sazнati iz novina, nekoliko dana kasnije. Рrета 
tоте, nije tacna tvrdnja da је tek тој napis "Anatoтija jednog тorala", 
objavljen tih dana и Novoj misli, doveo do sazivanja Рlеnита i obra
cиna sa тnот. Na sastankи kod Kardelja о "Anatoтiji" nije bilo ni 
reci - ocito је Rankovic i Kardelj jos nisи bili citali, jer se tek 
dovrsavalo stашранје Nove misli. Ali је nesитnjivo da је "Anat.oтija" 
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Р?tо.т do~i~a иуе na vatrи - poslиzila kao povod, pogodan za hapse
ПJ~ 7}nob11Isar:Je vrho_va. Posebn? sи na Anatomiju blle ogorcene zene 
n~JVlslh fиnk~~o~era,. Jer. sи и щој on~ Ьile izlozene - и izтisljenim 
аћ prepoznatlJlVlШ lтkov1тa - podrиg1vanjи zboa bojkotovanja тlade 
glитice, sиprиge generala Dapcevica. ::> 

Rankovic је otisao nekiт posloт, malo pre nego је sastanak 
zavrsen. S iskrenoт, ozblljnoт rezigniranoscи, Kardelj тi је rekao 
na rastanku, tek и holи: Nikad тi nista nije bilo teze u zivotu ... -
Pri tоте је odmahnиo rиkот kao da dodaje: Ali, sta se тоzе? •.• 
Ја sат i sada иveren da se Kardelj nije s odиsevljenjeт prihvatio 
и~оgе :•tuzioca" P.roti;и ~ene na ~lеnит~. Ve.rovatno је Tito b~s 
nJeg~ 1 odabrao,. Jer Је oc1gledno bllo da 1zmedJи nas postoji и nаЈ
таnЈи rиkи vel1ka Ьliskost и gledanjima. Тiте sи Tito i "cvrsto
rиkasi" i Kardelja "isterali na cistac" i obezvredili kao nosioca deтo
k~atskih ideja. Jerv·dovoljno је yrocitati sta је Kardelj pisao tih go
dшa, ра da se иос1 da Је obracиn sa тnот za njega Ьiо i obracиn 
sa samiт sоЬот - sa svojiт, тakar tek nacetiт i polovicniт deтo
kr~~sk~ pogledi~a i te~njaтa. Pogotovu је to Ьilo jasno тeni, pred 
ko)lт Је KardelJ dva-tп теsеса pre toga и svojiт poтisliтa isao 
dalje i od теnе govoreCi: Mozda сето tako doci i do opozicije ... 
А ova partija (тislio је na Savez koтиnista - М. Dj.) sto se теnе 
~ice - л~јЬоlје ы. Ьilo. i d~ Ј: лета ... - ~li za теnе Је nesuтnjivo 
1 to da Је KardelJ, pптet1vs1 da raste p1·ot1vи теnе revolt kod Tita 
i "titovaca", i sam росео da se od теnе og1-adjuje. On је Ьiо takva 
Iicnost: pronicljiv, snalaZljiv, i strpljiv, ali i prevec oprezan, bez 
cvrstoce и idejaтa i sa neciт nerazgovetniт u karakterи. Odnosi 
izтedjи Tita i Kardelja sи Ьili vise saradnicki neao srdacni·. Tito 
је Kardelja dobro poznavao i osecao njegove moguc~osti. 

Sastana~ kod Kardelja је Ьiо za теnе uvod и draтu koja се 
posle nekol1ko dana - ро objavljivanjи saziva Trecea рlеnита -
post~ti i d~ama mn~gih koтиnist.a i тnogih intelektиalac~, ра i mnogih 
gradJana, Jer sи tlШe zaиstavl]ena deтokratska kretanja, zapoceta 
и borbl protiv Staljina, а zaтah је time doblla partijska Ьirokratija. 

No iako те najavljivanje Plenuтa и stampi za 17. januar tako
reci prekonoc bacilo и usaтljenickи otиdjenost, i dalje sam obavljao 
svoje dиznosti и Novoj misli. 

Hodao sат ne osecajиci svoje telo, а grad i ljudi sи тi postali 
strani, kao u snи. Ukoliko тi se poneko i obracao, nije iтао ni 
prirodni izraz, niti је nalazio prave reci - kao da opsti s nekiт ko 
је sisao s vesala i1i tek treba da se popne na njih. Svi u kиci sто 
~zgиblli apetit,. Ј:Юјасаlе sи se nesanice. stefica те pratila, kad god 
Је za to bllo prй1ke. Hodali sто ро zaledjeniт prtinaтa i neprociscenim 
t~otoarin:~·. ~kocanjeni od vhla~oce i upr~pascenosti. u spavacoj sobl 
~1sто lozlll, Jer sто vec racunali na oskиd1ce. Ali nije se zbog hladnoce 
Stefica premestila и тоји posteljи, nego da Ьisто Ьili Ьlize jedno 
drиgoт: kad god Ьih se, оЬатrо а neиspavan, pokrenиo i1i stoaod 
иpitao, docekivao те је njen bиdan, priseban odgovor. Na ит :ат 
је padalo i zajednicko saтoиblstvo. Stefica је na t.o Ьila spreтnija 
nego ја. Dvoитljen,ja: iтamo 1i pravo иmreti, тоzето li tako ziveti? 
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А kako da ostavimo Aleksu - naseg sina koji jos nije Ьiо napun~o 
нi godinu dana - u tom i takvom svetu bez nas? ... А sta nas Је 
uzdrzalo da se не ubljemo? Manje zelja za zivotom nego pomisao 
da Ьismo time ostavili Aleksи neizvesnostima, а obezvredi1i sebe i 
syoja uverenja. . . . . . v 

Nacиli smo - ili nam Је to namerno Љ 1z рашkе dosapnuto -
da tajna politicka policija vec sprema spiskove "djilasovaca": senka 
Goloo otoka konclooora za prosovjetske pristase, nadvila se i nad nas. 
А s ~1jom i' иzasna~ dotad nasluCivana i potiskivana s~znanja о ne
vidjerюm, nezamislivom mucilistu za "сера.се" i "otpa?:нke". Bleskala, 
probljala se kod mene misao da zadrzavanJe komuшstl~ke osr:ove, od
nosno ostajanje komunistom, vodi ne samo u poraz, nego .1 и b~~tzglednu~ 
bezmernu sramotи. Nisu li bas zbog toga ne samo tzgubйl, nego. 1 

nestali iz dиhovnog zivota Trocki, Buharin i toliko hiljada uzaludшh 
komиnistickih jeretika? 

citava proslost, rad и partiji,. dиgog~~sn}a. z;tvo~anja i. borbe 
za partiju, izbljali sи 11 neslucenOJ, stravtcllOJ v•1~tшosћ. Pontkle su 
ideje, zapocele sugestije da treba sve zabelezttl, za nek<: buduce 
istirюljublvije doba. А ideje, ideje. k~je sam. dotad pok;rsav~o ~а 
formulisem, iskazivale su se kao stldl)lve, obztrne nedorecn~.sћ. Bto 
је - pre saopstenja о Plenиmн - zakazan sastanak redakct}e Nov_e 
misli, ра је i odrzan posle saopstenja о Plenнmu - u Borbz, vgd.: Ј~ 
inace Ьilo sediste Nove misli. Dnevni red је pretresan u mнcalJlVOJ 
potistenosti: svima је Ьilo na um~, i na licu, s!a. sazivanj~ Plenun:a 
0 meni znaci ne samo za bиducnost Nove mzslz, nego 1 za dalJu 
demokratizacijи. I svi su saucesnicki i potisteno gledali u mene. 
Jedino је Joze Vilfan, koji је Ьiо na duznosti generalno.? sekretara kod 
Tita, а odnedavno - drzim na Dedijerov predlog 1 uz saglasnost 
Kardelja - i clan redakcije, primetio da taj sastanak, odnosn~ Nova 
misao, шоzе ispasti kao f1·akcionasenje. Ali svi su n~ tu pr1~edbu 
reagovali odbojno, cak sa сиdје~јеш, !!а on~ n~je in:ala шk~~':о dejs~o. 

Sastankн је prisиstvovao 1 Кrleza. Вю Је mtmo obtc~}a cutlj1V~ 
sшrknнt. Kad se sastanak zavrsio on је - na neku DedtJ~rovu pr1· 
medbн - otprilike rekao: N е znate vi sta је sezdeset godшa.-:- sa 
xezdeset oodina covek је umoran i neborben. - То smo shvatйt kao 
Izrlezino ~ovlacenje u sebe u obracun:r koji s~ na~vij~o nada .J?no:n 
i nad Novom misli. Odlazeci, Кrleza Је mene 1 polJubю. On ШЈе Ью 
jedini - ljublli su me i drugi u znak sazalje~ja i odvajan~a. . , 

s too sastanka smo - ako se dobro secam - Dobrtca Costc, 
Antonije "'Isakovic i ја otisli u Isakovicev stan, ~egde на Vrac~ru. 
Tu smo posedeli, ali nakratko, jer smo imali i drug1~ o?avez~. S~~am 
se jedino da је atmosfera Ьila mucna, а razgovor !Sktdan 1 brtzan. 

Ako izuzmen steficu, najcesce sam se tih dana vidjao sa Borom 
Drenovcem koji је radio u Agitpropu i Novoj misli. Li~nost hrabra, 
povucena u sebe, s mracnim slutnjama. Bora је cvrsto staJa? uz men:, 
uz zajednicke deшokratske ideje. Savestaн u poslu, ~eskпveno~ Ш1· 
sljenja, odvazan, tvrd u sprovodjenju stavova .. Ма~а Је Во~а vec ро: 
duze radio sa mnom, upoznao sam ga sustlnskiJ.e tek ћh dana 1 

kasnijih meseci. U javnosti је ostao iza Drenovca utlsak kao о krutom, 
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dogmaticnoш нaganjacu u kulturi. On је to i Ьiо, utoliko sto је svakom 
"aparaCiku" neizbezno пamenjena i takva uloga. АН on је postupno 
dosao do demokratskih uverenja, kojih se pridrzavao s istom cvrsti
нom u periodu Nove misli, ра i u kasnijoj razocaraнosti. Dreнovac 
nije kapitulirao, nego se povukao. Nicim ne mogu da objasnim njegovo 
odvajanje od mene, do koga је doslo godinu i ро kasnije, sem int.e
lektualnom i emocionalnom krizom, sem korenitim razocarenjima u 
komunizaш i u makakve izglede u komunizam. Povukao se u jezicka 
istrazivanja. То пш је omoguceno posle izbacivanja iz partije i 
roduze nezaposlenosti. Posetio sаш ga s Jovanom Barovicem 1967. 
godine, ро izlasku sa moje druge roblje. Bio је on isti ali vec u 
jednoj drukCijoj, nepolitickoj angazovanosti. 

Tih dana је Steficu i mene најсеsсе poseCivala sиpruga Peke 
Dapcevica, Milena - premlada da shvati bezizlaznost u kojoj sam 
se nasao, а istovremeno obavezna prema stefici kao prijateljici i prema 
meni kao piscu koji ju је uzeo "u zastitu". А mене је iznenadjivao 
posetama Dedijer, iz kojega su naprosto kljucale glasine i predlozi. 
Vec нepoverljiv i samotaн, ја nisam imao poverenja u Dedijeгa. Kad 
је on pokusao, u шоm stanu, da mi procita svoje istupanje na Ple
numu, ја sam odblo, јег sam pomislio da on time pokusava da me 
uvuce, ро zadatku ' и frakcionasenje. 

Ne sесаш se od koga sam doznao - mozda iz novina - da se 
Tito vratio u Beograd, oCigledno radi prisustvovanja Plenumu. Ne 
secam se ni Cija је bila ideja da pisem Titu - mozda i Dapceviceva 
i Dedijerova. Та ideja је Ьila prihvacena u uskoj sredini и kojoj sam 
se kretao. Ј а sam је prihvatio polovicno - da ne Ьi moje pismo Ьilo 
shvaceno kao slabost, formulisao sam ga kao zelju da se oprostim 
sa Titom posle sedamnaest godina zajednickog rada. U pismu sam 
naglasio i da ne osporavam njegovo vodjst.vo, njegovu ulogu, ali i da 
ne prihvatam nikakvu pl'ednost Kardelja i Rankovica. 

Posle dva-tгi dana pozvan sam u Beli dvor, gde su vec bili kod 
Tita Kardelj i Rankovic. О tom sastanku, о tom poslednjem susretu 
s drugovima iz dugogodisnjeg najuzeg vodjstva, vec sam pisao u 
Dntzenju s Titom. Dodao Ьih samo pojedinosti koje nisu tamo iznete. 
U pocetku zamolio sam za kafu, zaleci se na nesanicu. Tito је 
ustao da naruci kafu, dodavsi: Ni drugi ne spavaju. - Ја sam u 
jednom trenutku rekao Тitu: Ne cudim se teЬi - ti si dosta stvorio, 
ра to cuvas: evo i ја - tek sam nesto росео, ра to branim. Ali se 
cиdim njima dvojici (Kaгdelju i Rankovicu - M.Dj.) Zbog cega su 
oni toliko uporni. - Tito је primetio da oko mene, u datom slucaju, 
nema нiсео organizovanog - kao sto doista nije ni Ьilo. Replicirajuci 
на moju ;rdnju da mi је namera dalje razvijanje socijalizma, Tito је 
нaglasio da је "reakcija", odnosno burzoazija, kod nas jos vrlo jaka 
i da svakojaki "kritizeri" jedva cekaju da nas napadnu. Spomenuo 
је, kao рriшег, tek objavljenu satiru Branka copica "Sokrat", u kojoj 
zЬог Ьiraca Ьira psa Sokrata, ne interesujuci se о kome se radi, и 
uverenju da је to stav "odozgo". Ја sam uzvratio da је ta Copiceva 
satira bezazlena sala, ali niko se nije sa mnom slozio. А Kardelj је 
dodao kako је pre neki dan na sahrani politicara iz starog sistema -
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zaboravio sаш о kоше se radilo - bilo prisutno vise stotina gradjana. 
Rankovic је sve vreшe sшrknuto cutao, sашо је priшetio - kad је 
blla rec о шојој ostavci na duznost predsednika Savezne skupstine -
da to treba sam da uradim, da ne Ьi ispalo kako је to uradjeno na 
pritiske ili adшinistrativnim putem. Pri kraju шi је Tito zatrazio 
da podneseш ostavku na polozaj predsednika Skupstine, dodavsi od
lucno: sto шоrа blti - шоrа! - Na rastanku шi је Tito, dvouшeci 
se, pruzio ruku, gledajuci ше zaшuceniш p<>gledoш шrznje i osvete. 

Ја sаш ostavku napisao, s osecanjeш ogorcenja, сiш sam se vratio 
u svoj stan. Istovreшeno sam zamolio svog sofera Toma da preda 
autoшoblle u Beli dvor. Imao sam dva autoшoЬila - otvoreni "Mer
cedes" i dzip koji sam koristio kad sam odlazio u zablte krajeve. Vec 
posle dva dana dosao је kod шеnе pratilac Luke Leskoseka, trazeci da 
predaш i kofere koji su pripadali "Mercedesu", jer se toga u hitnji 
nisam setio, а kad sam se setio Ьilo шi је neugodno - na precagama 
kofera bilo ugravirano шоје iше. 

U toku razgovora је Tito priшetio da "шој slucaj" ima u svetu 
najveci odjek posle sukoba sa Sovjetskiш Savezoш 1948. godine. Odgo
vorio sаш da ne citaш izvestaje Tanjuga. Nisu шi ih vise ni do
stavljali. - Uzmi ра procitaj, videces -· rekao је Tito ... - I ја sаш 
doista istog dana p<>sao u Tanjug da pregledaш strane informacije 
povodoш шоg slucaja. U Tanjugu su шi, preko volje, izisli u susret. 
Oblшnost i raznovrsnost vesti delovale su na шеnе dvostruko: iшpo
novalo шi је i ohrabrivalo ше, а istovremeno ше zbunjivalo i tistilo, 
jer је bila ocigledna naklonost zapadne "kapitalisticke" propagande 
рrеша шeni. 

Mada su ше i poslovi oko Nove misli odvodili u Borbu, ја sam 
i bez toga sv1-acao kod Veljka Vlahovica, koji је Ыо glavni urednik 
Borbe i koji је isp<>ljavao gledista slicna шојiша, kao i zabrinutost 
zbog posledica koje се izazvati obracun sa mnom. U jednom od tih, 
шаhош kratkih, susreta, on mi је izlozio: Znas, tvoja uloga u borbl 
protiv Informblrovaca је ogroшna i ta osuda nad tоЬош imace veoma 
negativne posledice, jer се Ьiti shvacena u partiji i izvan nje kao 
zaustavljanje deшokratizacije. 

Kod Vlahovica sam svratio i dan-dva uoci Plenuma. Zatekao 
sam ga promenjenog i u gledanju i u drzanju рrеша meni: proracunata 
sazaljivost. Rekao mi је da се i on istupiti na Plenumu. Ali nije 
i u kош pravcu се govoriti. Pomisljao sam uprkos proшeni u njego
voш drzanju, da се istupiti u skladu sa svojim dotadasnjiш iskazi
vaniш uverenjima, ali nisam hteo da se raspitujeш da ne Ьi ispalo 
kako "frakcionasiш" i vrbujeш pristalice medju clanovima Centralnog 
koшiteta. Na kraju me је Vlahovic "posavetavao": sta mozes -
pokori se Titu ... - Vlahovic шi nije rekao da је Ьiо kod Tita -
otuda dolazi i promena kod njega. То mi је rekao Dedijer koji је tako
dje blo pozvan kod Tita. Tito је pojedinaeno p<>zivao "suшnjive", 
odnosno one clanove СК koji su isp<>ljili gledista slicna mojiшa Ш 
naklonost za moja gledista. Tako је Tito obezbedjivao "jedinstvo", 
а i pripremao agresivnu i "pokajnicku" atmosferu Plenuma. I svi su 
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se pokorili osim Dedijera koji је iznasao formulu da istupi protiv 
takvo~ ob~acнnav~nja. ~ СК, а da se mnogo ne zameri Titu. 

~1 Mrt.ra. Mrtrovщ .moja Ьivsa supruga, nije prihvatila takvo, 
na~usk~no Jedшstvo pro!rv mene, .~ - koliko znam - nije ni "udo
~!OJena raz~ovor~ sa Т!tош. Dedrзer me kasnije, н razgovoru, optu
z~vao ka~. kп~са. sto nаш. se Vlahovic nije "pridruzio". Tada mi nije 
?Ilo, а n.че mr ш ~anas, зasno u cemu Ьi blla шоја krivica. Vlahovic 
},е neko}r~~ mes:cr p~sle "Рlеnнша pisao о Dedijeru i meni kao 0 
unнtrasnJlШ evшrgr-ant:ma . ~ај t:,~·шin је pozajmljen iz sovjetske 

prakse u. obracuna":.~nзu sa skretacrma" i "tudjim elementima". 
~vratю sam uoc~ Plenuma ~. Centralni koшitet, u Agitprop - da 

ostav1m u redu svoзu kancelarrзu i predaш neka dokumenta. Tamo 
s~ se ~reo sa Stanom ~oшasevic, funkcionerom Agitpropa _ depri
шrrana 1 oneш~la, . o.na з е ~plakala. '!'u. је naisao i jedan drug iz 
aparata СК, kOJl mr зе zamerю neproшrslзenost, а pravdao obracun sa 
шnош: V~~an је ci!j u ime koga se to radi -· sve ostalo је sporedno. 
_ Str~v~can ne~шr me obuzeo u veceri uoci Plenuma. ВШ smo 
Stefica ; Ја urek~! sastanak . s Dapceviceш i njegovoш suprugom pred 
Nar~dn~ P.~zor~stem. Tu )е dosao i brat Dapceviceve supruge. Ali 
D~p~evrca ШЈе brlo. Ne sесаш se gde su se sklonile stefica i Мilena, 
alr за sаш ostao da сеkаш Dapcevica s Mileninim bratom. Bilo је 
hladno, dugo smo se vrteli tamo-amo. Poшislio sam da је Dapcevic 
нh~psen .. Nаше~ао. mi s~, kao moralna obaveza, neki ocajnicki korak. 
Naзzad Је Dapcevrc dosao. Bio је promenjen kao i Vlahovic· i on 
је Ьiо kod Tita, mada mi to nije rekao. I on те је napao na Pl~numu. 
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Ali t.o nije Ьiо san - san i najstravicniji se zaboravlja. То, taj 
Treci plenиm, to је Ьila java - java sиluda i sramotna za sve 
ucesnike. Glavni tиzioci, Tito i Kardelj Ьili su zabrinиti toboze za 
jedinstvo partije, а u stvari za svoj prestiz i svoju vlast. Oni su 
konstruisali kгivicи da Ьi naduvali opasnost. А za njima sи se sme
njivali tvrdokorni i pгonicljivi vlastoljиpci - MiniCi, Stambolici, Ри
сагi, Marinke, Blaze JovanoviCi, MaslariCi, s "partijnim malodиsni
cima'' рориt C:olakovica i sa izbezиmljenim "saшokгiticniш" pokajni
cima poput Vиkmanovica, Dapcevica, Vlahovica, Crvenkovskih, ра i 
Pijada - Pijade је takodje, sve do zakazivanja plenuma, slasno coktao 
na moje clanke. Sve se to vec moglo predvideti. Sve sam to i pred
vidjao. Ali је Ьilo drukcije - stvarnost је uvek drиkcija, bolja ili 
gora. Bilo је uzasnije i besraшnije. 

Bio sam za taj Plenum, za to sиdjenje, pгipremljeniji intelektua}no, 
nego emocionalno. Bio sam uveren da sam и pravи, ali sentimentalno 
vezan za drugove. No, to је uproscen prikaz: u stvar·nosti, и meni, 
to је Ьilo slozenije. Tako је, reciшo, mojoj intelektиalnoj pripremlje
rюsti, sazrelosti mog saznanja, veoma doprinela шоја nehajnost, ра 
i ravnodusnost prema funkcijama i pocastima - рrеша vlasti. stavise, 
u posljednjih nekoliko meseci, ucesce и vlasti mi se gadilo - rato
siljavao sam se fиnkcija i intenzivno uranjao u citanje i pisanje. 

I tada sam- svakako manje nego danas- uvidjao znacaj vlasti, 
pogotovu za ostvarivanje politickih ideja. Meni se, doista, ogadjivala 
data vlast, vlast koja је vise Ьila cilj za sebe, nego sredstvo radi cilja, 
То gadjenje se razvijalo sa saznanjima о "nesocijalistickoj" nedemo
kratskoj prirodi date vlasti. Ali ne Ьih mogao odrediti da 1i је to 
gadjenje prethodilo saznanjima Ш obratno. Izgleda da sи se иzajamr:o 
dopunjavali i podsticali. Vec i pre toga, pre zakazivanja Plenиma, Ја 
sаш isticao da zelim Ьiti "oЬican covek" - pod tim sаш pod1·azu
mevao povlacenje s vlasti u intelektиalnи i шoralnи samostalnost. 
То se, ocevidno, pokazalo ilиzijom. Ali ne samo zbog netrpeljivosti 
ј nesposobnosti vrha totalitarne pa1·tije da iz svojih redova otpиsti 
svog clana drиkcije sem zbog "izdaje". Iluzijom se to pokazalo i zbog 
пesшirljivosti, zbog daljeg saZ!'evanja mojih saznanja, zbog moralnih 
obaveza koje su mi se kao takve nametale da ih iskazem. 

Treci plenиm је odrzan u zgradi Ceпtralnog komiteta, i to ne 
slucajno, vec da bi mu se p!'idao pat·tijski kaгakter. Jer do tada su ple
nиmi odrzavani u Belom dvOl'u, kod Tita. Treci plenum је Ьiо ozvucen 
1 prenosen preko radija - ја to nisam znao - da Ьi ти se dao javni, 
''narodпi" karakter. Na Plenиm sаш isao peske - prati1a me stefica, 
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а jednom i Dedijer. U sali u kojoj su odrzavani sastanci sluzbenika 
Centralnog komiteta, smestio sam se postrani, na ugao cetvorougaonog 
stola- niko mi nije pokazao mesto, ра sam se skrajnиo. А niko nije 
hteo sa mnom ni da progovori, sem ukoliko је slиzbeno bio obavezan. 

Na plenиm sam isao odrveneo, ne osecajuci svoje telo. Jeretik, 
besиmnje. Ali kojega "spaljujи" dojucerasnji i najblizi drиgovi i sa
borci iz prelomnih, sиdbonosnih Ьitaka. Belezio sam sazeto govore 
- da Ьi mi proticalo vreme, а i da Ьih sacuvao podatke. Те beleske 
sаш иnistio kada sи objavljene stenografske beleske Plenuma. 

Вiо sam svestan da је presиda vec doneta. Ali nisam znao, ni 
mogao znati, kakva је i kolika је kazna. Ponadao sam se, u seЬi, da 
се moji pogledi Ьiti odbaceni, da се se Centralni komitet SKJ od 
njih ograditi, ali i da me nece iskljuciti iz partije, а mozda ni iz 
plenuшa СК. Ali vec pocetak raspre - netrpeljivi i demagoski, jetki 
istup Tita- potopio је moja demokratska i drugarska nadanja. Tito 
је intonirao i opredelio obracиn s protivnikom koji је ne samo 
skrenиo Ш Ьiо "nelojalan", nego i izneverio samu idejи. 

Dok је Tito govorio - u mom иmu i mojim emocijama, posto
vanje i privrzenost sи se preobracali u otиdjenost i odbojnost: odurno 
mi је Ьilo i Titovo gojazno, neslиcajno иniformisano, telo sa zadrig1iщ 
podbrijanim vratom. А Kardelja sam dozivljavao kao sitnicavog i 
nedoslednog: obezvredjиjиci moje, doskora i njegove, ideje antirevi
zionistickim semama s kraja proslog veka, on nije propustio da iznese 
moje "antititovske" i "antipartijske" primedbe iz neobaveznih, dile
micnih razgovora. 

Ali nisam mrzeo nikoga, ра ni Kardelja ni Tita, cija sи ideoloska 
i politicka obrazlozenja Ьila toliko "odlиcna", toliko netrpeljiva, da 
sи ih ostali "kriticari" - titovci agresivno, а pokajnici histericno -
shvatili kao poziv na bezobzirnost i besomиcnost. Umesto da mrzim 
i da se zestim, sve vise sam se otudjivao, povlacio u svoju opиstenost 
i u svoju moralnu odbranu. 

I sto је Plenиm dиze trajao, иkoliko se monotono bиbnjanje 
dogme, mrZпje i ogorcenja nastavljalo, Ьivao sam sve svesniji da 
od p1·incipijelne, tolerantne raspre nema nista, da se nada mnom vrsi 
staljinisticko teatar*o- sиdjenje. Sиdjenje bez krvi, ali istovetno, 
staljinisticko u svojim intelektualnim i moralnim, politickim vidovima. 

А to saznanje, premda slиceno, Ьilo је jos nepove1·eno, neprozivljeno. 
Zato је delovalo depresivno i porazavajиce. Mada и svom umu, u 
svojim saznanjima, ра i ро svom nacinи zivota vec odvojen, svoj, ја sam 
- moZda bas zbog toga sto sam najednom postao иzorna zrtva "sta
ljinizшa" dojиceгasnjih antistaljinistickih sиboraca - Ьiо, i to sam 
osecao, jos uvek vezan nekim davnasnjim i neiskidanim nitima sa 
svojim tиziocima-sиdijama. Racionalnim i moralпim stгanama svog L 

Ьiса Ьiо sam vec odvojen, otkinut, а svojiш paшcenjem i emocijama 
prikopcan i neoslobodjen. Drиkcije receno: jos sam Ьiо komunista, jos / 
sи те za sebe vezivali revolиcionarni ideali i drugovi. Na Plenumu 
cu platiti za to svojш polиkajanjima, ali се istupanje drиgova na 
Plenиmи i hajka protiv mene posle Plenиma izazivati и meni odsиdni, 
oslobodjajuCi preokret. 
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Tito је, verovatno, osetio da se diskиsija i atmosfera na Plenиmи 
pretvarajи и hajkи i hиskanje, рориt onih na moskovskim procesima 
partijskim opozicionarima. Zato mi је rekao pre popodnevnog zasedanja 
prvog dana: Mi cemo ргеmа teЬi postupiti covecno, а ne osvetnicki.
Ali govori na Plenиmи sи se nizali, besomиcniji, "kгvozedniji" jedan 
od drиgoga. Titova ozestocena odlиcnost i Kaгdeljevo "teoгetsko 
obrazlozenje" narastali sи do zestine kоји mozda oni sami nisи zeleli. 
Nesto to, а jos vise odjeci Plenиma и zapadnim informacijama, 
naveli sи Kardelja da mi sиtradan - na paиzi prepodnevnog za
sedanja, u hodniku - polиpoverljivo saopsti: Stari kaze da to 
sad moгn tako, а posle cemo tvoj polozaj p1-omeniti. - Drzim da 
Kardelj nije hteo time da me navodi na pokajanje, nego da је imao 
и vidи resavanje "mog slиcaja" na taj nacin sto Ьi mi dali nekи 
beznacajnи reprezentativrш fиnkcijи, cime Ьi pokazali da ne роstираји 
staljinisticki, nego "covecno" i "drиgarski". Nestaljinisticko postи
panje nametalo se kao "drzavni razlog" i kao samopostovanje. 

Slicnih resenja је vec Ьilo. Ali ја nisam Ьiо ni podesan ni sklon 
foгmalnim иlogama, pogotovи sto sи bas и Plenиmи moje razmi
sljanje i moje otиdjivanje od partije nasli konacnije, svoje nezavisne 
tokove. 

Те noCi, posle prvog dana zasedanja Plenиma, spavao sam kao 
omamljen. То је Ьila prva пос kakvog-takvog sna. Napetost је po
pиstila i nastиpila је ravnodиsnost. Na sиtraSпjem prepodnevnom 
zasedanjи сио sam govore, besne i иvгedljive, ali kao da sи se od
пosili na nekog drиgog, а ne na mene. 

Vec se и meni, od jиtra, saceo nаиш - ne, to nije Ьiо naиm, 
nego zlшado "kazпjavaнje" i sebe ј dгиgova koji sи mi dotad bili 
najЬiizi - da o~pim и svojim pogledima, Ьиdисi da ih paгtija ne 
prihvata. Bilo је to ( гobova1rje doktгini da sи ideje bezvredne иkoliko 
и pгaksi ne nalaze ·primene i -provere - prcrksa se za fnerie jos иvek 
svodila na partijti i na · njenи · delatnost. 

Za rиckom и "sиmadiji", rekao sam stefici da treba da sam 
popиstljiviji, da se ne odvojim od partije. А pri tome me, kgg._.2l9~a 

l ~ ploca, pritiskala pomisao na Goli otok. Tamo се poslati i one koji se 
izjasnjavajи za mene, а njih nije tako malo - tamo се ih lomiti 
i kinjiti gore nego informЬirovce. Nema nikakve organizacije koja 
Ы se borila i koliko-toliko zaиzela za "moje" ideje i za te spontane 
pгistase. Ne smem иvисi nevine и patnjи i nesrecи. Ako se povиcem 
- svima se tada ргиzа prilika da se prikrijи, priЬerи - ра cemo 

."_ videti ... 
stefica је Ьila nepokoleЬijiva i protiv makakve moje "samokritike". 

Ali је, istovremeno, Ьila pazljiva i nezna и vezi s tim prema meni: 
Ј а mislim da to ne treba - da ces pogresiti, ali nеси da ti zvocam 
- postupaj ро svom osecanju. Odgovorila Ьih: Umoran sam, hocu da 
l'azmislim i sacekam. 

Vec sam u Nesavrsenom drustvu pisao о оvош odstиpanjи, u 
poslednjoj izjavi na Plenиmu. Ovde је dodato samo ono sto tamo 
nije spomenиto. А dodao Ьih i ovo: imao sam utisak da је to moje 
povlacenje delovale na иcesnike Pleпuma posramrю i deprimirиjиce. 
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Dakako, razlicito, vec prema tome kakve је ko Ьiо orijentacije. 
"Cvrstorukasi" su bili prezadovol jni jer su me "smlatili", "pokajnici" 
samozadovoljni jer nisu jedino oni "kapitulirali", а "cut1jivi" pogru
zeпi u svom muklom mucanju. No niko, а pogotovu Tito i Rankovic, 
nije poverovao da је moja "samokritika" "iskrena", konacna. То 
potvrdjuje ne samo kampanja koja је u partiji podиzeta protiv mene 
- i ро zabltnim selima osиdjivali sи mоји "bernstajnovstinи"! То jos 
drasticnije potvrdjиje odnos vrha i vlasti protiv mene, koji је takoreci 
sиtradan ро Plenumи postao preteci i neprijateljski. 

Vec sam na Plenиmи naslиtio da се me skиpo kostati to po
slednje placanje dиga komunizmu: saznanje greske i slabosti се me'/ 
goniti godinama da se dokazujem i da ispravljam sv.Qia__<g~danja i 
uduЬljujem se .u sebe i u komunizam. Narocito mi је и tom slucenju, 
u tom uvidjanju,'.pomagao Tito, kad је u zavrsnoj reci kazao - da 
tt·eba tek videti koliko sam iskren. Nema izbora: hajka i hиskanje 
се se nastaviti dok me ne pretvore u nistariju, Ш си se konacno 
odvojiti od njih i stati sam na svoje noge. 

Na celo komisije koja је trebalo da p1·edlozi Plenumu kaznu za 
шеnе odredjen је - kao sto sam pomenuo, ро mom misljenju smi
sljeno - Vladimir Bakaric. Ali ni Bakaric ni ta komisija nisu delovali 
samostalno. Oni nisu ni od mene krili - а i zasto Ьi - dogovaranje 
s Titom ј ostalim vodjama u posebnoj kancelariji. "Bakariceva" ko
ШlSlJa је pгedlozila kaznjavanje poslednjom opomenom (pred isklju
cenje) i smenjivanjem sa svih funkcija. Kasnije se, u istupanju protiv 
шеnе, navodilo da sam iskljucen. Formalno to nije bilo tacno, mada 
fakticki nije Ьilo daleko od istine. 

Dolazeci s Dedijerom na popodnevno zasedanje, docekala nas је 
gomila rasиta ispred Centralnog komiteta. Bas и tom trenutku dolazio 
је Tito s kavalkadoш pratecЉ automobila. PuЬlika mu је aplaudirala. 
Aplaudirala је i meni. 

Osecao sam se nelagodno - ne mogи nista da ucinim, nema 
nikakve orgaпizacije, nije "fer" ako Ьi se, mimo ikog iz Centralnog 
komiteta, obratio s nekoliko reci. Koliko је tu Ьilo naroda, spontano 
okupljenog? Borislav Mihailovic-Mihiz smatra da ih је Ьilo pedeset 
hiljada, а ја mislim oko dvadeset hiljada. No Mihiz smatra da sam ја 
ucinio verovatno najvecu zivotnu greskи svojom "samokritikom". 
Mihiz Ьi Ьiо u pravu kad ne. b.i gиblo iz vida psihologiju komunista 2 
da sam ја jos uvek qio - maka~ samo svojom emotivnom i pragma
ticnoш stranoш· --;:. komunista! 

Plenum је pгedlog komisije docekao s nezadovoljnom mukom. 
Zbog toga је i Tito/illorao da intervenise: ne treba da g~ ~s~ljиcimo 
- da strana stampa ne pise kako postupamo kao staljlШStl ... 
i to је Ьiо novi udar, konacna pouka da sam pogresio svojom 
polovicnom samokritikom. Моје pripadnistvo partiji i ideji nije vise 
zavisilo od paгtije i ideje, пеgо- od zapadne stampe! "Drzavni raz
!oa", Titova procena, trebalo је da bude i иЬudисе odlucujuci u mojoj 
sиьdЬini. Na to - to sam vec tada, na zavrsetku Plenuma osecao 
i znao - nisam ni hteo ni mogao pristati. 
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Ј edna etapa zivota је zavrsena. Tr~b~ poceti drug~ ili "umr~ti. P!e
num је jednoglasno usvojio predlog kom1S1je, o~nosno Тlta .. S':e је P?.slo 
djavoljijem tragom"; protiv toga pre~oga шsmo gla?a!~ ш Ded1_зer, 
ni Mitra, ni ја. Kad sam, posle zavrsetka ·Plenuma, 1z1sao na uћс~, 
Ьilo se uveliko smraCilo. Sneg, mraz, slabo svetlo. Morao sam pп
cekati da predjem ulicu, jer su је milicioneri i gar~is~i zagradili d~k 
se ne odveze Tito. Video sam Tita kako se zavaljщe u automob1l, 
а s njim је Ьiо i Kardelj. Dosecao sam se sa gorcinom da oni zado-
voljno komentarisu tek obavljen posa~. . . v• • 

cim se guzva zvanicnih automoblla razredila, pr1druzю m1 se, 
nezvan, Dedijer. Rekao је: Ipak se ја ne o~icem tv~jih ide~a. -:-VA 
ја sam uzvratio, da sad treba da se srediШo, ра cemo v1det1 sta 

cemo dalje, 0 , " V ," ь Vt• VenoJ' stefica me, dakako, sacekala na prћm, u nasoj as 1 zgus 
snegom. Bila је potistena, a1i nepok~l~bana. I moja. majka, .. k~d kuc_e, 
Ьila је brizna, ali i cvrsta. I ona Ш1. је revkla:. ВО~је da UljeSl zborю 
ono najposlije, а sad - drago mu, ti zna_s naj~OlJe ... : . . 

Nigde uporista, sve razvaljeno. C:ak .:З:Is~o 1m~l1 n~ka~vlh_ r~zerv: 
u hrani i novcu. ZЬili smo se u mајсШОЈ sob1 koja ]е јеdшо 1 
zagrevana. Ј а sam Ьiо vec u cetrdeset ~:есој godi~i. P~·o5~kle sи ~aj_zna
cajnije, moZda najzivotnije faze m?g z1vota. Mozda. 1 c1tav ШОј z1vot. 
Da 1i је moguc jos jedan? Novl? Na~etш:_la. ~1 s~ formиla, kao 
nada i uverenost: zivot је uvek moguce росећ 1spocetka. 
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MoZda nisu prosla ni tri-cetiri dana posle Plenuma, а ја sam 
prionuo na pisanje. Bilo је to odlazenje, z'a.ranjanje u novu, duhovniju 
stvarnost. Ali ne samo to - to, stavise, manje nego dugo cudjenje, 
neodoljiva zelja da se iskazem svojom mislju i svojim nacinom. 
Izmrcvaren i samotan, ali nesatrven i oslobodjen, ја sam nastavio da 
razmisljam jos intenzivnije i da svoja razmisljanja marljivo stavljam 
na hartiju. 

Najpre sam, vec u tom janua1'U, u toku dva-ti·i dana, napisao 
Nordijski san. U njemu sam iskazao zalost sto ne mogu posetiti 
Svedsku i Norvesku u koje sam Ьiо pozvan pre Plenuma, ali i kriticko 
sagledavanje sebe i date stvarnosti- nemirenje s nametnutom sudЬi
nom. Napisao sam, и februaru, i dramu Nasledje - motiv svojine, 
motiv ljudski ali i ideoloski, koji sam vec podugo nosio. Mihiz је pro
citao i Nordijski san i dramu. Nordijski san mu se svideo, ali drama 
nije. Dramu sam spalio. Verujem i sad da nisam pogresio. 

Vec uoci Plenuma, а pogotovu posle njega, nametalo mi se pi
sanje memoara, kao prikazivanje komunistickog pokreta iznutra, 
kroz pamcenje i dozivljavanje. I uskoro, u toku proleca i leta, napisao 
sam Besudnu zemlju, kao prvu knjigu svoje autoblografije, odnosno 
svojih memoara. I taj rukopis, jos nedoteran, Mihiz је procitao. 
Njegov savet је Ьiо da materiju grupisem u tri osnovne teme i Ьitno је 
doprineo ле samo formi, nego i podizanju dela, mada и preradi nije 
bilo vecih izmena. А sam naslov mi је sugerisao :Zivorad Stojkovic
prema Njegosevom karakterisanju Crne Gore kao "besudne zemlje", 
koje se pominjalo i и samom rukopisu. 

Prvih nedelja smo Ьili u oskиdici, svakojakoj: ali bas tih ne
delja nam је pripomogla groteskna i panicna partijnost niksickih ko
munista. Naime, ја sam honorar od "revizionistickih" clanaka и Borbl 
slao za citaonicu и Niksicu. Sad, posle osude na Plenumu, vratili 
su mi novac, jer da nisam ni dostojan da im ga poklanjam. Na to 
smo se u kuci decije obradovali. Stefica i ја smo sada mogli kupiti 
pisacu masinu, dok је majka primetila: Dobro, bogami, а njima se 
pas mesa napoteza'. 

Stefica se zaposlila pocetkom marta 1954. godine: oskudica nije 
prestala, ali nas bar glad nije ugrozavala. Rankovic је и to vreme 
primio americkog novinara Erika Borna i njegovu tadasnju suprиgu 
Desu Pavlovic, dopisnicu Times-a: na pitanje kako zivim ја i moja 
porodica, Rankovic im је odgovorio da smo, kad se sracuna penzija 
moje majke, Steficina plata i prihodi od Partizanske spomenice 1941, 
iznad jugoslovenskog proseka. No mada sam ја vec tada, а pogotovo и 
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1955-56. prodavao stvari -lovacko oruzje i knj_ige- nismo ni jednoga 
dana oladovali i uspevali smo da sinu obezbedlШo adekvatnu 1shranu. 
АН odmah smo otpustili devojku koja se brinula о Aleksi, а i moja 
bгatanica, koja se doskolovavala kod mene, mщala је da se vrati svojoj 
majci u Crrш Goru. Tom prilikom Rankovic је rekao Bornovit~.1a i d.a 
se cudi njihovom interesovanju za mene kad ."ne p:e.~stavl]am .. ш
koga". Ne Ьi se moglo tvrditi da on sa svoJe, poliCIJSko-partljske 
tacke, nije Ьiо u pravи. 

U pocetkи, и janиaru, s Dedijerom i njegovim bratom Stevom 
i s Borom Drenovcem odrzavao sam cesce i Ьliske veze. Ali vec od 
februara је Dedijer 1росео da se tudji od mene. Zblizavanja i tи
djenja i inace karakterisu odnose izz:з.edju mene i Ded_ijera sve. do 
mog hapsenja u novembru 1956. godme. Nasиprot takvlШ odnosm:a 
s Vladom, moji odnosi sa njegovim bratom Stevom, mada mаще 
Ьliski, bili sи i ostali stabilni. Ј а ne mogи kategoricki odre.diti иz~ok~ 
hladjenja izmedjи Dedijera i mene, ali sa~ sigиran ~~ ,n1_sи yotrcall 
od mene. Ј а sam to inace dosta lako podnosю, mada Шl Је btlo zao kad 
god Ьi do toga doslo. 

Ipak drzim da је иzrok, prvenstveno, u Vladi Dedijeru . -. и 
njegovim odredjeniш svojstvima i njegovim, prevec pragmatlcnlШ, 
gledanjima na politikи. А cinjenica је da se Dedije1· vec и febrиaru 
:::._ prema njegovom pricanju me?i - -:ise риtа sa?t~j~o s Ranko
vicem i da mи је ovaj rekao da Ь1 me ош, u vrhи, prlШtli na razgo~or 
иkoliko bih ја to zatrazio. А da su Tito i njegova najиza o~olm_a 
neposredno posle Pleпuma drukcije gledali na Dedijera, vidi se 1z TI
tovog pisma od 22. februara 1954. godiпe :- m~sec d_ana pos~e Ple
numa! - Enjurinи Bevanи, vodji levog kr!la bf!tansklh l~buпsta (и 
knjizi Aneurin Bevan od Michael Foot-a, London 1973, pavl~-'Po~ter, 
str. 420-422). Naime, Bevan је Ьiо 1. februara ириtlо Т!tu p1smo 
u kome је, izmedju ostalog, negodovao zbog toga sto је na Plenumu 
spomenuto kao da је on, Bevan, izvrsio uticaj na mene. 

Tito је odgovorio Bevanu, svakako i radi razuveravanja, da 
"moj slиcaj" ne znaci i skretanje s demokratizacije, а pogotovи ne 
sa saradnje sa zapadnim socijalistima. Tito, izmedjи ostalog, kaze u 
svom pismи (prevod је moj): "и toku ove diskиsije (na Plenumи
М. Dj.) Vase ime је bilo pomenиto samo jednom prilikom i moram 
reci da svi mi zalimo sto је to dobilo pиblicitet, jer mi ne verиjemo 
da ste Vi vrsili ikakav иticaj na Djilasa и pogledи pravca kojim је оп 
krenиo, to jest pravca anarhistickih koncepcija, jer mi poznajemo Vas 
kao realistickog politickog radnika. Zbog toga Vas molimo da ovo 
ne иz1mate nimalo tragicno". - "А sto se tice sadasnje sиdblne dru
gova Djilasa i Dedijera, ја mislim da treba povиci ra~liku .. izmedju 
njih, jer Dedijer nije Ьiо и tokи predmeta kad је branю D]llasa. Ја 
verujem da је оп vec promenio, do izvesne mere, svoje glediste sto 
se tice Djilasovih akcija, и pozitivnom smislи prema nasim opstim 
pogledima ... " То Titovo pismo n~. potv~djиj: -. pre~a m~?l pamce
njи i prosиdjivanjи - da se Ded!Jer d01sta 1 pr1d1-uzю rеz!Ши, nego 
da је izabrao drzanje drиkcije od mojeg: moje drzanje је otpocetka od
nosno od Plenиma, Ьilo otvoren i konacan razlaz i kriticko preispitivanje. 
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Jer Pleпum је Ьiо za mene tragicno, ali i dragoceno, prelomno 
saznanje, da polovicni, pragmaticni i sentimentalni odnos ne samo 
prema vodjstvи, nego i prema ideologiji, vodi samorazaranjи i nistav
nosti и kojima vodjstvo moze prema "krivcи" da postиpa prema svojim 
potrebama. Nametala mi se misao da mora da је nesto pogresno и 
samoj ideji i strukturi kоји ona nadahnjиje kad se tako olako, sa 
svesnom lazljivoscи, иnistavajи iskreni, provereni pobornici ideala
samo zbog toga sto sи izrazili sиmnje i neslaganje s totalitarnim i 
aиtokratskim metodama. 

Uskoro se i Dedijer - 1954. ili 1955. godine - росео ogradjivati 
od mene, navodno zbog mog nerealizma u izjavi Sиlcbergerи iz Nju
jork tajmsa da sam "odleteo kao balon". Ali, makoliko to zvиcalo 
apsиrdno- ne samo sto ја nisam imao prilike da bиdem "realistiean", 
nego Ьi "realisticnost" u иslovima diktator·ske, jos pretezno totalitarne 
vlasti, Ьila pogиbna za moj integritet i moja gledanja. Dosecao sam 
se da је "realisticnost", polovicnost, olaksala Staljinu posao da Trockog, 
Buharina i druge partijske opozicionere unisti ne samo fizicki, nego 
i duhovno, kao varijante и borЬi za vlast. Tada mi se nametnula 
"parola": Bolje је Ьiti rposten covek nego ministar. - Moralna pobuna 
је zacetak svake роЬиnе. Ali nije se radilo samo о tome. Nego se 
u toj "paroli" sadrzavalo i verovanje da је mogиce pretrajati jedino 
u negaciji, u kl·itici datog stanja. Ali kritici koja ne tezi vracanjи 
na sta-re, predrevolucionarne odnose - и tom pitanjи sam i ја Ьiо 
realist - nego trazenju izlaza i kreiranja novog. Novog! Da, novog, 
makar se to novo tek slutilo. Dosledna, racionalna i neseblcna k1·itika 
datog је, kao takva, otva1-anje vidik:a ka novom. Da, "bezиmno", po
zгtvovano i samokriticno ostajanje и svojoj ideji, и svojoj kreativnosti 
- pretrajavanje makar "za daleka neka pokoljenja". 

S potгesпom пepoЬitnoscи mi se prosvetljavalo: neminovno је, 
kao izlaz iz diktatorskih i oligarhijskih samovolja, postojanje drиge 
socijalisticke ili komиnisticke partije. I s tim u vezi da је neminovna 
kritika lenjinizma, lenjinistickog komunzma - sve do marksistickih 
izvora lenjinizma. 

Odmah, uporedo s memoarima, росео sam da radim i na teoretskim 
tekstovima. Koncipirao sam vec u 1954. godini esej Svez1zanje gluposti, 
kriticki osvrt na ideologijи kao sveznanje i diktatora kao sveznalicи. 
А росео sam i s nacrtima i pisanjem delova Slobode i svojine, iz cega 
se u drugoj polovini 1956. godine иoЬlicila Nova klasa. 

Ziveli smo osamljeni, sve Qsamljeniji. Ј а sa svojim razmisljanjima 
i sa zakljиcivaпjima koja su me istovremeпo opijala i zaprepascivala. 

Bili snю, stefica i ја, samotni zivljenjem. А ја - jos samotniji 
u svojim razmisljanjima. S Dedijerom nisam mogao razgovarati о 
svojim idejama, jer on је dolazio sve redje, sistematski izbega
vajиCi razgovщe о politici, а naglasavajиci sentimentalne i mo1-alne 
razloge svojih poseta. S Drenovcem sи, naprotiv, razgovori Ьili bez
malo jedino о politici, iz politicke teorije. 

Ј а sam vec и martи podneo ostavkи na clanstvo и partiji. Pre 
toga sam otisao na sastanak osnovne organizacije kojoj је trebalo 
da pripadam. Tada sam vec Ьiо resen da dam ostavkи, ali sam na taj 
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sastanak ipak otisao, da bih otklonio prigovor kako nisam ni pokиsao 
da se иklopim na tom nivoи и partijski rad. Tamo, na sastankи је 
Ьilo kao sto sam i ocekivao. Oko mog i steficinog sedista se stvorila 
praznina, niko nam se nije obracao- nije smeo i1i nije hteo. Bilo Је 

. nedostojno Ьiti clan pod takvim okolnostima, ра sam na idиci sastanak 
L poslao, ро stefici, clanskи knjizicи s kratkom izjavom о ostavci. Та 

moja ostavka se nekako rascula. Tito је izjavio da је to jedin
stveni slиcaj и istoriji partije. 

Tih dana је naiSla, neocekivano, Desanka Maksimovic. Donela 
је bombone ili voce, kao ponиde bolesnicima. S Desankom se nije 
moglo razgovarati о politici, а pogotovи ne о politickoj teoriji, jer 
sи njena interesovaпja Ьila literarna i prijateljska. АН ta njena 
poseta је cementirala nase odnose, premda smo se sretali retko. 
Preko Desanke sam 1956. godine zamolio Iva Andrica da procita 
mоји Besudnu zemlju. Hteo sam da neko od nesиmnjivog ukиsa i 
znacaja proceni rиkopis pre nego sto ga ponиdim Srpskoj knjizevnoj 
zadrиzi. То mi је sиgerisala i Desanka kojoj se delo svidelo. Ali 
Andric је odЬio da proCita mоји knjigи: Nezgodno mi је - znas, 
Desanka, ја sam clan partije. 

Takodje neocekivano, naisao је i Borislav Mihajlovic-Mihiz kojega 
sam vec sиsretao, mada retko i ne blisko. Njegova sиprиga Milica mi 
је krace vreme davala casove engleskog, ne samo sa saveznoscи nego 
i sa strogoscи, kao da sam Ьiо decal5, а ne_zreo i fиnkcioner. Milica 
те иvela и engleski, koji safu kasnij_e, и zatvorи, dоисау;ю - prevec 
samoиcki da Ьih ga dobro rtaиcio. Mihiz- је jednostavno, otvoreno, 
objasnio razloge svoje J:юsete: Znam da ste иsamljeni. Ја ne pristajem 
na bojkot, а drzim ·da Vam moja poseta nece Ьiti neprijatna. 

Vidjanje, drиzenje s Mihizom imalo је za mene poseban znacaj 
i draz, ne samo zbog toga sto se oko mene i nadaтnom pajacavao 
bojkot i pritisak. Nego је Mihiz istovremeno, svojom inteiigencijom 
i svojom sredinom, Ьiо za теnе иlazak и drиkciji, nekomиnisticki 
i neomedjeni - neomedjeni ро nacinima, а ne ро Ьrоји - krug. 
Ра i vise: ја sam od Mihiza sto-sta, ako ne i podosta, naиcio. 

Nisam mogao od Mihiza naиciti bas nista iz socijalisticke teorije, 
а ni iz istorije komиnizma. Mihiza prvo nije mnogo za:nimalo; nikad 
nije Ьiо komиnista - а drиgim se zanimao tek и zrelom dоЬи. 
Ali od njega se moglo, i jos тоzе, naиciti podosta pojedinosti. Mihiz 
те podstakao - и jednoj diskиsiji iz tih godina, и kojoj sam ја 
tvrdio da za komиnizam nije tipicna diskriminacija, da и Novoj klasi 
ideoloskoj diskriminaciji, kao tipicnoj za komиnizam, posvetim vеси 
paznjи - citavи glavи. 

Mihiz spada medjи najinteligentnije ljиde koje sam sr·eo, а иz 
to је on otvoren do drskosti i cestit do zrtvovanja. Licnost је od 
impresije, i od trenutnog nadahnuca. Nagao и misljenjи kao i и 
svemи, on uhvati pojedinost s takvom zestokom иverljivoscи da slи
salac ne moze tome odoleti. Nasиprot tome, ni tada ni sada, njegova 
uopstayaпja mi пisu Ьila иverljiva. Njegovo znanje је oblmno, mada 
ne i sistematicno. I mada nije dogmatik ni и zivotu, ni и gledanjima, 
ipak drzim da је sheтatican и svojim nacionalnim gledanjima. No u 
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tome је Mihiz gipkiji, podlozniji argиmentima "drиge strane", nego 
mnozina sa slicnim gledanjima. Cesto sam se pitao - и kojoj meri 
је njegovo "srbovanje" гeakcija na ideoloskи diktaturи, а и kojoj 
na bezиmna antisгpstva. 

U Ьiti svojoj Mihiz је nacionalni demokrata и tradiciji srpskog 
liЬeгalizma. U kojoj је тeri dosledni deтokt·ata, kao sto је Mihiz, 
istovгemeno i nacionalista, а ne sато nacionalan? Smatram da 
nacionalizam i ne postoji, niti moze postojati kao celoyita ideologija, 
nego syaki politicki pokret, syaka socijalna grupa korist.i nacionalne 
izvore. Nacionalizam kao ideologija moze postojati samo u nacio
nalnim opasnostima - nacionalni, odnosno nacionalisti, tada sи svi, 
i1i bar oni najborbeniji. 

Rodjeni besednik, darovit kriticar, Mihiz, иsled politickih prilika 
zivi и dobu koje nije njegovo, и kоте је osиdjen na salonskи 
retoriku i poyremenu, nepolitickи kritiku. Оп svakako u tоте nije 
jedini. Ali malo је onih koji su и toj тeri imali te darove: Mihizova 
tragedija је duЬlja i nenadoknadiya. 

Mihiz је и toku 1954-1955. odrzavao sa mnom nenametljive i 
nesistematicne odnose. Uveo те и svoj intelektиalni krиg и kome 
su Ьili s1ikar Mica Popovic i knjizevnik zivorad Stojkoyic: polи
boemsko drustvo, kome se ја пisam тоgао prilagoditi, mada mi је 
njegova zivost i nekonvencionalnost prijala. Drzim da је na Mihizovи 
inicijativu, и aprilи i1i maju 1954. godine, glиmica Mira Stupica pri
r·edila vecer-u za steficи i теnе. Na toj veceri sи Ьili poznati glиmci: 
Plesa, Mija Aleksic i drиgi. DrЋzenje i sastajanje te vrste se иbrzo 
гaspalo- pod pritiskom vlasti, ali i иsled nemanja konkretnijih afini
teta. Na toj veceri ше Mira Stиpica upitala: Kako се se to svrsiti? sta 
се Ьiti s Vama? - Odgovorio sam: Ne znam sta се Ьiti, ali znaш 
da ovo nije kraj. 

Ipak sam se cesce vidjao sa Stojkovicem, iako sam Ьiо skloniji 
Mihizи. Mihiz је Ьiо zauzetiji, а Stojkovic је stanovao nedaleko od 
шоg stana и Palmoticevoj 8, и koji sи mоји porodicи vlasti preselile 
s Dedinja, и mаји 1954. godine. Ali veza izmedjи MЉiza i mene se 
nije prekidala. stavise, Mihiz me posetio i иосi sиdjenja, и јаnиаrи 
1955. ,godine. Izisli smo iz stana "и setnjи", da Ьi mi on izlozio 
neke sиgestije za moj govor na sиdи: neke od njegovih sиgestija sam 
i нsvojio, Ью· иtoliko sto sam јасе naglasio neke postavke. 

Ali kako se и 1956. godini pritisak vlasti otvoreno ројасао -
neskriveno sи те pratili agenti i sniтali i legitimisali svakog ko Ы 
usao н kucu, ako Ьi iт se uCinio nepoznat - postali sи redji i su
sreti s Mihizom. Stojkovic је, pak, naglo izmenio stav prema meni. 
Saopstio mi је i "razlog": ne moze da se sa mпom vidja, jer se ја 
vidjam sa атегiсkiт novinariтa, а to пјеgа Ltngazuje i koтpromituje. 

Mihiz је postupio dгukcije. Dosao је, и jesen 1956. godine, и тој 
stan i rekao mi da ne moze da se vidja sa mnom: о teЬi се pisati 
svetska stampa, а mene шоgи likvidiгati telefonom. - То је Ьilo 
vr·eme kad sи y]asti- syakako i staraпjem Stevana Doronjskog, МЉi· 
zovog skolskog druga- "spasavale" Mihiza od mene, odnosno sрго-
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vodile nada mnom totalnu izolaciju. Miblza su preselili u Novl Sad, 
а mene uskoro uhapsili. 

А za vreme mog prvog tamnovanja, 1956-1961. godine, jedino је 
Mihiz ponudio Stefici pomoc u novcu, ali је ona odbila- nekako је sa
stavljala kraj s krajem. Posle mog izlaska iz zatvora, na kraju 1966. 
godine, izmedju Mihiza i mene su se obnovili odnosi. Nasi susreti 
i razgovori uvek novi, varnicavi, prijateljski. 

Ј ednom su me, u maju 1954. godine, posetili dva strana novinara 
od kojih је jedan napomenuo - da zvanicnici tvrde da ја ne trazim, 
iz demagoskih razloga, penziju koju Ьi mi oni rado dali. То me navelo 
da penziju zatrazim - odmah sam је i doЬio, i to u relativno visokom 
iznosu. Time nam је egzistencija Ьila obezbjedjena - za sest meseci. 
Vec u januaru 1955. godine penzija mi је ukinuta, posle uslovne osude 
Dedijera i mene zbog izjava stranoj stampi. Potpis odluke о ukidanju, 
kao i о davanju penzije, Ьiо је isti - Slobodan Penezic. 

Кrajem leta 1954. godine kod mene је dosao Jovan-Joro Barovic 
sa suprugom Dusankom. Barovic је Ьiо isteran iz vojske, u kojoj је 
Ьiо visi ofici1·, jer se u diskusiji povodom "mog slucaja" nije slozio 
sa zvanicпim partijskim stavovima. Otada se povezanost izmedju mene 
i Barovica nije prekidala - nastavila se s njegovom porodicom i posle 
njegove pogiЬije. Barovic mi је Ьiо i ostao najblizi u pogledima, mada 
smo se и pojedinim pitanjima i razilazili. То slaganje је manje uslov
ljeno poreklom i prosloscu - i Barovic је Crnogorac i od rane mla
dosti revolucioner - nego kreativnim razocaranjima u lenjinizam. 
U tome, u takvom slaganju, Barovic i ја smo izuzetak On i ја nismo 
bili kao drugi opozicioneri, koji su obznanili svoje neslaganje po
vodom "mog slucaja", а kasnije isli svaki svojim putem. Svakako 
је tom atomiziranju "djilasovaca" glavni razlog totalna kontrola vlasti 
i totalna egzistencijalna ugrozenost. 

Ali ima i drugih razloga. "Djilasovstina" је vise Ьila dezintegracija 
dotadanje zvanicne svesti, nego svesno, programsko opredeljenje. То 
Је, uostalom, karakteristicno i za druge opozicije u istocnoevropskim 
zemljama: svaki se "spasava" kako zna i ume. Ozbiljnija neslaganja 
izmedju mene i Barovica, ukoliko ih је Ьilo, nisu imala duЬlje ni 
trajnije po1iticke uzroke. Barovic је uvek Ьiо spreman da mi pomogne 

premda njegove mogucnosti nisu bile velike, а niti moje potrebe. 
Ј а sam о Barovicu napisao clanak, najpre objavljen u Kontinentu, 
ра se ovde necu na njemu duze zadrzavati, premda on to, kao opo
zicioner iz partije, zasluzuje moZda vise nego iko drugi. 

Jednog dana, krajem leta, slucajno sam se sreo s Davicom, na 
Bulevaru revolucije. Davico је za vreme Plenuma Ьiо u inostranstvu. 
Ali i on је Ьiо - cim se Plenum zavrsio - izlozen napadima u 
stampi. Ne znam kako је оп izgladio svoje odnose s partijom, ali 
niti me је potrazio, niti se interesovao za mene ро povratku. I u tom 
slucajnom susretu se nije zadrzao, sem koliko da me upita, suzdeno, 
kako sam. I da me poljuЬi, sazalno, na rastanku. Nikad se vise nismo 
obratili jedan drugom, mada se desavalo da se sretnemo na ulici. 

Krajem leta је dosao u Beograd i istaknuti laburista Ernst Devis, 
koji је zatrazio sastanak sa mnom, da Ьi se informisao о "mom 
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slucaju" i daljem pravcu jugoslovenskog vodjstva. Sastali smo s_e 
u hotelu "Ekscelsior". Razgovor је vodjen p1·eko prevodioca iz brt
tanske ambasade. Svoja gledista sam izlagao otvoreno, ali u diploma
ticnoj formi. Na kraju me upitao sta Ьi mogao da uCini za mene. 
Rekao sam - da mi omoguci objavljivanje mojih pogleda u labu
ristickoj novini Dejli heraldu. ОЬесао mi је. I ја sam pripremio 
unapred tri clanka. Nisam doЬio poziv, ра clanci nisu ni objavljeni. 
То moje nastojanje, neuspelo, na objavljivanju mojih radova, i to и 
socijalistickim novinama, otkriva kakva је bila moja orijentacija od 
pocetka. А to otkriva i obzirnost, ako ne i oportunizam, laburistickog 
vodjstva prema Titu i jugoslovenskoj vladi. 

Krajem Ieta је zatrazila sa mnom sastanak i grupa stl-anih omla
dinaca - drzim da su bili americki. Razgovor, pred kafanoro u 
Kosovskoj ulici, Ьiо је iskidan i nesadrzajan, vec i zbog mog siroma
snoa enaleskoa i njihovog nepostojeceg srpskog jezika. Ali i to је Ьilo 
pre;ise, ь а dаь ne izazove negodovanje vlasti. Otpoceta su pr~ce~ja 
i podmetanje spijuna. Ali mene nista nije moglo da omete u p1saщu, 
setnjama sa steficom i druzenju sa sincicem. Izgledalo је da se tako 
moze ziveti. Ali ја u taj i takav zivot nisam verovao. 

287 



12. 

Izgledalo је da си 1955. ,godinи docekati bez znacajnijih zblvanja. 
А tada је, kasno н jesen, росео obracиn Centralnoa komiteta s De
dijerom. C:ekalo se, ocito, dok se "afera Djilas" ne "'stisa и zapadnoj 
stampi i dok se и partiji ne stabilizиje i dogmatski, antidemokratski 
kиrs. Sudeci ро nacinu- da se pitanje najpre "rascisti" и partiji
rekao bih da је inicijativи za to dao Rankovic, а svakako је и tome 
imao podrsku i drugih najvisih fиnkcionera. 

Obracиn је obиhvatio i Mitrи, а izgleda i Dapcevica. То zakljи
cujeщ ро tome sto su i Mitra i Dapcevic dali izjave - za Mitrinи 
znam da јој је fakticki iznиdjena - protiv mene. S Mitrom sam 
dotad odrzavao povremene veze, pretezno zbog nase kceri Vиkice 
koja је zivela kod nje. А s Dapcevicem nisam imao nikakve veze 
od Plenuma, na kome se on izjasnio protivи mene, sem sto је njegova 
suprиga ~ tokи le!a 1954. godine odrzavala, preko sestre, povremenи 
vezи sa steficom 1 sa mnom. 

Ali Dedijer se иzbиnio. Odblo је da odgovara partijskoj komisiji 
i obratio se stranim dopisnicima. Afera је ponovo bиknиla, и zapadnim 
sredstvima ,jnformisanja. Sve је to zapocelo mimo mene. Dedijer vec od 
Ieta nije svracao kod mene, tako da smo se samo na ulici, u slиcajnom 
sиsretu, javljali jedan drиgom. I ја sam иbrzo uvucen u tи aferи s 
Dedijerom, samim tim sto sи se i meni obratili strani novinari. Ја 
sam to i rado docekao - ne samo iz solidarnosti s Dedijerom, nego, 
jos vise, da se najzad i javno razgranicim s partijskim vodjstvom 
i rezimom. 

Izgleda da је i vodjstvo Ьilo iznenadjeno izbljanjem i razbиkta
vanjem afere. Policija је reagovala sporo i "korektno". Tome је, 
svakako, doprinelo i to sto sи Tito i Rankovic Ьili na риtи za Indijи. 
То pиtovanje Titovo је iskorisceno u .Stampi i na sudи protivи De
dijera i mene - kao da smo se Dedijer i ја aktivizirali sa izjavama 
ро narиdzbl iz inostranstva, da Ьi kompromitovali Titovи mirotvo
гackи posetи Indiji. U Borbl је izisao clanak "Poslиsni pion" koji 
је - rekao ЬЉ ро stilи - napisao Pijade, u kome sam ја prikazan 
kao izdajnicka marioneta, pokretana na dиgme iz inostranstva. 

Mene је posetilo vise novinara. А и secanjи sи mi ostala dva 
sнsreta: sa sиprнzima Klark - Ketriп i Edvardom, i dopisnikom 
Njujm·k tajmsa Rejmondom i njegovom sekretaricom Mirjanom Ko
marecki koja је Ьila prevodilac. Jer, mada sam u 1954. godini prosirio 
zпanje engleskog, to nije Ьilo dovoljno za preciznije izrazavanje. 

Ali izmedjи Dedijera i mene nije doslo do saglasnosti. Na 
pocetkи afere nismo se vidjali, ра ni dogovarali. Tako је ispalo da 

288 

... ... ... 
'" ... ... 

VLAST 

је on иvek govorio ро svome. Ketrin Кlark - drzim da је to bila 
ona - ispricala mi је da Dedijer tvrdi da rezim hoce da ga иЬlје. 
Pripitala је i da li rezim sprema nesto takvo protivu mene. Ја sam 
odgovorio da о tome ne moze Ьiti govora. А kao objasnjenje takvih 
Dedijerovih tvrdnji, spomenuo sam da је on sangvinican, а иz to 
nepravedno napadnut. Dedijeru је bilo krivo zbog te moje ne
oprezne jzjave. Rejmondu iz Njujork tajmsa dao sam izjavu и hotelи 
"Union" u mom susedstvu. U toj izjavi sam okarakterisao poredak 
и Jugoslaviji kao totalitaran. Tada sam prvi риtа spomenuo da Ьi 
izlaz Ьiо stvaranje jos jedne partije. I "prognorizao" ,da се se rezim и 
Ј иgoslaviji promeniti za dvanaest-petnaest godina. Rezim se nije pro
menio, a1i se ipak promenila Jugoslavija. 

Re2im nije ostao - takav kakav је Ьiо nije ni mogao ostati -
ravnodusan prema mojim i Dedijerovim izjavama, jer Ьi se time 
otkri1a njegova neodlиcnost protivu novih, socijalistickih .opozicio
nera. Protivu Dedijera i mene је otv01·en - nepunu god1~u ~ana 
posle osude na Plenumи СК - krivicni postuяak, zЬo_g "nep:IJatelJske 
propagande". Istraga је Ьila toliko nedramaћcna, tol!ko r~tшska_, da 
se i ne secam pojedinosti. Ali Dedijer i ја smo se temeljito prlpre
mali za sиdjenje. Svaki na svoj nacin: Dedijer је uzeo starog glaso
vitog advokata Iva Politea, koji је branio Tita 1928. godine, а ја sam 
spremio poduzi govor. 

Ј а sam najpre imao nameru da prepиstim sudи da mi odredi 
advokata. Ali sam istovremeno raspricao - u svom stanu, ozvucenom 
а i s kiш sam se sretao - da Ьih иzео advokata koji Ьi mi se sam 
javio. I javio mi se, posle nekoliko . dana. U prvi ;nah ~am p:ihv_a~~? 
tu ponudu. Ali ubrzo sam shvatю da se rad1. о ~amestal!~: • 
Тај advokat је Ьiо u Ьliskim odnosima u vrhov1ma ta]ne poliCIJe. 
Zahvalio sam i povиkao pиnomocje. А onda sam se sreo s Desankom 
Maksimovic- mozda sam svratio kod nje- i ona mi је napomenula 
da se obratim advokatu Veljku Kovacevicи, socijalisti, kojega sam 
poznavao pre rata. On se vrlo rado primio odbra~e. I . solidno vse 
pripremio i napisao odbrambeni govor. C?tada su lZ~ed]u Kova~e
vica i mene nastali prijateljski, nepomuC!vani odnoSI, sve do nJe
aove smrti 1981. aodine. On me branio, odvazno i inteligentno i na 
dva kasnija sиdje~ja - 1957. godine, povodom mojih izjava о Ma
djarskom иstankи, i 1957. godine povodom objavljivanja Nove klase. 

Sudjenje је trajalo jedan dan. А posto је proglasen? tajn~ 
moja istupanja, kao i moj govor .i Kovacevic.eva ?dbrana, шsu ~o~lli 
znacaj izvan sиdnice ј sиdske arlllV~. Stefi~a Је _prlsиst::oval~. sиdJ.ell]и~ 
dok moju majkи nisи pustili - 1z obz1rnosћ. Dedt]er nl]e Ью ш 
spremio govor. Odgovarao је kra~~o i s~иZdeno, ~alec~ se na ?o
lesti. Osudjeni smo uslovno - Dedчer _na. sest m~sec1, а Ја_ na godшu 
i ро. Dedijer mi је pricao, posle sudJeщa, da Је KardelJ predlagao 
Titи, koji је Ьiо u Indiji, da ја bиdem sиdj~,? n~ 20, а on - ak~ 
se dobro secam - na 12 aodina. Ј а и tи р пси шsam poverovao ш 
onda ni sada, jer takvoj ~sиdi пisи pogodovale politicke prilike, а 
нi Kardelj nije mogao Ьiti toliko nerazиman. 
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Desile su se, ipak, dve zanimljive, nesvakidasnje zgode: ispred 
suda, kad smo izjutra dolazili, sacekala nas је gomila studenata i 
policijskih agenata, medju kojima је Ьiо i gardijski visi oficir zugic. 
Tu su Ьili i strani novinari. Gomila је zagalamila: Izdajnici, revi
zionisti! - I ја sam njima uzvracao. Predvece su se u ulicama 
oko suda uzmuvali neki simpatizeri, rastrkani. 

Dedijer је sutradan ро presudi priredio rucak za advokate i mene. 
Ali ozivljeno drugarstvo sa Dedijerom nije dugo trajalo. Imali smo, 
u prolece, jednu setnju u Topcideru, u kojoj mi је on sugerisao da 
izlozim u knjizi svoje ideje, а ја sam mu odgovorio da Ьi to mogla biti 
samo kritika komunizma. Pricao mi је negde u to vreme da se zanosi 
mislju da pise moju Ьiografiju, а meni је padalo na um zajednicko 
pisanje istorije jugoslovenske revolucije. Posle toga је Dedijer sve 
redje dolazio kod mene. А jos redje sam ја isao kod njega. Pridrzavao 
sam se otpocetka stava da nikog ne posecujem ukoliko me ne pozove, 
а nikome se nisam ni na ulici javljao ukoliko mi se prvi ne javi
precesto шi se desavalo da se javim, а da okrenu glavu. N е secam se 
da li је to Ьilo 1955. ili 1956. godine, ali Dedijer mi је pricao da 
је Ьiо kod Tita i da је ovome rekao da su pogresili sa mnom, 
jer su napali coveka koji zastupa nacela slobode, а to је uvek ne
popularno. 

Dedijer је imao veliku porodicu, ра је imao i materijalnih teskoca. 
Imali su ih i drugi - Barovic, Drenovac i ја. Мој је utisak Ьiо da se 
Dedijer na te nedace zali preglasno, glasnije nego drugi. Ipak smo 
se svi, vremenom, snasli. I moja rodЬina, dve sestre, zet, s brojnom 
decom, brat, ра cak i dalji rodjaci, izbaceni su s posla i izlozeni bedi 
i ucenama. 

Poslednje vidjenje s Dedijerom, uoci mog 11apsenja, potvrdilo је 
raziike s njim ne samo u drzanju nego i u gledanjima. U Beograd 
је doputovao Marijan Stilinovic, stari komunista i clan Centralnog 
komiteta Hrvatske, koji је Ьiо iskljucen iz partije jer se nije slozio 
s nacinom obracuna sa mnom. On је svratio kod Dedijera, ра је 
Dedije1· pozvao i mene na vece1-u. 

Posle vecere је otpocela diskusija na temu "sta da se radi". 
Stilinovic је Ьiо veoma kritican prema dugim Kardeljevim "govo
rancijama", а predlagao је da se obratimo pismom Titu. S motiva
cijom: Znate, Stari zna da prelomi, kad uoCi .•• 

Ја sam se usprotivio takvom pismu. Oni gore се pismo primiti 
i poruciti nam da se prvo pokajemo. Na to Stilinovic: Е, od toga 
nema nista! - Ј а sam nastavio: Mi se ne slazemo u tome sta 
treba uciniti, а slazemo se u ocenjivanju da partija i zemlja idu 
u Ьirokratizam, nasilje i stagnaciju. - Dedijer је prekinuo: Ne sla
zemo se ni u tome. Vi gledate suvise negativno. Treba pricekati. 
Ја ocekujem mnogo od komuna о kojima govori Kardelj. - I ја sam 
dodao Dedijeru: Komune - to је samo administrativna reorganizacija. 
Nedugo potom је Tito upotreЬio iste izraze (administrativna reorga
nizacija) - da usmeri partijsku Ьirokratiju protiv iluzija koje izazi
vaju Kardeljeve "teorije" о "koшunalizmu" kao demokratskoj proшeni 
i deшokratskoш izlazu. 
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Na tome se fakticki i zavrsilo "dogovoranje" izmedju Dedijera, 
Stilinovica i mene. Stilinovica nisam vise video - umro је, razocaran 
i dostojanstven, dok sam ја Ьiо u zatvoru. Dedijera sam video jos 
jedared, u zimu 1967. godine, posle mog drugog izlaska iz zatvora. 
Uputio mi је pismo s pozivom da se nadjemo na rucku kod "Dva jelena". 
Odnosi izmedju nas su vec Ьili poremeceni- zbog Dedijerovog kle
vetanja mene i moje supruge koa britanskih laburista i zajednickih 
znanaca u Jugoslaviji. Ipak sam posao, sa zeljom da se omraze 
izglade i zaborave. Nista od toga! Dedijer se interesovao za pregovore 
Vrl1ovnog staba sa Nemcima u martu 1943. godine. Ispricao sam mu 
sto sam upamtio, а on је to priЬelezio. Dedijer se interesovao, oko
IiSno, ne stoji 1i iza pustanja mene iz zatvora neka politiCka komЬi
nacija, а ја sam ga razuverio i, time, umirio. Spomenuto је i nedavno 
smenjivanje Rankovica, pri cemu је Dedijer primetio: Uprkos svemu 
tome, Rankovic је posten covek. - Nisam osporavao tu tvrdnju, ali 
sam dodao: Ali u politici је vazno sta neko 11осе i sta cini. 

Otada, od tog rucka kod "Dva jelena" Dedijera nisam video, 
niti imao s njim ikakve veze - sem mog negativnog odgovora u 1967. 
godini na njegov poziv da gostujem kod njega na Boblnju. Dedijer 
i ја smo se fakticki bili razisli vec mnogo ranije, zbog razlika u 
gledanjima i metodama - razlika vidljivЉ vec od pocetka sukoba 
s partijskim vodjstvom, а koje su se s godinama samo produЬljavale. 
Necu optereCivati citaoca i ovaj spis izlaganjem tЉ razlika u gle
danjima i metodama, jer ја ovde pisem о seЬi, о svojim d<>Zivljajima 
i vidjenjima, а ne о licnostima koje su se vec odvojile od mene i 
moje sudblne. 

Dedijer pak tvrdi da је do "velikog sukoba" izmedju nas doslo 
zbog rata u Vijetnamu. U izjavi u Politici 13. marta 1982. godine: 
"inace, veliki sukob izmedju mene i Djilasa izЬio је za vreme Vijet
namskog rata. Dok је on 11valio moral americkЉ vojnika u Vijetnamu, 
ја sam u Raselovom sudu sudio Amerikancima". 

Та Dedijerova tvrdnja је dvostruko netacna: prvo, nikakvog ni 
malog ni velikog sukoba oko rata u Vijenamu nije bilo, jer se nismo 
ni vidjali ni dopisivali, а niti javno raspravljali о ratu u Vijetnamu; 
drugo, ја sam jedino jedared javno istupio о ratu u Vijetnamu, i to 
protivu americke intervencije, u clanku objavljenom u stampi SAD 
i Latinske Amerike. Svakog, ako ikog ima da ga to jos zanima, mogu 
upoznati s tim clankom. Ја do sada, ра ni sada nisam promenio 
misljenje о nepravednosti i besmislenosti americkog angazovanja u 
Indokini, iako su pobednicki vijetnamski komunisti okovali vlastiti 
narod u sistem koji ne zaostaje mnogo iza najugnjetackijЉ u nasoj 
epobl, tako izoЬilnoj nasiljem, а susedni kambodzanski narod -
takoreci sutradan posle svog nacionalnog ujedinjenja - okupirali, 
пametnuli mu vazalnu vladu i istreЬljivacki rat! 

Posle mog 11apsenja, 19. novembra 1956. godine, Dedijer је javno, 
pred stranim novinarima, ustao protiv takvog postupanja. Dedijeru је, 
uprkos tome, dozvoljeno da otputuje u inostranstvo ali ne znam pod 
kojim uslovima. No to mu је dopusteno posle tragedije, samouЬistva 
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sincica Brank.a. Tada sат jos Ьiо и zatvorи, gde mi је ta Dedijerova 
пesreca tesko pala. 

Kad su теnе ponovo uhapsili, 7. aprila 1962. godine, Dedijer 
је jos Ьiо и inostranstvu. Nije те vise podrzavao, izjavivSi- belezim 
ро seeanjи - da је njegova zeтlja toliko таlа i и tolikim teskoCam.a 
da ne zeli da јој i on pravi neprilike. Ali se zato Dedijer kriticki 
ogradjivao od теnе и stranoj stampi i klevetao те - to znaт iz 
razgovora s la:bиristickiт prvacima -- kod labиrista i drugih deтo
krata и inostranstvи koji sи se sa simpatijama odnosili рrета тот 
otporu i тојiт gledanjima. Napadi na теnе sи, vec skoro trideset 
godina, za jugoslovenske vodje i vodece novinare - na ovaj ili onaj 
nacin i za Dedijera - :pouzdan i najpreporucljiviji nacin иspona. 

Ра ipak те iznenadilo kad је Dedijer 1980. godine, posle Titove 
smrti, otpoceo preko jugosloveпskih sredstava inforтisanja Ьиd.nи, 
smisljenu i bezobzirnи kampanjи protiv теnе - kampanjи istovre
тenи i sinhronizovanи s оnот koju је povela grиpa pisaca penzionera 
tajne policije, bиlevarskih novinara i opskиrnih kafanskih piskarala. 
Iznenadilo me - nisaт znao pozadinи, а s Dedijeroт sат, тakar 
nekad, Ьiо drиg i saradnik. Ali ta pozadina је vec otkrivena. Dedijer 
se - kao sto је objavljeno ·i dokитentovano и тпоgiт jиgoslovenskiт 
pиЬlikacijaтa, ра i Politici od 18. deceтbra 1981. godine - ponиdio 
Titu da poblje toboZпje netacnosti iz тоје knjige ratnih иsротеnа 
Wartime (и originalи: Revolucionarni rat) и svoт Ьиdисет delu 
"Djilas protiv Djilasa". То ти је, ро Titovom nalogи, otvorilo arhive 
i srca inace nepoverljivih fиnkcionera. 

Ne иlaziт и dиЬlје i intimne Dedijerove роЬиdе, и kojiтa sат 
ја mogao Ьiti ·i sporedan - to је posao istoricara i samog Dedijera. 
Ali је nepobltno da је Dedijer oko dve godine vodio protivи теnе 
kampanjи, iako је znao - i iz vlastitog iskиstva i stradanja - da 
ја ne тоgи da se branim. U Jиgoslaviji niko nece ili se ne usиdjuje 
da mi ista objavi, а inostt·anstvo nema interesa za takve jиgoslo
venske prepirke. Kasnije, kada sи zvanicnici i zvanicni istor·icari po
celi napade na novи Dedijerovи knjigи о Titи (Novi prilozi za blo
grafiju fosipa Вt·oza Tita, LiЬиrnija, Mladost, 1981), Dedijer је, prav
dajиci se, preneo napade na теnе i и inostrane informacije (u Ne
mackoj, svedskoj i drиgim zemljama). Doista zalostan epilog mog 
druzenja s Dedijeroт i mojih i Dedijerovih odnosa: и dvadeset i оsат 
godina, koliko se и Jиgoslaviji vode kampanje protiv теnе, Dedijerova 
је najneistinitija, ра time i najproizvoljnija, i najbezobzirnija. 

Bila mi је naтera da и оvот spisи, na ovom mestи, citavи 
glavи posvetiт роЬiјанји - tackи ро tacku - netacnosti, koje se 
odnose na mene, и spomenиtoj Dedijerovoj knjizi о Titu u brojniт 
Dedijerovim izjavama. Ali od toga odиstajeт, iako nista sto ,је Dedijer 
о meni napisao Ш rekao nije tacno ili је rizopaceno, krivo је pro
tиmaceno ili izdvojeno iz revolucionarnih i ratnih uslova, iz stavova 
i direktiva partijskog i vojпog vodjstva и kome sат blo. Ја se nikad 
пisат postideo, а kamoli odrekao, svoje partijske i revolucionarne pro
slosti - ono sto cinim, u svojiт spisiтa, jeste da tи proslost opiseт 
i tiтe, koliko-toliko objasnim. Та proslost Ьi, иz danasnja saznanja, 
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dakako тogla Ьiti lepsa i pravnicnija - da sи njeni akteri i prilike 
Ьili, da su mogli Ьiti, drиgaciji. 

Odиstajem, dakle, od pobljanja Dedijera. Svrha ovog spisa nije 
и роЬiја:nји tиdjih neistiпa, nego и pricanjи svojih istina; odstupanja 
sат иcinio jedino и nekiт тoralniт pitanjiтa i pitanjima koja se 
ne ticи samo mene. А budиci istrazivaci се - иkoliko se budu 
podrobпije iпteresovali тnome i Dedijeroт - i tako i tako иtvrditi 
Cinjenice i pravedпije odтeriti i zaslиge i promasaje. 

Ali ne mogи odиstati od odbrane svog оса kojega је Dedijer и 
Novim prilozima "иЬlо" kao иgnjetaca AlЬanaca. Jer moZda se niko 
nikad nece пi setiti da odbrani mog оса, ра се Dedijerove tvrdnje 
иzeti zdravo za gotovo. Dedijer pise: 

"Posle osJobodjenja Makedonije i Kosova 1912. godine, gгadjanska 
SГ:Pska drzava nije na te oЬlasti primenila odredbи svog demokratskog 
иstava. Makedonci i AlЬanci tretirani su kao gradjani drugog reda. 
Na Kosovu 1913. godine izblla је pobuna, kоји је srpska kraljevska 
vo.jska u kгvi ugиsila. Pozivajuci se na рi'оgапјапје Srba па Kosovи pod 
otomanskom vlasti, srpska burzoazija је- nosena тrznjom i osvetom 
- primeпila najdrasticnije mere protiv alЬanskog staпovnistva. Dimi
trije Tucovic је poslao svog mladog saradпika Kostu Novakovica na Ko
sovo, koji је objavio u casopisu BOi·ba i u Radnickim novinama vise 
гeportaza о tom пasilju pгotiv alЬaпskog naroda. Novakovic је u tim 
reportazama izneo i protestnu opoтenu srpskoт narodu da се ove zlo
ciпe sгpske burzoazije jednoga dana i sam mot·ati da plati, kada mu se 
budu svetili aiЬanski posednicki krugovi. То se zaista i dogodilo 1914. 
godiпe na Kosovи, kad је doslo do masovnog proterivanja Srba i 
Crnogoraca, а i do тnogobrojnih иblstava. Меdји drugima, иbljen 
је jedne noci i otac Milovana Djilasa, Nikola Djilas". (Str. 589 Novih 
p1·iloga.) 

Nista ovde nije tacno sет da је Kosta Novakovic pisao t·eportaze 
sa Kosova. Za istorijsku nаиkи је besumnje sporedпo - mada nije 
sporedno za Dedijera i za njegov odпos prema тeni! - sto nista nije 
tacno о mот оси. No ne izgleda tacno ni da su "Srbi i Crnogorci" 
masovo proterivaпi 1914. godine, jer sи srpske i crnogorske vlasti 
1914. jos drzaJe vlast na Kosovи i u Metohiji. Ali nek to s Dedijerom 
гaspravljajи istoricari. 

А sto se tice mog оса ... Istina је da su тоg оса ubili AlЬanci, 
ali ne 1914. godine. I пе osvetnicki posednicki krиgoYi, nego alЬanski 
fasisti 1943. godine, kao starog иglednog Crnogorca i оса nekoliko 
komиnista. I ne "jedne noci" nego usred bela dana. 

Naprosto mi је пeshvatljivo, tesko mi је shvatljivo, zbog cega 
Је Dedijeru Ьila potrebпa ovakva pogiblja mog оса -- ako ne da 
"ustanovi" "geпskи vezи" (u Novim prilozima", str. 725) izmedju 
mojih "zlodela" i "zloCina" mog оса kao sluZЬenika "srpske burzoa
zije"; Dedijer stavise, tu "geпskи vezп" produzuje i na тоg sina 
Aleksu, trpajuCi ga (u Novim p1·ilo:::ima, str. 77) medju cetпicke 
kontrareyolucionere, i ako је ovaj rodjen 1953. godine. Dedijer је 
dоЬю pozпavao moju majku i тоg brata i dve sestre, rodjeпe izmedju 
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dva rata. Znao је da se moja majka nije dvaput udavala. Povrh svega, 
Dedijer Ьi trebalo da zna iz mojih memoara - koje tako cesto 
poblja, koji su i podjarili Tita da mu otvori arhive - da se moj 
otac u prvoj i drugoj knjizi pominje na 21 mestu, kao ziv i zdrav 
izmedju dva rata. Na nekim od tih mesta ima cak i opsirnija prica 
о njemu. А u trecoj knjizi memoara (u originalu: "Revolucionarni 
rat", na engleskom: Wartime) izricito se kaze na str. 417 ••• "оса su 
mi ublli alЬanski fasisti", а zatim se navodi i da su mi ubljeni dva 
brata i sestra. Sta је to kod Dedijera? Aljkavost, zlomisao ili pore
mecenost - Ш to sve troje ujedno? 
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Pocetkom leta 1956. godine odneo sam u Srpsku knjizevnu 
zadrugu rukopis Besudne zemlje, da Ьi u toj izdavackaj kuci Ьila 
objavljena. Izabrao sam Zadrugu vise zbog njene relativne neofici
jelnosti, nego zbog njenog tradicionalnog ugleda, mada mi to nije 
bllo nevazno. Tamo me је predusretljivo, bezmalo odusevljeno, primio 
Milan 2ivanovic - sestric pukovnika Dragutina Dimitrijevica Apisa, 
organizatora atentata na kralja Aleksandra Obrenovica i na Franca 
Ferdinanda, austrougarskog prestolonaslednika. 

Ali kad sam posle nedelju-dve dosao u Zadrugu da se raspitam 
о svom rukopisu, Zivanovic me је primio odbojno i mrzovoljno, 
saopstivsi mi da moj rukopis nije prihvacen, na osnovu referata dva 
clana redakcije - М. Panica-Surepa i Tanasija Mladenovica. Kasnije 
sam cuo, iz kruga oko Mihiza, da је Panic-Surep, partijac sa srpskim 
nacionalistickim sklonostima, posao kod Rankovica da pita sta da radi, 
а da mu је ovaj nalozio da moj rukopis odblju pod "zgodnim" izgo
vorom. Tako је rukopis i odbljen - toboze ne zbog toga sto је moj, 
nego sto ne zadovoljava ро svom nivou. Tanasije Mladenovic mi је 1967. 
godine- u susretu na pomenu slikaru Lazaru Vozarevicu- napome
nuo, kao usput, da је Besudna zemlja odbljena kao "cerebralna", tj. 
kao sto је i u Surepovom i Мladenovicevom referatu reeeno. Мlade
novic nije spominjao Rankovica ili nekog odozgo. А profesor D. 
Djuric mi је pricao da је on, kao clan redakcije Zadruge, trazio da 
i ostali clanovi redakcije procitaju moje delo, ali da је zahtev odbljen 
s obrazlozenjem da је dovoljno misljenje dva Clana, Surepa i Mlade· 
novica. Na sastanak redakcije - pricao mi је Djuric - nije dosao 
Andric, izvinjavajuci se Ш izgovarajuci se da ga boli glava. 

U to vreme su strani novinari objavili da ја pisem, ali da nema 
izgleda da ista objavim. Ponudu mi је ucinilo neko univerzitetsko 
preduzece iz Njujorka (University Press). Ја sam postom poslao Be
sudnu zemlju i uskoro doblo odgovor da delo ne odgovara smeru 
te kuce. Ali uskoro sam doblo о delu misljenje americke Akademije 
nauka. Bilo је pozitivno, s preporukom da se knjiga objavi. Rukopis 
је predat izdavackoj kuci "Harcourt Brace", koja ga је i objavila 1958. 
godine, dok sam ја Ьiо u zatvoru. Besudnct zemlja - knjiga о mom 
ci-nogorskom detinjstvu - objavljena је na desetak jezika, а neki 
kritieari - ја ne delim njihovo misljenje - smatraju је mojim naj
boljim delom. 

OdЬijanje objavljivanja Besudne zemlje imalo је za mene veliki, 
da ne kazem presudan znacaj. То је Ьila potvrda, gorka i mucna 
- jetko, omamljivo negodovanje је pocelo bub1·iti u meni cim mi 
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је u Srpskoj knjizevnoj zadruzi saopsteno odbljanje - da је vlast, 
da је drzavni vrh, posto ше је politicki svrgao i ocrnio, resen i da 
ше duhovno, kao pisca, dotuce, ukoliko se ne pokoriш i ne ро
kајеш. А ја se pokoriti nisaш uшео, а pokajati nisaш шоgао, а 
da ne razoriш sve koшponente koje cine шојu licnost, шоје шisljenje 
i moj karakter. I шaterijalno sшо, u kuCi, oskudevali. Aшericki sindi
kati su шi bas tada ponudili рошос - pisшeno, preko neke americke 
ustanove u Beogradu. Ali ја sаш to uctivo odblo. 

Nije proslo ni nekoliko dana posto su ше "isaшarali" u Srpskoj 
knjizevnoj zadruzi, а ја sаш se Iatio rada na Novoj klasi. Nesredjen, 
nesistematizovan i nedoшisljen rukopis Nove klase је vee postojao 
pod naslovoш Sloboda i svojina. Ali u шeni, gromom osinutim, 
stvrdla se namera da napravim knjigu koja се imati sireg, potresnijeg 
znacaja. А s tim se i moje saznanje, nadahnuce i misljenje, sredjivalo 
i otelovljivalo u jasne, dovrseнe teme- poglavlja. PostojeCi materijal 
sam koristio, aii izostravajuCi ga, produЬljujuci i uskladjujuci ga s 
celinom. Knjiga је pisana iznova i u jednom dabu. 

/) Nova klasa је dovrsena u toku tri-cetiri meseca. stefica је pre-
kucavala poslednje stranice jos pocetkom novembra, uoci mog hap
senja. Necu reci da do Nove klase ne Ьi doslo da su mi vlasti omo
gucile - slucaj s Besudnom zemljom i organizovani bojkot nada 
mnom su mi to potvrdjivali - objavljivaпje beletristickih dela. Ali 
је nesumnjivo da је odbljanje Zadruge doprinelo ubrzanju moje od
luke da trazim u inostranstvu izdavaca za ono sto се inostranstvo 
1-ado primiti. А doprinelo је to, kao i bojkot i kampanje protiv mene, 
i zestini Nove klase. 

Istovremeno sam tl-azio izdavaca. Imao sam samo jednu ponudu, 
izdavaca Pregera iz Njujorka. Ра i to neodredjeno - za neki шој 
spis koji Ьi se tom izdavacu svideo. О Novoj klasi sam cutao, iz 
opreznosti, da mi је policija ne Ьi zaplenila. Ali sam se raspitao -
u Americkoj citaonici i kod Ketrin Кlark- kakav је izdavac Preger. 
Rekli su mi da ga u SAD smatraju "levim". То је bas odgovaralo 
mojim ideoloskim predrasudama, jos ukorenjenim u meni. Ја sam 
zazirao - vise iz svog cistunstva, nego zbog neizostavnih optuzbl 
rezima о "stavljanju u sluzbu reakcije" - od objavljivanja u solidnim 
"kapitalistickim" preduzecima i konzervativnim, makar uglednim, no
vinama. Takav stav, а pogotovu stampanje Nove klase kod Pregera, 
pokazao se pogresnim. "Levi" Preger је Ьiо neugledna izdavacka kuca 
koja se, uz to, nije ni rpokazala posteno prema meni. 

cim је polovina Nove klase bila gotova, uputio sam је Pregeru. 
Ali ne postom. Policija Ьi, znao sam, jedva docekala da uZJpleni takav 
rukopis. А ја sam slutio - ра i rekao Ketrini Кlark - da се knjiga 
imati senzacionalan uspeh. Drugu polovinu knjige uputila је stefica, 
posle mog hapsenja. 

Za knjigu niko nije znao, sem stefiice i Veljka Kovacevica. C:ak 
ni Barovic - njemu је Ьila poznata samo prva knjiga, Ьlaza i nedo
radjena varijanta, Sloboda i svojina, u cijem prekucavanju mi је i on 
pomagao. А ni Veljku Kovacevicu nisam dao na citanje citavo delo, 
nego samo onu prvu polovinu, posto је vec Ьila upucena u SAD. 

296 

VLAST 

Kovacevic nije znao ni da sam uputio deo, polovinu, rиkopisa u ino
stranstvo - za to је znala samo stefica. 

U tokи rada na Novoj klasi uvideo sam da prvoЬitni naslov 
SloЬoda i svojina ne odgovara. Razmisljao sam oko naslova, posto 
је rukopis bezmalo Ьiо dovrsen. setajиci s Kovacevicem иkraj шоg 
stana spomenuo sam da oko naslova jos trazim. On mi је na 
najednom sиgerisao: Kako Ьi Ьilo da иzmes naslov Nova klasa? -
Sinulo mi је da је to pravi naslov, utoliko ocitije sto se i jedna glava 
u knjizi tako zove i sto to i .jeste teza dela. Kovacevic је davao rиkopis 
Nove klase na citanje Nedeljkи Divcи, vec ostarelom sefu male i 
neznacajne socijaldemokratske grиpe. Divac nije knjigu shvatio -
za njega u njoj nije ni bilo bog zna sto novog. Kovacevic је imao 
mnogo bolje misljenje, шаdа ni on nije knjizi predvidjao onoliki 
uspeћ, а pogotovu onoliki domasaj. 

А ni jиgoslovensko politicko i policijsko vodjstvo! Jer policajc1 
sи - prilikom mog hapsenja, 19. novembra 1956. godine - nasli 
јеdап, пamerno nesklonjen, primerak Nove klase. Nisu tome pridali 
nikakvu paznju, u istrazi. Sшatrali su, svakako, da sи to ta moja vec 
poznata, odbacena i bezopasna "teoretisanja". 

Uћapsen sam zbog izjave agenciji Azcms Frans Pres protiv uz
drzavanja jugoslovenske vlade и Ujedinjenim nacijama u pitanju so
vjetske intervencije u Madjarskoj, kao i zbog clanka u Nju lideru о 
madjarskom иstankи. Nisam iskljиcivao bapsenje. Ali jedne veceri, 
setajuci s Barovicem ро Kalemegdanи, spopalo ше cvrsto osecanje, 
cak saznanje, da cu Ьiti иhapsen. Sada se zna - iz Moskovskiћ 
godina Veljka Micunovica - da su Tito i sovjetsko vodjstvo ЬШ 
и tajnom sporazumи о intervenciji u Madjarskoj, ра је iz toga "lo
gicno" sledilo i moje hapsenje. Ја sam to samo шоgао da naslucиjem 

i naslиcivao sam. 
Iz ovog mog hronoloskog nabrajanja, citalac moze steci utisak 

da је formiranje ideja teklo и meni jednostavno, osmisljeno i bez 
dvoиmica. Ne, nije tako. Ја se doista nisam dvoиmio u idejama, 
u saznanjima. Ali sam se lomio, itekako, u sebl sto, eto nemam 
drиgog nacina i izbora u oЪjavljivanjи svojЉ pogleda, sem bas tamo, 
na "kapitalistickom" Zapadu. Nije trebalo Ьiti prepametan rpa da se 
sћvati da cu se time najvise izloziti napadima jиgoslovenskog vodj
stva zbog "izdaje socijalizma" i "sluzbe" "reakcionarnim" i svakim 
drugim "krиgovima". 

А pogotovи mi se nije islo u zatvor: spoznao sam kraljevske 
tamnice, а osecao sam da sи ove "socijalisticke" opakije za um i 
dusи zatvorenika. Pritiskali su шi savest i рsiћи, trogodisnji sin i 
mlada zena - sin koji је rastao i saznavao kroza ше, zena koja i 
previse odano иcestvuje u mojim stradanjima. Da li imam prava da ih 
ostavim, da 1i ikakva ideja moze pravdati takva zrtvovanja? Ali 
izbora nije Ьilo, sem zivotarenja, sem trиlenja u sramoti. 

Pretres је Ьiо tako detaljan da sи policajci pronasli zagиЬljene 
makazice i nekoliko ZJaturenih metaka. Padala је kisa, studena, kad 
su те sti·pali u aut.o izmedjи dva agenta. Stefica, bez mantila ili kiso
brana na kisi, doviknu1a mi је: Vrati se, vrati se - cekacemo te! 
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Kod sudije, kasno popodne, obavljene su formalnosti 0 otva
ranju istrage i hapsenju, ра su me odvezli u Centralni zatvor - и 
prostranи celijи na poslednjem spratu. Pred vrata su postavili stra
zara. Smenjujuci se, strazari sи tu sedeli sve vreme mog boravka, 
pogledajuci u celiju kroz otvorenu spijunku. cim sam se razmestio 
и celiji, legao sam u zimskom kaputu -- dali su mi dusek bez po
steljine - i odmah zaspao. А sutradan, kad sam otvorio Politiku i 
pogledao strip о Paji Patku - setio sam se da se Aleksa svakog 
jutra uvlacio и moje krilo, da zajedno tumacimo Paju Patka, i -
zaplakah. Zaplakao sam neodoljivo, krisom i bezglasno. 

Istraga је Ьila formalna, rutinska. Ј esi 1i rekao, jesi 1i poslao, 
kad, kome? Ја sam sve priznavao. Nisam imao sta da krijem -
sem оноg sto нisu znali niti me pitali. Niceg zanimljivog ni zna
cajnog u tom preslusavanju, sem varnicenja izmedju mene i sudije. 
Kaze mi sudija: Vi branite reakcionarne pobпnjenike и Madjarskoj, 
а tamo vesaju one koji imaju zute cipele. - stampa је pisala da su 
policijski agenti u Budimpesti nosili zute cipele, da Ьi se prepoznavali, 
ра su i drugi sa zutim cipelima Ьili sumnjivi ustanicima. Ја sam 
dobacio, primetivsi da i sudija ima zute cipele: Ра i Vi ima.te 
zute cipele! - na sto se on zbunjeno nasmejao. Sudija: Vi dajete 
izjave reakcioпarnoj zapadnoj stampi. - Ја: Vi upotreЬijavate dva 
kriterijuma za istu stvar: kad moju izjavu objavi Njujork tajms, 
onda је to reakcionarna novina, а kad objavi Titovu - ugledna 
novina! - Sudija: Niste Vi drzava. Vi kao da niste svesni kakvu 
ste stetu naneli partiji! - Ја: Којој partiji ste Vi pripadali pre rata? 
- Sudija је pocrveneo - on је pre rata pripadao Jerezi (retimskoj 
Jugoslovenskoj radikalnoj zajednici - M.Dj.) 

Stampa i pisaci priЬor su mi bili dozvoljeni. I posete, nedeljno, 
Stefica i Aleksa su 'dolazili redovno, s paketima u kojima nista nije 
nedostojalo- kao da nisи sami и mnogo cemu oskиdevali. Na prvom 
sastankи sa Steficom sudija se napravio kao da ima posla, ра nas 
је ostavio same. Ali mi nismo naseli - nismo govorili nista sto ne 
treba govoriti. А Stefica је jednim kaziprstom presekla drugi, mah
nuvsi potom rukom и znak otposiljanja: druga polovina Nove klase 
Ьila је, znaci, otposlana. 

U celiji Centralnog zatvora и Beogradи zadrzan sam oko cetiri 
meseca- do sudjenja. Sudjenje је proglaseno tajnim- propale su moje 
opsezne beleske i govornicke pripreme za odbranu. Kovacevic Је 
angazovao za odbranи i advokate Voju Grola i Nikolu Djonovica -
radi politicke sirine, а ne sto је verovao u efektivnost odbrane. Sva 
tri advokata su govorili umno i uverljivo - za sudske arhive, dok 
i ove ne budu unistene. А u pauzi sudjenja - и konspirativnom 
sasaptavanju sa steficom i advokatom Kovacevicem- iskrslo је pitanje 
sta da se radi s Novom klasom. stefica i Kovacevic su Ьili za stam
paнje, ali - da ја odlucim. Jer u Beograd је, povodom mog hapsenja, 
doputovala laburisticka prvakiнja i supruga Е. Bevana, Dzeni Li, ра 
је ona - kad ju је Stefica informisala о Novoj klasi - sugerisala 
da Novu klasu ne Ьi trebalo stampati. U vezi s tim, ја sam podvukao 
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Stefici i Kovacevicu: Mi to treba da odlucimo sami. Кnjigu obavezno 
treba stampati - puklo kud puklo. 

Ро izvrsnosti presude, na koju nisam dugo cekao - vlastima se 
zurilo da sto pre zavrse predmet, а i ја sam jedva cekao da me 
odvedu iz cudovisnog strasila izidanog protiv sveta i zivota, u kome 
su jedino usamljene crne ptice preletale, za vreme setnji, betonom 
uramljeno sivo nebo- sproveli su me u kaznionu Sremske Mitrovice. 
Onde sam i pre rata tamnovao, s drugovima- medju kojima је Ьilo 
podosta i onih koji me sada salju u tamnicu. Dosecao sam se da 
tamo, u Mitrovici, ima bar zlocinaca i drveca, cvetnih rondela i 
nebeske sirine. Ali varao sam se - za mene nije Ьilo ni toga. 
Meni su namenili dugotrajnu, zlomislenu celiju, suЬlizu onoj и kojoj 
sam pre rata boravio u prvom, tromesecnom stepenu kazne. 

Imao sam nameru, u zamisljanju ove knjige, da opsirnije pisem 
о zatvoru. Ali knjiga se oduzila. А sto је vaznije, motiv zatvora, 
tamnice, nametnuo mi se - delom pod uticajem Matije Beckovica 
i mog sina Alekse - kao posebna filozofska-literarna tema. Nasto
jacu i to da ostvarim, ukoliko me snaga i pamet budu sluzili. Eto 
zbog cega skracujem, sabljam svoja tamnovanja и ovu glavu. 

U celiji br. 32, u Drugoj zgradi mitrovicke kaznione, zadrzali 
su me 16 meseci. Zadrzali Ьi me, zaboravili Ьi me tamo - da se 
nisam pobunio, navestivsi strajk gladju. U Jugoslaviji је trebalo da 
se odrzi - ako se dobro secam - zasedanje neke demokratske 
medjunarodne orgaнizacije, ра sam procenio da је to pogodaн tre
nutak za okoncanje moje izolacije koja mi је vec Ьila dodijala. 

U drugoj celiji do moje је samovao, vec osmu godinu, TiЬor 
Vasko, ustaski policajac, koji је saslusavao Hebranga 1942. godine. 
Vaska su, kad је Hebrang иhapsen 1948. godine, kao pristasa So
vjetskog Saveza, isceprkali и nekoj kaznioni i kao svedoka, drago
cenog ро misljenjи funkcionera tajne policije, izolovali и toj celiji. 
Vasko је neprestano pricao sa samim sobom i gulio koru s hleba, 
bojeci se da ga ne otruju -kao da ga se nisu mogli otarasiti na sto 
drugih nacina! U njegovom udesu ја sam naslucivao svoj, ра me 
i to nateralo da zahtevam ukidanje izolacije. Vasko i ја smo setali, 
na odvojenim mestima, ali s istim strazarom. U susretu smo uspevali 
da progovorimo poneku rec. On је drzao da ја ZJnam ko је i zbog 
cega је u izolaciji. Ј а to nisam - nisam ni stizao - ni poricao ni 
potvrdjivao. Rekao mi је jednom prilikom: Trazili su od mene da 
potvrdim da је Hebrang pristao na sluzbu ustasama. Ј а to, ро savesti, 
nisam mogao, niti sam о takvom neeem ista zнао. 

Otprilike dve godine posle mog dovodjenja u Mitrovicu, ја sam 
- kad me је jednom prilikom obllazio sef kaznionske Udbe Mar
koyic- skrenuo paznjп на пezakonitost i nelшmanost postupka prema 
Vasku: Vi od нјеgа pгavite ludaka. Ра on је potpuno bezopasan, 
placa i za sta nije kriv. - Ne znam da li је moje upozorenje uticalo, 
ali Vaska su mesec-dva potom nekud odveli - veroyatno u neku 
dгugu kaznionи. 

Ја sam и celiji intenzivno pisao - tamo, tada, napisao sam 
Njegosa; Спш Goru i zblгku pripovedaka. Nista me u tome nije 
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тoglo prekinиti, cak ni porodicne neprilike - razilazenje s bratoт 
i тlаdјот sestrom, zbog njihovog nedolienog i nasilnickog ponasanja 
рrета Stefici, и сети sи izrazavali i svoje nastojanje da zagospodare 
тnоте i тojim drzanjeт. 

Ј ednog jиtra, krajeт Ieta 1957. godine, u novinama sат proCitao 
napad na теnе povodoт objavljivanja Nove klase - niko, ра ni 
stefica, nije znao da li се knjiga Ьiti oЬjavljena. Kaznionske vlasti sи 
se uzrиjale, jer је u stranoj staтpi bilo objavljeno da sат ја knjigu 
proturio riz zatvora. Vec sиtradan ше oЬisao udbovac Markovic koji 
је рrета тeni, inace, Ьiо Ьlagonaklono korektan. Uтirio sam ga -
da је rиkopis ирисеn u inostranstvo dok sат Ьiо na slobodi. -
Hocete li Vi to potvrditi na sиdи, ako do suda dodje? - Rekao 
sат da hocu i on је otisao иmiren, uveren u postojanost тоје izjave. 

ZakljиCivao sат - iz pisanja stampe - da тi sleduje nova 
osиda. Vec posle nekoliko dana nada тnот је pocela istraga, u 
тitrovickoт sиdи. Za razlikи od islednog sиdije и Beogradи, koji 
se prsio ene1·gicnoscи i ostroumljem, тitrovicki isledni sudija је blo 
covek тiran i razlozit, ра s njim nije Ьilo ni nesporazuma ni pre
gonjenja. 

Desilo se da sат bas и to vreтe, dok sат cekao sиdjenje, 
pisao Сти Go1·u, i to bas onaj drиgi deo "Vesala", и korne se ргiса 
о na smrt osиdjerюm. Sашоса i сеkапје visoke kazлe su. drzim, 
иdarili pecat na tekst. 

Uoci sиdjenja ше pozvao upravnik kaznione Milanovic i upitao 
kolikи kaznu ocekujem. Odgovorio sam: Desetak, dvanaest godina. 
- А on: Vi Ьiste тogli uticati na visinu kazne. Izmedju Vaseg 
originalnog teksta i onog koji је stampan iта razlike. Ne znaci li 
to da sи reakcionarni krиgovi, koji ne vole nasи zemljи, zloиpotrebШ 
Vas tekst u svoje svrhe? Ako Vi ne Ьiste priznali staтpani tekst za 
svoj ... - Ја sаш ga prekinиo: Isledni sиdija те upozorio ,na od
stиpanja stampanog teksta. Ali ona sи nebltna, ne prekoracиjи pre
vodilacku slobodи. А i da sи odstиpanja veca - ја se ne bih odricao 
teksta. 

Тiте se razgovщ· s иpravnikoт zav1·sio. А ја sam, bas zbog tih 
иpravnikovih "saveta", na pocetkи sиdjenja - pre nego sto је sиdjenje 
proglaseno tajnim, dok sи jos strani novinar·i Ьili prisиtni - izjavio 
da је Nova klasa тоја onakva kakva је staтpana. 

Na sиdjenje sи те odvezli izjиtra, sporedniт puteviтa - poli
cajci vole da izigravajи bиdnost i doтisljatost - kroz gиstis-e kukи
rиza, о cije zиto liSce se raspredala jиtarnja izmaglica. Secam se da 
је, dok је trajalo sиdjenje, Gagarin otpoceo izlazenje covecanstva 
и kosтicke pгostore. Ali тi, stefica, Kovacevic i ја, nisтo u раиzата 
pricali о tome, nego о usloviтa u zatvorи, о sinи Aleksi i тојој 
majci, о politickim prilikaтa. 

Inace sат na sиdjenju odЬio da odgovaram na pitanja zbog 
toga sto је sиdjenje pгoglaseno tajnim. Kovacevic је dao briljantnu, 
premda uzaludnи, odbranи. А ја sam tuziocu dobacio - na neku 
njegovu sazaljivu pгimedbu - da vise vo1irn sto sam na optuzenickoj 
klupi nego na пjegovoj stolici. 
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OsudШ sи те za N ovu klctsu na sedaт godina - u zblrи s 
r·anijoт kaznoт ukupno deset godina. Oduzeli su тi i sve ordene. 
Bilo је vee zahladnelo, u celiji, тedju deЬelim zidovima. U kaznioni 
sи slaЬo grejali. Stedeli sи na иglји, а тоја celija nije grejana za 
sviju devet godina, koliko sam, и dva таhа, proveo u zatvorи nove 
Jugoslavije. Ali ја sam vec Ьiо resio da se oduprem i hladnoei u 
svoт knjizevnoт radи. 

Iduceg leta, 1958. godine - kao sto sат i napomenиo - skinиt 
тi је eelijski reziт. Za mene је to Ьiо znak da sи :policijski vrhovi 
shvatili da ne mogи da те slome celijskiт re:Zimoт. То је uradjeno 
na taj nacin sto sи u тоје prizeтlje dovedeni probгani zatvorenici. 
Bilo ih је oko trideset i sa svakim, pojedinacno - kako su тi neki od 
njih poverili- razgovarali sи sef Udbe ili njegov poтocnik. Receno 
iт је da se рrета тeni odnose pristojno, ali i da saopstavaju Sta. ka
zeт i1i Cinim. Prizeтlje је, kao i dotad, izolovano od ostale zgrade. 
Naime, uoCi sprovodjenja теnе и kaznioпи ispraznjeno је i izolovano 
prizeтlje od cetrdesetak soba, и inace prenatrpanoj kaznioni. Jedino 
su, sет mene, tu bili, и celijama, spominjani TiЬor Vasko i sиmanиti 
ublca sismanovic. Ј а sam sve vreтe ostao u tот prizeтlju, vlaznom, 
da ne ЬЉ, eventиalno, davao znakove preko zida. 

Ali iz tog, izoiovanog, prizeтija kaznjenici sи isli u radionice 
i raznosili price о тeni ро radionicama, ра i svojiт porodicama 
na posetama. Uprava kaznione, odnosno Udba, osetljivo је reagovala 
na vlastitu gresku: posle oko dva теsеса, и prizeтlje sи dovedeni, 
umesto osudjenika iz radionica, starci nesposobni za rad. Bilo Љ је, 
kako-kad, oko dvadeset. Svi sи Ьili ublce, sет onih dodeljenih и 
moju sobu. Kaznjenici iz тоје sobe Ьili sи osudjeпi zbog pronevere 
i radili su и kancelariji prizeтlja. Svi ti osиdjenici sи Ьili izolovani 
od ostalih osиdjenika i prostorija, ali sи skиpa - i ја s njima -
isli па "Djilasovи setnju", na kиpanje i и Ьioskop. 

U zatvoru, kao nigde drugde, ljudi ubгzo upoznajи - odnosno 
uobraze da su иpoznali - jedan drиgog. Sve price kao da sи vec 
ispricane, sva reagovanja banalno znaпa, sve cиdi gпevne i cudJj,ive, 
karakteri иkalupljeni i nepopravJ:jivi. Izbegavao sат bliskosti, odr:Zavao 
korektne odnose s osudjenicima. Bili tu to иЬiсе, starci, polupisтeni 
1 nepismeni seljaci. Ali ljиdska blca s blografijama, sиdblnama i za
vicajiтa, svojstviтa i iskиstvima. Nije teska roblja, nego robljas -
kaze zatvorska poslovica, ali i s roЬijasima је lakse nego bez ljud.i. 
Preтda su to таlюm Ьili polupismeni Ш nepismeni seljaci, теdји 
njiтa је Ьilo cestitih, umnih i maгkantnih licnosti. zalicи doveka ako 
ne stignem da bar о nekima ostaviт zabeleskи. 

А onda, s jeseni 1959. godine, nastale sи kod теnе nervne tegobe. 
I to bas kad је reziт nada тnот olabavljen, а i ја se opиstio. Neki 
osudjenik је pricao kako sи ти injekcijama иЬla:Zeni reumatski bo
lovi. I ја sат osecao slicne bolove- prve simptoтe jos dok sат blo 
na slobodi, а и zatvorи se tegobe i bolesti povecavajи, vec zbog toga 
sto је zatvoгenik zagnjиren u sebe. Posao sат kod lekara i on тi је 
propisao seriju injekcija. Ali davanje injekcija је prepиstio bolnicarи
-osudjeniku, koji se povlacio и drugu prostoriju radi punjenja sprica. 
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Posumnjao sam da on puni spric i drogom koja moze da oslaЬi mоји 
volju, moju dusevnи otpornost, ali sam, istovremeno, govorio sebl: 
Ра da probamo i to - varajи se oni, ја си i tome odoleti ..• Reиma
ticni bolovi su doista popиstili mada nisи sasvim ni danas prestali. 
Ali posle dve-tri nedelje pocele sи da mi se и delovima mozga, naj
cesce na levoj strani, javljaju praznine, а ро licu i slepoocnicama da mi 
trepere nervi. I da se javljaju sumnje- da sи mi zЬilja иbrizgali droge 
za slaЬljenje volje! Ја se ni danas ne Ьih zarekao da to nisu cinili. 

Pocelo је stravicno, nesluceno i svakicasno иnиtarnje mиcenje 
- strah da mi volja doista не popusti. Poremetilo mi se spavanje, 
spopadali su me sнovi sa stravicnim, nezaboravljivim prizorima. Pre
stao sam i da pisem, misli raskidanih strahovima. Posao sam kod 
lekara. Dao mi је mepгobamat, ali od njega nije Ьilo vajde. Usao sam 
и zimи 1959-1960. godine. Posao sam ponovno kod lekara - doveli 
sи neurologa М. iz Beograda. Тај М. mi је sugerisao da treba da 
resim svoj "unutarnji koнflikt" - koнflikt izmedju "sebe i drugoga". 
Nalozio mi је da нapisem sve sta osecam. Ја sam opisao, oprezno 
i tacno, samo ono sto osecam kao bolest, а и "unutarnje konflikte" 
se nisam upustao, jer sam posumnjao и takvu dijagнozu kao poli
cijskи. Kasnije, и Beogradи, doznao sam da је taj 1ekar ranije hapsen 
kao "reakcioner" i da је potom Ьiо blizak funkcionerima tajne po
licije. Sиtradan, taj lekar mi је rekao da ја nisam opisao "ono sto 
treba" i da treba otvoreno da izlozim svoj nerazreseni konfliktni 
"odnos prema drиgovima". Ја sam ти odgovorio da sam napisao 
sta osecam i da nemam sta drugo da ти kazem. On је Ьiо и ne
doиmici, cak zbиnjen. Na tome se "1pregled" i zavrsio. 

Моја ot.pornost prema vlastima nije slablla, nego р1·е ocvrsla. 
Ali su иcestali, prodиЬljivali se i strahovi. Sad је to Ьiо strah od 
lиdila- strah da и ludilи ne иcinim nesto nedostojno, da se pokajem 
1 priklonim. Strah strasniji, nadmasniji od smrti: samoиЬilackih po
riva nije Ьilo, ali sam se и seЬi nadao, sebe иveravao, da се me 
smrt, samoиЬistvo, spasiti da и lиdilи ne иcinim ono sto ne treba. 

Tako sи se otezali daнi, kidale se noCi. Krajem zime 1960. godine 
doЬio sam napade slepog creva. Odveli sи те и bolnicи Centralnocr za
tvora. cekao sam poduze na pregled. stefica је alarmirala stranи ja~ost. 
Profesor Bukиrov је zakljиcio da је potrebna operacija i иslovio svojи 
intervenciju - иcescem svojih pomocnika, и svojoj bolnici, Drugoj 
hi1·иrskoj klinici. Operacijи је obavio sa savesnoscи i prigиsenom 
naklonoscu, а negи је preиzela sestra kalиdjerica HeriЬalda. stefica 
је svakodnevno dolazila и bolnicu i davala "Ьiltene" stranoj stampi. 
Ја to nisam znao, jer sam Ьiо potpиno izolovan: pred vratima sи 
strazю·ili milicioneri iz kaznione, а sa mnom и soЬi је spavao kao 
"pacijent" Raka, pomocnik sefa kaznionske Udbe - sumadijski parti· 
zan, presicen i iskidan mracnim, ratnim i poratnim kovarnostima. 
Skoro da nismo ni razgovarali. Ра ipak se desavalo da smo, osamljeni, 
nasli i ponekи ljиdskи rec. 

Prvih dana posle operacije, nervne tegobe sи mi bezmalo prestale. 
I to me navelo da иpitam doktora К., inace partijca koji se иpadljivo 
nije za mene interesovao, nisu 1i mozda moje tegobe izazvane infekci-
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jom slepog creva. On је tvrdio da postoji takva mocrиcnost. Tecrobe 
su s::_ jav~le ~ p~ezdr~vljivanjem rane. Ali i od tog r:;.og besmisl~nog 
dom1sl]aщa bllo Је vajde: tegobe sи slablle s koncentrisanjem na nesto 
drugo, а s telesnim bolovima sasvim prestajale. 

. Р о yovratkи ~ kaznionи . postepeno sam se vratio pisanju. Iako 
m1 se cesto, precesto dogadJalo da posumnjam и locricnost svoga 
teksta: proveravao sam recenice, sam samcijat, iznovaь i iznova se 
иveravajuci и njihovи jasnocи i povezanost. 

U jesen. 1~60. godine komandira zgrade 2, и kojoj sam ја tam
novao,. smenю је z~menik komandira stгaze sиcak- sremski partizan, 
plahov1t, komotan 1 otvoren. On је dиznost samo formalno obavljao 
а иbrzo је ispoljio interesovanje za mene. Zvao me sve eesce n~ 
razgovore. Ја sam prozreo da је on tи dosao radi mene - radi nekih 
ko~takta sa mnom. Drzao sam se nezainteresovano, rezeгvisano. 
Najzad, posle tromesecnog nadigravanja, sиcak је росео da me 
nagovaгa da pisem "drugovima gore" da me pиste iz zatvo1-a: Ne 
moras bas da se posipas pepelom, ali da иvidis gгeskи, da obecas ... 
-Ја sam to. odЬio.: Nеси pisati nikakve molЬe.- sиcak је Ьiо иporan 
- kao onaJ ko Је pod naredbom. Polako је spustao сеnи· Napisi 
sta Ьilo, samo da krene stvar s mrtve tacke . . . . ' 

Me~i. је Ьilo jas.no da. vrh, Tito i Rankovic, zele da me pиste 
zbog pr1tl~ka str.an.e javnostl, ali ne ро сеnи svog prestiza. Razmisljao 
sam: da 11 ostajaћ и zatvoru kad mi se prиza prilika makar i ne
podobna, da izidjem iz zatvora. Nimalo nisam Ьiо pokoieban. Shvatio 
sam da је to igra, pregonjenje i nadmиdrivanje. I bas zbocr tocra sto 
sam и sebl Ьiо cvrst, sto sam Ьiо resen da ро izlaskи iz ~tvora 
nastavim sa svojom, jedino mogиcom, literarnom aktivnoscи resio 
~am d.a se иpиs~im ~ . igrи . .t?-li bиd?ci da sam иосiо iz stampe 'razlike 
Iz.medJи .Ran~ov1c.a 1 .кardelJa, n:p1sao sam pismo Kardeljи. u pismи 
шsam ш molю ш pr1znavao greske, а povezao sam cra s razcrovorima 
sa sluzbenicima kaznione, razgovorima iz kojih ~ticem ~tisak о 
zelji .da }~dem oslobodjen. Karde~ja sam izabrao i zbog toga sto је 
on Ью sшh, mada ne demokratsk1h, pogleda. Sem toga sam smatrao 
- а smatram i danas - da је "moj slиcaj" izazvao и vrhи moralnи 
k~izu, dif~;en~ir.anj.e i" sиmnjic_enj~. Kardelj је morao Ьiti sиmnjiv i 
Тltи kao revrzюшsta , а ovaJ щеmи kao "Ьirokrat". Posle nekoliko 
dana sиcak mi је saopstio da nije trebalo pisati Kardeljи, jer nije 
on za to na~ezan. Napisao sam pismo Rankovicu, manje-vise slicno 
onom ~ar.delJи. f:li odg~vo~a pozadugo nije Ьilo. Bila је to igra s mojim 
';lest~plJenJe~, а Sи~ak Је 1zbegavao da se sиsretne sa mnom, iako ga 
Ја шsam щ иznem1ravao. 

Najzad, и decembru, dosao је Vojkan Lиkic, koji је vec Ьiо 
sekretar иnиtrasnjih poslova SrЬije, i1i је zamenjivao sekretara. Lиkic 
је "kupovao". ~avodio me па razgovor, а sаш Ьiо krajnje suzdrzljiv. 
~? tome; ~ао ~v ро koncentrisanosti i preciznosti, delovao је иpecat
l)lvo. All је otrsao, а da se nista nismo dogovorili. 

Pocet~om janи.a,ra dosao је Slobodan Penezic, vec predsednik 
vla.de SrbiJ~: Penez1~a sam dobro poznavao и to vreme, jednog od 
naJspo~ob~Ч:h funvkcюner~ :polit~cke policije i partije и SгЬiji. Sentimen
talarl 1 crшcan, zestok 1 шtelrgentan. Prema meni је imao иtoliko 
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manje obzira sto је Ьiо naklonjen mojim kritickim pogledima, ра se 
prekonoc povиkao - osmisljenom nepomirljivo5cи prema meni obra
cиnavao se i sa svojim negdasnjim "sla:Ьostima". Tako, kad sam ти 
и razgovorи prebacio da је potpisao i davanje i иkidanje moje penzije, 
on је odvratio: Nega sta! Ti Ьi hteo i penzijи i slobodan neprija
teljski rad! - U razgovorи sam pomenиo i Pasica i slozili smo se 
jedino и tome da је Ьiо veliki drzavnik. Penezic mi је podneo vec 
otkиcanи mоlЬи da је potpisem: svakako је .Rankovic dokonao da 
"vozanjи" sa mnom nema kraja. МоlЬа је Ьila sastavЪjena vesto -
bezmalo sva iz delova mojih pisama Kardeljи i Rankovicи. Jedino 
mesto koje mi se nije svidelo bilo је obeeanje da nеси иЬиdисе 
stampati Novu klasu. Ali sam sam odmerio da se oko toga ne na
tezem, jer se Nova klasa vec stampala u cetrdeset i vise jezika. Povrh 
t.oga mi је sinиlo da је Ьоlје ako u molbl nista ne menjam -
nek oni Ьиdи njeni pisci и svakom slovи. Potpisao sam mоlЬи. 

Ali kad sи mi kasnije и celiji dali kopiju molЬe, na pocetkи 
Је Ьila recenica koje se nisam secao, а na koju ne bih pristao, svojom 
ondasnjom, а pogotovи ne svojom sadasnjom раmеси. Ona glasi: 
"Imajиci и vidи da sи sama praksa i nas celokиpni posleratni razvitak, 
kako и иnиtrasnjoj tako i и spoljnoj politici opovrgli sve ono cime 
sam izazvao otvaranje krivicnog postupka i izricanje sиdske presиde 
nada mnom, ocekиjem da се Savezno izvrsno vece pozitivno resiti 
moj izlazak iz zatvora". Odmah mi је Ьilo jasno da ta recenica treba 
da poslиzi vodjstvи i sefovima tajne policije kao исеnа, odnosno -
иkoliko se ne bиdem drzao pocиdno- kao dokaz moje koleЬljivosti 
i prevrtljivosti. A1i Ьilo је dockan da ista popravim - molЬa је vec 
Ьila otisla. А иz to sam rezonovao: ра sta, ako ја stvarno nisam 
kapitиlirao, ako си nastaviti sa svojim stavom i svojom delatnoscи 
- to се obezvrediti tи konfиznи, malodиsnи recenicи - makar 
ko1iko је koristila rezimska piskarala. 

Nekoliko dana posle Penezicevog dolaska, 20. janиara 1961. go
dine, oslobodjen sam иslovno - ucenjivacki, ponizavajuce. I upravnik 
mi ,је odt·zao kratku, usiljenи, slиzbenи роиkи. А sacekali su me, 
dakako, Stefica i Aleksa, s iznajmljenim kolima, и veoma hladnom, 
sиmornom danи. 

Porodicne materijalne prilike sи Ьile sredjene vec od 1959. go· 
dine, odkad sи, preko aиstrijskog socijaliste dr КristiJjana Broda 
poceli da pristizи honorari od Besudne zemlje koju је objavio "Har
court Brace". 

U prolece је u Beograd svratio, s puta u Evropи i predsednik 
americke izdavacke kисе "Harcoиrt Brace", Vilijem Jovanovic, ро ocu 
Crnogorac. Odmah smo se zЬlizili - otada је Jovanovic, odnosno 
"Harcourt Biace Jovanovic" preиzeo izdavanje mojih dela u inostran
stvи. Tada smo se dogovorili i о izdavanjи Razgovora sa Staljinom 
(originalni naslov: "Sиsret sa Staljinom"), delca jos nenapisanog, ali 
koje sam vec poodavno osmisljavao. Saradnja s Jovanovicem se sve 
do danas odvijala bez ikakvih nesporazиma, а prijateljstvo izmedjи 
mene i njega se иcvrstilo i time sto је on svedocio pred Senatom 
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povodom mog hapsenja 1962. <:rodin . Ь. . ,. 
Americkim Drzavama 1968. g~dine~ 1 10 mt domacш и Sjedinjenim 

АН tegobe пisи prestale iako sи . 
zenju, iako sam Љ lakse ;оdп s· se _proredile - u. radи i drи-
jednog tadasnjeg prijatelja sam ~~~s~~ Stefico~ i Aleksom. Preko 
dao lekove - пајрrе Iose, а potom dob~~ao ~ro esora R. On mi је 
vreme, ohrabrиjиci ше i dajиci шi 1 k · Prt~ao ~е s vrешепа na 
~ prolece 1962. godine, razvlacio ·"е ove. AII иосi mog hapsenja, 
Jedпostavno пе dodje na zakazani sas~~ s~sre~~ sa I?пom, da najzad 
R: nije Ьiо koшиnista, cak se i krit~~:. ' ~tћ ~stav1 роrиkи. Pr~fesor 
ali se сиvао da se ne . . 1с. 1 0 nosю рrеша koшuшzm.и 
vlasti. Tada и febrиa~a~;~i p~Il~?OdJa~ao ~ekarsku etiku zahtevim~ 
os1oпiti na 1ekove niti na 1ek~re о Jne s . vatю sam. da se ne smem 
1izira1a odluka, dok sаш se od ·ord· шеr:; se zgиsnJavao jad i krista
baciti Iekove, i one koji sи se ·ovшacщ~profesora R. kretao kиCi: 
Tako sаш i postиpio. Tegobe sи ~es .~~t~ ~·· fe k?~sиltovati lekare. 
da sam jaci od njih i da me vec n·v~ 5 Jav Ја :• ali Ја sam vec znao 
suprotan svesti i savesti. IS а ne шоzе navesti na postupak 

Zapadni novinari, ра i poneki prof · v • 

povremeno sи ше posecivali Cak . esor 1 naucшk sa Zapada, 
i ја proveli letпji odmor. U hva1 ~~ Н~а;_и, gde smo ~tefica, Aleksa 
сашсi, kojih nije Ьilo dok шi ta~s 1~ иcrc~l~ sи de~~.;ali borbeni 
nюtrila svaki nas korak. о nrsmo strь Ј, а policiJa је budno 

ozv;~ povrat~u и Beo?;ad, и septe?_J-bi"U ili oktobrи 1961. aodine 
~osto mfi: ;~Ь~~~о ~:k~~ ~е Se~drre~artJat unlиtrasnjih poslova ьSrЬije: 

. prt zavaш иs ovnog otpиsta pres . 
na ШОЈе susretanje sa stranim. novinarima i zakl· v• • м· ' v ао Је 
te Vase razgovore sa strancima Iak d f Ј.исю. I .~оzешо to, 
Skrecem Vam pafuju da 

5 
t' ' 0 а 0 .ormнn,o и kr1vtcno delo. 

zatvor. - Ја sam od ovorio· П: prestanete, Ir:ace сешо Vas vratiti u 
ро VasoJ· zelJ"i t g · : Ј ne~u da stavl]am sebl katanac na иsta 

- s avtte Шt аа V1 А nigde u zak ·х 
susreti sa stranciшa zabranje~i а ·. d ·s . onu ne P.I::.e da su 
pre~oш!Sljao da takav zakon p~ekr~iш~ .~ ~иki, Ј~ s~ ~е b!h. шnog~ 
nоvшап sи agenti obavestajnih slиvь· N d 1 с Је ? ао: Ђ straш 
su Vаш p~ijatelji, nego da Vas ko~i~te е о ~ze ош kod Vas s~o 
pretpostavl!~m da sи neki od njih i oba~es~:?~f ~~he. -:- Ја: I _Ја 
na сеlи, шtr se to ·шеnе tice· ·а . . Ј. ·. 1 to 1ш ne ptse 

rer~ja?, nego samo izlazeш ~v~je ~~ffal~~o i n~~oz~~s~~ti ~~1~е оЬе-
и !С Је napomenиo: Mi cemo иz drиge ь· . . . . -

za poшilovanje _ Vi se . '. d •v mere, 0 Javttt 1 Vasи шоlЬu 
. . u ПЈОЈ о rtcete i kajete Ј . Ј . 

ili odncao ni kajao. МоiЬи ste i 1. . . : -. а. ~ se шsam 
- Tako је svak ostao pri svom!. ~ t:'7• ра шozete 1 da Је objavite. 
ја, premda nedavno iz zatvora . u Ic, premdl.~ kOJ:ektan, na pretnji, 

. - na nepopиst J!VOstt. 
U trш danima sam е' · t . . 

Nт t . v с IIl eпztvпo p1sao Razgovore sa StalJ.inom 
as аvю sam s radom pre d · 

suшnjicavosti. Cak sa~ s~ а sи m~ spopada1e,v v:c иЬlazene, tegobne 
- da Ii 1·е Iogican · ct· си ш~lю, p~Ia и salr, da pogleda tekst 

1 sre Jen. То Је шozda . kr' . 
cat·ima - ШОје najharшonicnl·J·e . '·v•v .(. d 1- prema ШПOgrm . It1-

1 naJcis~.;e е о. 

20* 

305 



Milovan \Djilas 

Jovanovic је Razgovore sa Staljinom, upucene postom, primio 
krajem jeseni i odmah ih preveo. Vec pocetkom februara је svratio 
u Beograd -do prodiskutujemo nepreoiznosti kojih је bilo vrlo malo. 

Vec krajem februara, u Njujorku tajmsu izisao је stubac Sulc
bergera koji је najavljivao delo. То su prenele i druge novine 
time su jugoslovenski vrhovi bili obavesteni. 

Opet me pozvao Lukic. Bio је ljubazno poslovan: obavesteni su 
о mojoj knjizi, ра me moli da mu dam tekst. Predomisljao sam se 
i domisljao. Oni се tekst i tako i tako uskoro doЬiti- ako nikako, 
na stranim jezicima. Ali oni, sefovi Udbe, u nezgodnoj su situaciji pred 
Titom: kako to da su "prespavali" i da nisu dosli do teksta "na vreme"? 
Odgovorio sam: Pustite me da razmislim do sutra. - А Lukic, na
sme'Sen: Ма sta da odgadjamo? Dajte nam ga sada. - Pomislio sam: 
Ра ја nisam u sukobu s Udbom: ona vrsi posao koji јој nalazu 
Tito i Rankovic. Ј а sam u sukobu s Titom, s Centralnim komitetom. 
ZЬog cega da i udbovce stavljam u nezgodnu situaciju pred Vrhovnim 
sefom? - Dobro, dacu Vam - slozio sam se najzad. Lukic је uzeo 
sa stola vec otkucan i stamЬilЋll tekst - potvrdu da SU rukopisi 
primili od mene. Potpisao sam - jedan primerak za njih, jedan za 
mene. А Lukic је naredio sekretaru, lepuskastom i prijatnom mladom 
sluzbeniku, da sa mnom podje kolima za rukopis. stefica nije Ьila 
odusevljena mojim postupkom, mada, kao i ја, nije pridavala veci 
znacaj. Ја i sad drzim da sam ispravno postupio. 

Tih dana је Skupstini podnet nov paragraf Krivicnog zakonika, 
ро kome mogu Ьiti sudjena i lica koja odaju drzavnu tajnu iz svog 
ranijeg rada, ako vise i nisu funkcioneri. Као da sam to znao, u 
Razgovorima sa Staljinom nisam pomenuo nista sto vec drugi -
pre svih Tito - nisu ispricali. Bilo mi је jasno da taj paragraf treba 
da bude primenjen na mene. А bllo је to jasno jos ponekom: jedan 
svajcarski novinar је to nazvao "Lex Djilas". Nekoliko dana posle 
razgovora s Lukicem, pozvao me Slobodan Penezic. Jedva me rukom, 
umesto reci, ponudio da sednem. Odmah је kidisao na mene: 
Opet si росео, malo ti је bilo sto si odlezao. Ovog puta se neces 
izvuCi! Povezao si se s beogradskom reakciiom i stranim spijunima! 
- А ја sam mu uzvracao, sigumo ne manje zestoko: Nemam ја 
veze ni s kim - vi ste me izolovali. О kakvoj reakciji pricas? А 
пikome ne pise na celu da је spijun. - cuti, sad ја govorim -
siktao је on - А ја, dim u dim: А sto ti пе cutis kad ја govorim? 
- То ga је priЬralo, ali ne i smirilo. Nastavio је ironicno: Ко su 
ti pl"ijatelji? Veljko Kovacevic i Voja Grol. - Odgovorio sam: Veljko 
Kovacevic - kad је Ьiо u Narodnom frontu, nije ti Ьiо reakcionar. 
А Voja Grol- sta ako је sin svoga оса? I ti si kafedzijin sin, ра ti 
niko ne uzima za zlo. - Penezic је pocutao, ра prezrivo: Ti si uobrazen. 
- А ја ironicno: А sto da ne budem? Darovit, cuven - najpre 
kao komunista, а sad kao kriticar komunizma. - Penezic је zamukao. 
А zatim је ponovo prikupio jed: Nisam te zvao da se sa tobom 
natezem. Nego da ti povuces tu krljigu, inace ... - А ја: Necu da 
povlacim - vec је slozena, najavljena. - On: Inace ti ovog puta ne 
gine desetak, dvanaestak godinica roblje. Nije ti dosta sto Si revi-
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zionista, по sad izdajes i drZavne tajne. - Ја: Tamo nema nikakvih 
tajni koje nisu poznate. - On, smirenije: Ipak је ono о AlЬaniji 
nezgodno, veoma nezgodno . . . - Ра opet, prikupljajuci jed: Rekao 
sam ti sta sam imao da ti kazem. Razmisli, imas i dete, sina! Ne 
zavaravaj se da ces se ovoga puta lako izvuci. -- Nista se ne zava
ravam, а nema sta ni da se razmisljam - sad mogu u zatvor ... -
Na kraju me Penezic isterao bez pozdrava: Sad mozes ici. Cuo 
si sto treba da znas ... 

Ovaj razgovor s Penezicem nije - niti moze Ьiti posle toliko 
godina - u slovo tacan. Ali sustinu, ра i mnoge pojedinosti i reci 
sam upamtio, zbog izuzetnosti i dramatienosti. Penezic i ја kao da 
smo Ьili iz zakrvljene porodice - moj brat ga је primio u partiju, 
on је ranije, prema pricanju drugarice Т., Ьiо naklonjen ne samo 
mojim gledanjima, nego i meni licno. 

Pred zgradom srpske vlade, u kojoj me primio Penezic, setkala 
је stefica. Ona је ;primetila da sam izisao Ьled i besan. Rekao sam јој 
da се me uhapsiti. Uvece, u setnji, zalio sam јој se da mi se ne 
ide u zatvor i da jos imam tegoba. А ona me tesila: Ј а i Aleksa 
cemo ti dolaziti, paziti te - izdrzaces ti i to . . . Osecao sam se 
dovoljno jakim, jacim za ponovno roЬijanje. . . Ali, da li је neko 
izrazio i opisao zrtvovanje, trpljenje i ponizavanje robljaSkih zena? 

Dva tri dana posle razgovora kod Pep.e.zi:Cщ 7. aprila 1962. go
dine, u moj stan su doSli agenti i sudija. Pretresa nije Ьilo. Sudija 
је zatrazio Razgovore sa Staljinom, koje sam ја drzao s.prei!И1e na 
stolu, iako је ~edan primerak vec Ьiо kod Lukica. Zatim је sudija 
zatrazio ostale rukopise. Ali tih rukopisa је Ьilo mnogo i popis 
se otegao. Predlozili su da uzmu sve, ра се popisati i vratiti sto nije 
za istragu. Slozio sam se i natrpao kozni kofer rukopisima. Sudija 
se ponasao komotno, cak је nagovestavao da је sve to samo for
malnost i da ne treba da nosim nikakve stvari za zatvor, jer cu 
se istog dana vratiti kuCi. Ipak sam poneo najnuZпije stvari - сеЬе, 
topli ves, knjige, higijenski i pisaci priЬor. Bio је prevejan, prevejaniji 
nego ikakav policajac, taj sudija u okrilju tajne policije. Odveli su 
me pravo u Centralni zatvor, oduzeli mi pisaci priЬor, а rukopise 
zadrzali pet godina - do 1967. godine, dok ih nisam izmolio ро 
povratku iz zatvora. Tada su mi ih vratili, sredjene u fasciklama -
jedino је kofer nestao. 

Dan-dva kasnije taj isti sudija ше uvece pozvao. Drzao sam: 
radi istrage, а on је росео razgovor. Ispoljavao је razumevanje, ра i 
sazaljenje, cudio se mojoj nerazumnosti, mom neshvatanju realnosti: 
Licnost Vase inteligencije, ра da tako postupa ... - Dokazivao mi 
је da u knjizi ima krupnih krivicnih dela а ја sam da nema. - Ne 
shvatate Vi to dovoljno - mi pravnici na to gledamo drukcije. -
Hteo sam da ga razuverim, ра mi se omaklo: То su citali pravnici 
- nijedan nije nasao nista sto Ьi moglo da se podvede pod krivicne 
paragrafe. - I doista, ја sam Razgovore sa Staljinom, dakako posto 
ih 6е njujorski izdavac doЬio, dao na citanje advokatima Kovace
vicu, Grolu i Barovicu- vise kao prijateljima nego kao advokatima, 
i nijedan nije imao pravne primedbe. Sudija se odmah uhvatio za tu 
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moju izjavu: Ко zna ko su i kakvi su ti vasi pravnici! Ima pravnika 
i pravnika. Bas me zanima ko Vam је mogao dati takve lose sav~t':. 
_ 1 ја sam se trgao: ~isu vazna im:n~ .. То . su o~!iCпi ?r.avniCI. 
_ Ali koji'? Mora da ih Ја znam - pripitlvao Је sudiJa. Al1 Ја sam 
odblo da navedeш imena, dodavsi: Na kraju krajeva, nisu ni vazna 
misljenja pravnika. Ovo је politicka stvar. Vi se. i s~mi mozete 
uveriti da u knjizi nema nicega sto vec nisu objav!li Tito, Vukma-
novic i drugi vodji. . 

Sudija је sutradan, vec strog, otpoceo istragu. Posle nekol!ko 
dana, sudiju је kao islednik zamenio funkcioner Udbe. Ја sam to 
shvatio kao pritisak, kao zastrasivanje, mada se udbas - nasuprot 
sudiji - ponasao korektno, nepodmuklo. 

U toku isledjenja su mi procitali izjavu sudije: da sam mu 
rekao da su pravnici citali moj rukopis. Nisam negirao, ali .sam d.od~o: 
Nikakvi pravnici nisu citali rukopis: sudija је hteo da Impresюшra 
mene, а ја njega. - Islednik me onda izricito upitao da li sam 
rukopis davao Kovacevicu, Grolu i Barovicu. Odgovorio sam da nisam. 
Onda шi је on dao da pгoCitam njihove iskaze, u kojima su me oni 
branili, ali i potvrdjivali da sam iш dao rukopis. Ipak sam ја, po:Ie 
tocra ostao pri svojoj izjavi- da im nisam rukopis davao. S OJa
dj~n~scu sam pomisljao da ako mi i ti jedini prijatelji budu uh'apseni, 
bar Љ ја necu teretiti, ра nek sami rade sta znaju. 

Posle cetiri шеsеса - sudjenje. Sudjenje tajno, kao i dotad. 
1 ја odbljam da odgovaram na pitanja. Branio me advokat V. ро 
sluzbenoj duznosti - moji eventualni branioci su smicalicama pretvo
reni u svedoke optuzbe! Sluzbeni advokat, raniji upravnik neke kaz
nione, umesto ikakvog razgovora sa steficom spustio је telefonsk~ 
slusalicu, odblo је da јој da optuznicu- val jda zato da је ona ne. Ь1 
dala stranoj stampi. А na sudjenju је progovorio nekoliko recen1ca 
- vise u pt·ilog optuzbe nego шеnе. Sudija Stefanovic је Ьiо impre
sivan u efikasnosti i nezbunjivosti. Tuzilac tie, mlatarajuci rukama, 
prevrnuo flasu s vodom koje se razblla ispred sudijskog stola. Kad 
su - kao svedoci optuzbe - nastupili Grol, Kovacevic i Barovic, 
svaki је ispoljio svoj karakter, ne s.amo nacin~m "svedocenja", n~go 
i odnqsom prema staklu rasutom 1spred sudijskog stola. Dosto)an
stveni Grol nije ni primetio staklo, oprezni Kovacevic ga је razmakao 
da doblje cisto stajaliSte, а violentni Barovic ga је besno rasturio •.• 

Osudjen sam na 5 godina. U zblru sa preostalim kaznama Ьilo ie 
to 13 godina. Sudjen sam nevin: uoci Gromikove posete, а i da Ьi me 
ucutkali. 

Osecao sam se jacim i spokojnijim - bas zbog toga sto sam Ыо 
пevin i ро najstrozijiш kriterijumima jugoslovenskog zakona, Imao 
sam nameru da se na t.u presudu ne zalim visem sudu, kao sto se 
пisam zalio пi na presudu povodom Nove klase. Ali do stefice su 
dopirali neki nagovestaji - mozda podmetnuti, da Ьi pr~suda. m?gl_a 
blti ukinuta, а ја negde interniran. Zbog toga sam na щеnо шsisћ
ranje pristao da zalЬu napise advokat Slobodan Subotic koji me је 
posetio u zatvoru. Angazovao ga је Veljko Kovacevic. Subotic је: 
inace, pre rata Ьiо и Radikalnoj stranci i Jugoslovenskoj radikalnoJ 
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zajednici i Ыо Ьlizak predsedniku vlade Stojadinovicu. Ј ediпo se me
dju pristasama Ьivsih partija mogao naci advokat koji Ьi se dobro
voljno prihvatio da me brani. Subotic је sastavio zalЬu visem sudu 
koju sam upamtio kao majstorstvo sazetosti i 1·azorne logike. Dakako, 
zalЬa је Ьila bez dejst.va: sudovi i sudjenja su samo forma za presude 
koje se donose u partijskim forumima. 

Bio је vreo julski dan i u kablnu su prodirali gasovi iz auspuha, 
kad su ше odveli, opet, u mitrovicku kaznionu. Ali sada sam ја 
robljao sve smirenije, postojan i spokojan. Mogao sam tako !lastaviti 
do kraja zivota. PoseCivali su me redovno, neizostavno, stefica 
Aleksa. steficine najЬolje godine, Aleksino izrastanje u mladica, i 
prve skole - prosli su s tamnicom, s mojim robljanjem. 

Vise od dve godine nisu mi dali hartiju i mastilo. Masti1o sam 
nekako dobavio, ali sam morao pisati na klozet-papiru. Na klozet
papiru sam napisao roman lzguЫjene Ьitke, oko pola romana Svetovi 
i mostovi, zapoceo prevod lzguЫjenog raja. А onda је najavljeno da 
се se u Jugoslayiji odrzati neki demokratski kongres - drzim PEN 
kluba. Bilo mi је dozlogrdilo pisanje na klozet-parpiru, koje је neko 
visi ipak tolerir-ao. Prijavio sam se kod kaznionskog lekara i rekao 
mu: Stupam u strajk gladju, ako mi ne daju pisaci priЬor. - Lekar 
se branio: Uredite Vi to s upravnikom- ја s tim nemam nikakve 
veze. - А ја: Kako da nemate? А kad ја budem umirao, imacete 
veze. - Posle dva-tri sata dosao је kod mene sef kaznionske Udbe, 
korektan i preosetljive pedantnosti. - Sta imate Vi о tome da raz
crovarate s lekarom7 - prebacio mi је. - Ти smo mi, upraYa, ako 
~ta treba. Ја nisam ni znao da Vam 1је priЬor za pisanjem zabranjen. 
То se desilo dok ја nisam preuzeo du:Znost u kaznioni . . . Posle 
dva dana mi је dozyoljen priЬor za pisanje. 

Krajem novembra ili pocetkom decembra 1966. godine, instalirali 
su mi u celiji elektricnu grejalicu: posle deyet zima u bladnoj celiji. 
Kakva-takva pt·omena posle pada Rankovica u leto 1966. godine. 

А tridesetog decembra, posle vecere, naredili su, neocekivano, 
meni i mom celijskoш sustanaru В. da uzmemo posteljinu i preselimo 
se u sobu iznad паs. Razmisljali smo - sta Ьi to moglo blti. Susta
naru, Ьivsem udbovcu osudjenom zbog priшanja mita, palo је na 
um da se mozda radi о drzavnom udaru, pc:t ispraznjuju celije za 
nove zatvorenike. Mozda su takve pomisli kod njega Ьile posledica 
necrdasnje "profesioпalпe deformacije". Ali ја sam ga razuverio, uto
lik~ lakse sto su ostale stvari - hrana, moji rukopisi i drugo - osta1i 
u nasoj celiji. Radili se о nama. Ali sta? Moz~~ ih zanima sta pi~~m~ 
Osluskivali sшо - nikakvog suшa iz nase cellje, u veoma akusћcnOJ 
zcrradi. Proletelo mi је kroz glavu, da bi me mogli osloboditi, ali sam 
t~ odbacio. Ne radi se to tako, zbog cega Ьi nas prekonoc preшestali. 

Ujutru su nas vratili u celiju. Pazljivo smo pregledali sobu. Sve 
је stajalo na svom mestu, а В. је zakl_ucio: То ne zna3i r:ista, trag 
ne sme da ost.ane kad se prodire u tudJ stan. - Posle setnJe pozvao 
me koшandir· zcrrade Petrovic, sluzbenik odmeren i sc:tvestan: Imam 
da Vаш saopsti~ dobru vest - rekao је kratko. Amnestirani ste, 
spremite se da idete kuCi ... 
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Oslobodili su me bez uslova, ali mi nisu vratili ni ordene, ni 
gradjanska prava. Росео sam se spremati, iznenadjen i usplablren -
nisam znao cega pre da se dohvatim. В. mi је revnosno pomagao, 
dok se ,nisam priЬrao. Imao sam rezervne hrane, а nedavno је i 
stefica bila donela obilat paket. Ро zatvorenickoj tradiciji, hrana se 
ostavlja sapatnicima. Nije proslo ni pet minuta, а zatvorenici su sve 
podelili. I zatvorenik С., solunski ratnik iz Sumadije, doblo је kozuh, 
na koji је vec pre blo bacio oko. I B·u i meni је Ьilo јаэnо: prosle 
noci su nas premestili da Ы pregledali moje rukopise. 

Nista od rukopisa nisu zadrzali. АН sam morao pricekati Steficu, 
dok stigne iz Beograda, s odelom. Upravnik mi ovoga puta nije drzao 
uoЬicajenu pridiku. iPredajuci mi otpusni list, nevoljno је primetio: 
Nadam se da se necemo ovde uskoro videti.- iPrez kaznionom Stefica 
i Aleksa, i nekoliko stranih novinara. Neobuzdarii zagrljaji i uzbudjene 
reci. 

Sve је bilo bolje i gore nego sto је moglo Ьiti. Nasao sam se, 
makar i kasno, na putu koji sam sam odaЬrao i s kojega vise nisam 
mogao skrenuti. 

KRAJ 
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Н.ТU:М Dejvid, 238 
HODZA Enver, 88, 92-94, 120-125, 

183 
НRUscov Nikita, 163, 168 

IВLER Drago, 57-58 
IВZEN Henrik, 44 
IDN Entoni, 36 
ISA!КOVIc Antonije, 272 

JELAciC Jostp, ban, 43 
JOКSIМOVIc Drag;iё, 31-32 
JOVANOVIc Моо, 16, 28, 129, 169-

172, 187, 203 
JOV .ANOVIc Bla:Zo, 143, 146, 166-

167, 241, 276 
JOVANOVIc Dimitrije, 226 
JOVANOVIё Dragoljub, 11-12, 24, 

33-37, 216 
JOVANOVIc Senka, 169 
JOV ANOVIc Vilijem, 61, 304-306 
JUDIN Pavel, 114-116, 144, 162 
JUGOV, 109 
КADAR Janos, 106 

КAl.tAВic Nikola, 29 
~ЛN IМihail, 87, 89 
КАNТ Emanuel, 128, 245 
КARAВEGOVIc Osman, 262 
КARDELJ Eduard, 11-17, 21-27, 32-

37, 40-42, 51, 59, 72-73, 79-82, 86-
87, 110-112, 115, 121, 126, 130-40, 
145-149, 156, 161-162, 167-168, 173, 
176-177, 180-182, 187-188, 193, 197, 
202-214, 217, 221-231, 238-239, 245, 
250-253, 259-260, 263-267, 270-273, 
277, 289, 303-304 

КА VRAN, usta8a, 65 
КIDRIC Boris, 19-20, 82, 117-118, 

138, 139, 145, 148, 152, 156, 97, 
200, 202, 205, 210-212, 228, 239, 241 

КIDRib Zdenka, 240 
КLАRК Edvard, 288 
КLАRК Ketrin, 288 
KOLAROV Vasil, 89, 131-133 

KOLINIS, ameriCiki general, 217 
KOLISEVSКI Lazar, 108 
КОМАRЕОКI Мirjana, 288 
КОРЕRNШ Nikola, 97 
К:OPINic Josip, 'Vazduh', 89 
KORВEL, ёehoslova.Cki ambasador, 

100 
KOS.ANOVIc Savica, 25 
коsТiс Dusan, 256 
IroSТOV Trajco, 89, 121, 132-136, 

200 
КОUТО RiЬeiro, 223 
KOVAcEVIc Veljko, advokat, 36, 

50, 289, :296-298, 300, 306-308 . 
KOVACIEVIC Ve1J1~o, general, 264 
~~JACICStevo, 14-15 
КRСЕ, prva!k HSS, 25 
КRЕАёiс Otmar, 48, 170-171 
КRLEZA Веlа, 38 
~ Miroslav, 38-48, 57, 179, 

180, 203, 226, 256, 268 
КiUКI, 215 
к:uм:s iRica.rd, 34 
КULENOVIC, Skender, 224 
КUPRESAN.IN Мilan, 121 

liAКUS, prvak HSS, 25 
LALic Mihailo, 187, 224 
LA VRENТJEV, sovjets'ki ambasa

dor, 115-116, 132, 140, 145, 162, 
174 

LЕКiё :Danilo, 181 
LENЛN Шс Vladimir, 38, 78, 103, 

128, 136, 154-155, 168, 202, 211, 270 
LESKOSE.К Luka, 27 4 
LI Dzeni, 56, 254-255, 298 
UI Trigvi, 218 
LJS.AiК Erih, 33 
UOНIA 'R., 245 
UONGO Luidji, 110-111 
IШВARDA Petar, 59-61 
r.;tж:rc Voj!n, 303, 305-307 

LJESKOV Semjonovic N:ikolaj, 44 
WUЛC Voja, 202 
W:U:М:OVIC ВоZ<>, 143, 146 

:м:АсЕК Vladko, 25, 36 
:м:АКМ1LАN Harold, 216 
МAiКNIL, britanski ministar, 205 
МAКSIМOVIC Desanka, 49-50, 179, 

284 
МALJENKOV Georgi, 110-111, 125, 

131, 229 
МALOVIC Josif, 31-32 
МANOLA Sreeko, 212 
МANJANI, 215 
МANUILJSКIJ Dimitnj, 201 
МARINКO :М:illo, 276 

МARКOVIc, udbovac, 300 
ЫARXOVIё Brana, supruga Sime, 

182 
МARКOVIC Moma, 176, 238 
МАRКОVIё Sima, 182, 186 
:м:АRКS Karl, 82, 103, 127-128, 141, 

154-155, 211, 220 
МAJSARIK Jan, 100-102 
:м:AS:ARIК Tomas, 100, 101, 103 
:м:AsELOVA Sejfwa, 88 
МA!SLARic Вoztdar, 276 
МDIV ANI, sovjetski scenarista, 69 
МЕНТА Asoka, 246 
МicUNOVIc Veljko, 166-167, 208, 

222-223, 297 
МIКОЈАN Anastas, 129-130, 138-139 
МШОLАЈЈсiК Stanislav, 35, 95 
МIНAILOVIё Dragoljub-DraZa, 13, 

29-32, 168 
МIНAILOVIc Dragoslav, 182 
МIНAJLOVIc-м:nпz Вoris!av, 50, 

55, 279, 281, 284-285, 295 
МIНAJLOVIc :М:Шса, 284 
:м::rLAiКARA :М:аrа, 49-50 
МILANOVIc, upravnik ikaznione, 300 
МILOs, ustaSa, 165 
МILOsEVIc Nikola, 45 
МJLUNOVIё :М:Uо, 60 
МILUТINOVIc Ivan, 144 
МINC Hilari, 110-111 
МINiё 1Мilos, 30, 276 
МIТROVIC Ivanica, 179 
МIТROVIё Ivo, 179 
МIТROVIc Lepa 178 
МIТROVIc Ni'ko, 178 
МIТROVIC Ratko, 179 
МIТROVIё Stefan, 54, 155-157, 166, 

177, 178 
МIТROVIё Ve1jko, 179 
МIТROVIё Vukica, 178 
МIТROVIё~DЛLAS Mitra, 45, 60, 

64, 184 206, 224, 235-238, 256, 275, 
280 

МLADENOlё Tanasije, 295 
MOLOТOV Vjaceslav, 32, 81, 86, 88, 

~.04, 105, 124-127, 131-137, 140, 144, 
148-149, 152-157, 162, 168 

:М:ONТIEL Feliks, 25 
MOSEТOV, sovjetski predstavnik, 

157 
:М:OZER, velikoposednik, 16 
:М::UGOsA Andro, 188 
:М::UGOsA Dlliian, 93-94 
МUSOLINI Benito, Duce, 92 

NADJ Kosta, 260 
NAGODA ,36 
NA.RA.3AN DZajapraka.S, 246 
NEDIC Milan, general, 60 
NEDIC, major JNA, 254 
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NEНRU Dzavaharlal, 244-246 
NEНRU Indira, vidi GANDI Indira 
NESKOVIC Blagoje, 114, 138, 158-

160, 166, 175 
NisANI Omer, 93 
NOSEК, cehoslovaCki ministar, 99, 

103 
NOVA.:КOVIC Kosta, 293 

NJEGOs Petrovic Petar, 45 

OBRENOVIC .Aleksandar, kralj, 295 
OBRENOVIC Мirjana, 184 
OBRENOVIC-DELIВASIC Vera, 184 

OLENJIN, sovjetski funkcioner, 115 
ОР AciC Canica, 186 
ORIOL Vensan, 221 
OSUPKA-MORA VSКI, poljski soci-

jalist, 95 

PANIC-SUREP Milorad, 295 
Р ASIC Nikola, 304 
PASIONARUA La (Dolores Ibaru

ri)' 88 
PAТERNOSТER Mladen, bosan.ski 

Qmladinac, 237-238 
PAUКER Ana, 87, 110-111, 123 
Р А VELIC Ante, 32-33, 40, 59, 228 
PAVLOVIC (ТREVISAN) Desa, 281-

282 
PELA, italijanski ministar, 258 
PENEZIC SioЬodan Krcun, 286, 303-

306 
РЕРТОМОV, bugarski funkcioner, 

110 
PEROVIё Dusica, 74 
PEROVIC Mileta, 184 
PEsiё Bogdan, 195 
PEТEl'f Filip, marsal, 104 
PETKOV Nikola, 35 
PETRiёEVIC Branko, 170 
PEТROVIC, komandir zgrade, 309 
PLJADE Mosa, 9, 14-15, 21, 24, 85, 

138, 148, 156, 176, 209, 213, 217, 
258, 260, 267, 276, 288 

РIК Vilhelm, 89 
PIRJA v"EC Dusan, 180 
PIRSON Lester, 208 
PLAJ.'\ТOJEVIC l\Пleva, 174 
PLATON, 238 
PLEsA Branl{O, 285 
POLl'I'J!lO Ivo, 289 
POPIYODA Krsto, 138 
POPOVIC Jovan, 55 
POPOVIё Коса, 28, 52, 114, 121-124, 

129, 130, 165, 169, 185-187, 212, 217, 
238, 251, 260, 264 

РОРОv1ё 11/Пса, slikar, 285 
РОРОv1ё l\Шadin, 10, 93-94 
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POPOVIё Мilen'tije, 202, 256 
POPOVIC Vladimir, 124, 129, 138, 

147-148 
POSКREВisEV, soje'tski sekretar, 

131 
PRICA Ognjen, 226 
PRODANOVIё Jasa, 11-12, 26, 158 
PRUST Marsel, 44 
PUC.A:R Djuro, 143-144, 156, 254 

R..illAКRisNAN Sarvepali, indijski 
filozof, 245 

RADOV ANOVIC Ljuba, 186 
RA.DOVIC Djuro, 224 
RAJK Laslo, 106, 141, 173, 192, 200 
R.AКOsr маеаs, 106, 142, 183 
RANКOVIC .Aleksandar, 9-15, 19-

22, 26-30, 36, 37, 41, 47, 51, 73, 75, 
79-80, 86, 88, 93-94, 106, 109, 114, 
121, 138-141, 143, 145, 148-150, 156, 
161, 166, 170-177, 182, 185-188, 190, 
192-193, 201-203, 209, 218-219, 225, 
238, 248-249, 257, 260, 263, 265, 267, 
270, 273, 279, 291, 303, 304, 306 

RANКOVIё Siavka, 224 
REALES Eugenio, 110, 111 
REJМOND, 288-289 
REVAJ, 110, 141 
RIВAR Ivo-Lola, 144 
RIВENТROP Joakim fon, 48 
RIВNIКAR Vladislav, 71, 258 
RISTIC Marko, 43, 50-52, 180, 223 
RISTIC seva, 53 
RODEN-Ogist, 224 
ROLA ZМUERSКI, 96 
ROM, sovjetski filmski reditelj, 69 

SJ>....DёiКOV, sovjetski ambasador, 79, 
81, 115, 116, 120 

S.tuiAROV, sovjetski atase, П 
S.<\LAJ Djuro, 145, 229 
SALIS-SEVIS, Ьiskup, 32, 80 
SA VIC Pavle, 90 
SEKULiё Isidora, 44, 224 
SERGEJcUK Mihail, 22, 84 
SEVEROVA Sava, glumica, 180 
SIMIC Stanoje, 150, 181, 187 
SIIVПC v'ladimir, 276 
SIMONOV Konstantin, 127 
SIRC dr Ljurю, 36 
SLtANSКI Rudolf, 110, 112 
SPIRO Naku, 93, 120-124 
STALЛN DzUGASVILI Visarioпo

-тic Josif, 10, 32, 58, 62 70 78-82 
87-89, 95, 98, 103, 107,' 110, 112: 
117, 123-129, 133-135, 140, 144, 146, 
147-148, 151-159, 164-168, 176, 180, 
189, 192, 196-198, 211, 225, 230, 242, 
249, 271, 283 

STA-"~OLIC Petar, 225, 228, 268, 
276 

SТЕ:В'А!.'ЮVIё, SU'dija, 308 
SТEFANOVIё Svetislav-ёeca, 10, 

179, 261 
STEPINAC Alojz, nadblskup, 13, 22, 

32-35, 43, 223 
SТILINOVIё Marjan, 269, 290-291 
STOJA.DINOVIC Milan, 164, 309 
SТОЈКОVIё zivorad, 281, 285 
SТOJNiё Velimir, 94 
SТRINDBERG August, 44 
SТUPICA Bojan, 42 
STO?ICA Mira, 42, 285 
suвoтrc SloЬodan, 308 
SULCBEP..GER ,Sajras, 223, 283 
SUSLOV ;м:iћail, 131 

sAP..ET l1to.Se, 247 
sёEPANOVIC Jovo, 185 
sёEPAJ.'fOVIC Mileva, 185 
sisl\i:ANOVIC, osudjenik, 301 
.SOLOHOV Mihail, 127 
sOPENНAUER Artur, 44 
sUB.ASIC Ivan, 23, 25-26, 28, 81, 187 
sUCAК, komandir zatvorske straze, 

303 
sU:M:.ANOVIC Sava, 40 
sYOB Yinko, 181 

ТАМ8Iё У., 143 
TERPEsEV Dobri, 151 
TERZIC Velimir, general, 58 
TIМOFEJEV, sovjetski potpukovnik, 

75 
ТIТО, Josip Broz, 10, 12-23, 25, 27, 

29, 32-s8, 40, 47, 57-59, 62-64, 71-
75, 79-91, 93-100, 102-103, 106-107, 
108-110, 115-117, 120-125, 128, 130-
131, 136, 138-140, 143-147, 151-153, 
158-163, 169, 170, 175, 180-182, 187-
191, 198, 203, 208-209, 212-220, 224-
231, 238, 240, 245, 248-254, 257-260, 
263-274, 277, 279-280, 282, 287-289, 
306, 308 

TODOROVIё Mijalko, 123-124, 129, 
22'5 

TOLSТOJ La v, 44 
TOLJAТI Palmiro, 88, 111 
TO.lVlASE\"'C Stana, 275 
TOREZ Moris, 88, 104 
ТROOKI Lav, 145, 272, 2ё1S 
ТПСО\Тiс Dimitrije, 293 

YAJNВERGER Dragica, 41, 160, 
185, 236 

VASILJEVSКI, sovjetski maraai, 
1 .. 29 

VASKO Tibor, 299, 301 
VELEBIT Vladimir, 27, 82, 86-87, 

152-153, 260 
VESELINOV Jovan, 252, 269 
VIDMAR Josip, 180 
v"1DIC Dobrivoje, 244 
YlLDER Veceslav, 216 
VILF AN Joze, 244, 256 
VILFAN Marija, 244 
VISINSКI Andrej, 105, 207 
VIТOROYIC Mile, 259 
Vh4..НOV Dimitri, 201 
VLAНOVIё Veljko, 156, 165, 667, 

~58, 262, 27 4, 276 
VOJVODIC Petar, 261 
VOROsiLOV 'К1iment, marsal, 141-

143 
VOTSON S., predsednik Laburisticke 

stгanke, 215-216 
VOTSON S., 215-216 
VOZNESENSKI Nikolaj, 125-127 
VRANEsiё dr Ivo, 40 
VUёO Aleksandar, 51, 53 
\ГUСО Lula, 53-54 
v'1ЛCMANOVIC Svetozar Тешро, 

121, 123-124, 138-139, 145, 170, 238, 
241, 250, 252, 260, 288, 276, 308 

ZAНARIJADES, 201 
ZECEVIC Vlada, 27 
Zll:IERL Boris, 115, 156, 166, 197 
ZLATIC Savo, 185 
ZOGOVIё R.adovan, 32, 40, 45-48, 50, 

!')2-53, 54, 56, 69-70, 87, 154-157, 
1.65, 177, 179, 238 

ZOGOVIё Vera, 179 
ZORIN Valerijan, 131, 135 
ZOsёENКO, 127 

zDANOV Andrej, 110-114, 124-126, 
,.30-131 

ziGiё Rade, 186 
ZIV ANOVIё Milan, 295 
zUGIC Тripko, 24 
zU JOVIC Lepa, 17 4 
zUJOVIn Sreten, 17, 20, 79, 81-82, 

36, 123, 132, 138-140, 146-150, 152-
157, 172-178, 187 

zUJOVIё Zoran, 174 
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BIOGRAFSKI PODACI PISCA 
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Rodjen sam 1911. godine и sе!и PodЫsce, kod Kolasina, 
Crna Gora. 

Gimnazijи sam pohadjao и Kola.Sinи i Beranima (danas 
Ivangтad). 

Na Univerzitet (Filozofэki fakиltet, grиpa za jugosloven
skи knjiZevnost) иpisao sam se 1929. godine. S dolaskom и 
Beograd росео је moj intenzivniji knjiZevni rad - pesme i 
pripovetke ро raznim casopisima. Isto tako sam se i politiCki 
aktivirao, narocito protiv diktatиre kralja Aleksandra, t.zv. 
sestojanиarske diktatиre. П jesen 1931. godine Ыо sam jedan 
od organizatot·a stиdentskih demonstracija protiv izbora s 
jednoш listoш, koje је organizovao ~tada.Snji predsednik vlade 
general Petar zivkovic. U иdrиzenom studentskom pokretи 
predstavljao sam komunistickи strиjи, mada zvanicne organi
zacije nije Ыlо na Univerzitetи, а ni и Бeogradи. Organizovao 
sam kasnije i druge demonstracije. 

Tada sam izbegao hapsenje, ali me и febrиarи policija 
иha.psila i pиstila ,posle deset dana, и nedostatkи dokaza. 

1932. godine postao sam clan Komиnisticke partije i S€· 
kretar koшunisticke organizacije na Univerzitetи. Tada sam 
иspostav.io i saradnjи i~zmedjи вtиdentske organizacije i grupe 
radnika-komиnista. Ova radniC!ra grиpa је otkrivena, ра је 
hapВenje zahvatilo i mene. U policiji sи те mucil:i, da Ьih 
otkrio stиdentskи organizacijи, ali su napori policije ostali Ьеz 
rezultata. Tada sam osиdjen na 3 godine rоЫје kоји sam 
vecim delom izdrzao u Sremskoj Mitrovici. 

Ро izlaskи iz zatvora 1936. godine, najpre na шеnе, а za~ 
tim na Aleksandra Rankovica i mene, рао је najodgovorniji 
deo poslova Кomиnisticke partije и SrЫji. Postao sam 1937. 
godine i clan Pokrajinskog komiteta za SrЫји, а и 1938. godi-
1li, kada је na celo partije dosao Tito, i clan ОК Komиnisticke 
partije Jиgoslavije. Na ilegalnoj konferenciji КРЈ, 1940. godi
ne, potvrdjen sаш i formalno kao clan najиzeg partijskog 
vodjstva - Politbiroa. U rpartijskom vodjstvи sam Ыо и stva
ri od 1937. do 1954. godine, kada sam se razisaQ s politikom 
partije. 

U partiji sam se bavio raznim dиznostima, ali kroz бitavo 
vreme i agitacijom i ,propagandoш. 

Jиgoslavija је okиpirana aprila 1941. godine. 
P<Jsle Hitlerovog napada na SSSR, krajem јиnа iste go

dine, Centгalni komitet ириtiо me и Crnи Gorи radi pokre
t.anja иstanka. Таnю sam ostao sve do jeseni, kada sarn 
pozvan и oslobodjen<J Uzice. Ти sаш preиzeo rad и listи 'Воr
Ьа', sve dok nemacka ofanziva nije potisla glavninи partizana 
iz Srblje. Tito i ostali clanovi СК sи odstиpili u Bosnи, dok 
sаш ја <Jstao и Novoj Varosi, na granici SrЬije i Crne Gore, 
odakle sam kasnije шоr-ао da se povlacim иsred zime i pod 
veoma teskim иslovima. Povlacenje је иspesno izvrseno, ра 

sam se pridruzio Centrainom komitetи, odnosno partizanskom 
Vrhovnom stabи. 

1942. godine Ыо sam иre:dnik 'ВоrЬе' na osloЬodjenoj te
ritorlji. 

1943. godine иcestvovao sam и pripremi adluka Antifasi
stiCkog veca, 'kojima је formalno zasnovana sada.Snja Jиgosla
vija, а ~takodje sam иcestvovao i na njegovom zasedanjи. Po
cetkom 19"44. godine doblo sam cin genera:I-Iajtnanta, а иskoro 
potom ирисеn na сеlи vojne misije и Moskvи. U tokи rata 
Ыо sam clan partizanskog Vrhovnog staba. 

Usao sam и prvи jиgoslovensku vladи 1945, godine najpre 
kao ministњr za Crnи Goru, а zatim kao ministar bez portfe
lja, da и njoj .pocetkom 1953. ~godine zauzmem i polozaj pot
predsednika. 

Мој posao и tim godinama odvijao se pretezno и Central
nom komitetи, dok sam se и vladi bavio pitanjima skolstva 
i ikиltиre. 

1945. godine isao sam s Titom и Moskvu. 
1946. ~godine иcestvovao sam na preliminarnoj konferenciji 

mira и Parizи. Iste godine iSao sam s Tftom и Varsavи i 
Prag. 

1947. godine иcestvovao sam zajedno s Kardeljem и osni
vanjи Kominforma. 

1948. godine 'Ьiо sam na сеlи delegacije koja је trebalo 
da sa sovjetskom vladom иskladi politikи dvejи vlada prema 
.<Ubaniji i da resi pitanja opreme za jиgoslovenskи armijи. 
Iste godine izabran sam na V kongresи za jednog od sekretara 
partije. 

1949. godine иcestvovao sаш na konferenciji Organizacije 
иjedinjenih пасiја и Njиjorkи, gde sаш odrzao govor protiv 
sovjetskog pritiska na Jиgoslavijи. 

1951. godiпe Ьiо sаш и poseti Velikoj Bri:taniji, kojom 
sam .prilikoш иpoznao Atlija i cercila. Iste godine, na zase
danjи OUN и Parizи branio sam stav Jиgoslavije prema 
SSSR. 

Pocetkom 1953. godine иcestvovao sam na Azijskoj socija
listickoj konferenciji и Rangиnи, а takodje i и poseti dobre 
volje Bиrmi i Indiji. 

u 1953. godini pocelo је i шоје ideolosko razilazenje s 
vodjstvoш partije. 

· U јаnиаrи 1954. optиzen sаш za revizionizaш i iskljиcen 
iz Centralnog komiteta. Ostavkи na clanstvo podneo sam ne
sto kasnije. 

U јаrшаrи 1955. godine osиdjen sa:m иslovno na 3 godine 
zatvora. 

U novembt-u 1956. godine иllapsen sam i osиdjen na 3 
godine zatvora zbog 'kritike jиgoslovenske politike prema re
volиciji и. Madjarskoj. 

Oktobra 1957. godine osиdjen sаш na 7 godina roblje 
zbog knjige 'Nova iklasa". Tada sam osиdjen i na guЫtak 
svili o·rdena. 

U zatvorи ;1 Sremskoj Mitrovici ш;tао sаш 4 godine i 
2 meseca, odakle sam uslovno oslobodjen janиara 1961. godine. 

Aprila 1962. godine ponovo sam иhapsen zЬog knjige 
'Razo-ovori sa Staljinom', za kоји sюn osиdjen на 5 godina 
roblj~ - s ranijim osиdama kazna шi је sabrana na 13 godina. 
Кrајеш 1966. ,godine oslobodjen sаш bez иslova. 

Ukиpno sam izdrzao 12 godina zatvora- 3 и kt-aljevskoj, 
а 9 godina (4+5) и posleratnoj Jиgoslaviji. 

Milovan Djiias 
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OВJAVLJENA DELA MILOVANA DJILASA 
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Nova klasa, Razgm'ori sa Staljinom, Ста Gora, Gubavac 
i druge price, Njegos, Nesavrseno drustvo, Izgubljene bltke 
(naslov па eпgleskom: Under the Colours), Besudna zemlja, 
Kamen i ljublCice, Uspomene revolucionm·a, Delovi zivota 
(jzbor jz dela, uredjlj Mjchael i Deborah Mileпkovitch; na
slov па eпgleskom Parts of а Lifetime), Ratno doba (eпgleski 
пaslov: Wartime), prevod s eпgleskog speva IzguЬljeni raj 
Dzoпa Miltoпa, Druzenje s Titom i Ideje i sistem (па ne
mackom objavljeпo pod пaslovoш Idee und System а na fran
cuskom kao Ecrits politiques). 

Clancj и americkim, engleskim, italjjaпskiш, nemackim. 
fraпcuskjrn ј drugim novinama ј casopisima. 

Povremeпo objavljuje и Nasoj reCi knjizevne priloge i po
Jiticke c]anke. 


