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Рад партијских организација у
југословенској дипломатији 1948–1952
АПСТРАКТУМ: У чланку су изложени резултати истраживања рада партијских организација у југословенским дипломатским представништвима од 1948. до 1952. године. Изучавани су
њихов однос са Кадровском комисијом ЦК, проблеми у раду, положај и улога партијских секретара, начини одлучивања итд.
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Спољна политика и дипломатија југословенске државе су већ деценијама предмет изучавања научника. Резултати тих истраживања објављени
су у чланцима и монографијама проф. др Љубодрага Димића, др Драгана
Богетића, др А. С. Стикалина, др Мирослава Перишића, др Ђоке Трипковића, доц. др Јана Пеликана, др Леонида Гибианског, др А. Едемског, др Светозара Рајака, др Александра Животића и других историчара.1 До сада је
публиковано и више томова докумената који олакшавају проучавање југо1
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словенске спољне политике и дипломатије после Другог светског рата. О
периоду који је проучаван у овом раду своје виђење објавило је и неколико
његових актера – тадашњих југословенских дипломата.2 Циљ овог истраживања јесте изучавање једног сегмента из историје југословенске дипломатије после Другог светског рата – рада организација КПЈ у дипломатији од
1948. до 1952.
У представништвима Југославије било је 1949. године 602, а 1952. године 779 комуниста. Присуство комуниста у дипломатској служби поставило је пред КПЈ питање њиховог организовања. У већини земаља су после
рата формиране партијске ћелије, али су оне укинуте одлуком Централног
комитета марта 1946. Уместо њих, за рад са комунистима у иностранству
задужени су партијски опуномоћеници. После Резолуције Информбироа, у
другој половини 1948, ЦК је наложио обнављање партијских организација.
У већини дипломатских представништава тек тада је почео прави партијски
рад југословенских комуниста. Од тог времена у свакој земљи је постојала
једна партијска организација, која се у државама где је било више југословенских представништава у различитим градовима делила на више одељења. Почетком 1950-их, по директиви ЦК извршене су нове промене, па су у
овим земљама у сваком граду у коме су била југословенска представништва
основане посебне партијске организације, док је партијским животом на нивоу целе земље руководио комитет.3
Партијске организације су одржавале две врсте састанака: радне и теоријске. На радним састанцима је расправљано о залагању чланова Партије
на послу и о многим организационим питањима партијског живота, али и о
функционисању самих дипломатских представништава, док је на теоријским састанцима пажња посвећивана партијским питањима, упознавању са
2

3

Bela knjiga o agresivnim postupcima vlada SSSR, Poljske, Čehoslovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Albanije prema Jugoslaviji, Beograd 1951; Јосип Броз Тито, Говори и
чланци, Загреб 1959; Josip Broz Tito, Sabrana djela, Beograd 1988, 1989; Vladimir Dedijer, Dokumenti 1948, Beograd 1979; Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1946, I, II, priredio Đorđe Vasiljević, Beograd 1985; Dokumenti o
spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1947, I, II, priredio Đorđe
Vasiljević, Beograd 1985, 1986; Културна политика Југославије 1945–1952, зборник
докумената, књига I, II, приредили Б. Докнић, М. Ф. Петровић и И. Хофман, Београд
2009; Pomirenje Jugoslavije i SSSR-a 1953–1955, tematska zbirka dokumenata, drugo izdanje, priredio Radoica Luburić, Podgorica 2007; Восточная Европа в документах российских архивов 1944–1953, том I, 1944–1948, Москва–Hовосибирск, 1997; Zapisnici sa
sednica Politbiroa Centralnog komiteta KPJ (11. jun 1945–7. jul 1948), priredio Branko
Petranović, Beograd 1995. – Наводимо неколико дела учесника догађаја из овог периода: E. Kardelj, Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije 1944–1957, Ljubljana
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политиком КПЈ, развојем југословенског друштва, спољном политиком Југославије, партијском идеологијом и теоријом марксизма-лењинизма. Активност партијских организација није била иста: неке су биле више активне,
неке мање, неке су састанке одржавале чешће, неке ређе. У Мексику су у
првим месецима после оснивања партијске организације, јануара 1951, радни састанци одржавани редовно, на сваких петнаест дана. И у Аустралији и
Турској састанци су одржавани редовно.4 У много партијских организација
састанци су били веома нередовни. У првој половини 1950. године, тек
основана партијска ћелија у Трсту није одржавала састанке месецима, а ни
партијски биро није показивао готово никакву активност. Уверавања изречена приликом формирања партијске организације у Трсту децембра 1949,
да ће она активирати чланове Партије, „увући“ их у партијски рад и живот
и „научити“ их да кроз партијску организацију „гледају све проблеме“ итд.,
остала су мртво слово на папиру на коме се потписао секретар партијског
бироа Јосип Вранчић.5 У Данској су се партијци састајали свега два-три пута годишње, а у Милану ниједно од два партијска одељења није одржало
ниједан састанак од августа до новембра 1950. године. У Индији је почетком 50-их година партијски секретар Анте Топали, који је био секретар амбасаде, попустио пред захтевима амбасадора Јосипа Ђерђе и месецима није
сазивао партијске састанке због великих сукоба међу дипломатама у југословенској амбасади (на једној страни је био Јосип Ђерђа, а на другој Едуард Јардас и Сретен Илић).6 Чак и у оквиру једне партијске организације ситуација није увек била иста, јер су различита одељења једне организације
понекад показивала сасвим различите резултате, што је био случај у партијској организацији у Прагу.7
Удаљеност партијских организација у иностранству од руководства у
земљи, односно од Управе за кадрове (Кадровске комисије) ЦК КПЈ стварала је многе проблеме и отварала бројна питања. КПЈ није имала директан
контакт са својим партијским организацијама у државним представништвима ван земље, па је вести о њиховом раду примала индиректно и знала је
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15, Извештаји о раду..., Прилог 1, 28. септембар 1951, Прилог 2, 1. октобар 1952.
У Прагу је 1949. одељење Трговинског изасланства најбоље радило. Секретар одељења Анђелка Попов руководила је радом овог одељења са доста енергије и успеха.
Истовремено, одељење Амбасаде је радило са много мање интензитета, а одељење
Војног изасланства било је активно док га је водио Анте Дрндић, али се његовим одласком у земљу ситуација из корена променила, па његов заменик Бранко Ђукић два
месеца није одржавао састанке свог одељења. – АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за
развој СКЈ и кадровску политику, к. 47/1-32, док. 14, Извештаји о раду основне организације…, Прилог 11, 20. мај 1949.
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углавном само оно што су саме основне организације, пре свега њихови секретари, јављале о свом раду. Партија је везу са својим организацијама у
иностранству углавном одржавала тако што је од њих добијала извештаје и
записнике и тако се упознавала са њиховим радом. Тек је приликом повремених долазака комуниста из иностранства у земљу, пре свега оних који су
били у руководству партијских организација (секретари или чланови бироа
и комитета), са њима разговарано о раду у иностранству. Ретко је практиковано писање писама или позивање неког секретара да дође у земљу. Писма
су често дуго путовала, па су комунисти ван земље имали осећај да су још
даљи од партијског врха него што је била пука физичка удаљеност исказана
у стотинама или хиљадама километара.8 Бржи начин да се саопшти став
партијског врха било је слање депеша и њих је Кадровска комисија по правилу упућивала искључиво партијским секретарима и опуномоћеницима. У
случајевима када су директиве садржале податке за које је партијски врх
процењивао да су од велике важности или поверљивог садржаја, следило је
њихово уништавање. То уништавање, које је по правилу вршено спаљивањем, уопште није била неуобичајена појава у поступању са директивама послатим из земље, а на брисању трагова инсистирао је сам ЦК. Када је 1950.
партијским организацијама ван земље послато директивно писмо у коме су
дате смернице за њихов даљи рад, наложено им је да га после проучавања
одмах спале.9
Велико је питање колико је слика коју је партијски врх добијао о раду
партијских организација ван земље била веран одраз стварног стања. Готово
једини извор информација били су записници и писма или извештаји партијских секретара. Записници су свакако представљали поузданији извор података, док су извештаји секретара по природи ствари били субјективни. Без
обзира на то колико су они успевали да објективно сагледају стање у својим
партијским организацијама, извештаји су ипак носили лични печат. Пошто су
секретари по правилу постајали кадрови које је претходно одабрала Кадровска комисија ЦК и у форми „предлога“ утицала на партијске организације да
их изаберу, то су они углавном били комунисти који су имали мало дужи
партијски стаж или су били теоријски и идеолошки боље образовани. Ако се
томе дода да су велику већину партијских секретара чинили службеници на
дипломатским местима, углавном секретари или саветници дипломатских
представништава, све то им је давало значајан ауторитет пред осталим комунистима, посебно пред оним млађим и на нижим службеничким местима, попут шофера, чувара зграда, курира итд. Секретари су заказивали партијске
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дилеме о организацији партијског рада тек после два и по месеца. АЈ, фонд 507/XIII,
СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 51/1-18, док. 4, Извештаји о раду..., Прилог 26, 12. јун 1951.
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састанке, одређивали дневни ред, руководили састанцима, неретко и усмеравали ток дискусије или наметали своја мишљења. Због политике незамерања,
опортунизма или страха од партијских секретара, који су често били и на високим дипломатским положајима, о замеркама на њихов рад обично сазнајемо тек после њиховог одласка у земљу и доласка новог секретара.
Тако је саветник Посланства у Каиру Иван Мирошевић, који је од
1950. био партијски секретар основне организације у Каиру, а потом од јануара 1951. и секретар комитета за Египат, суверено руководио партијским
животом. По избору за секретара, покренуо је партијски живот, одржавао
редовно састанке, али и држао их под својом контролом. Његова реч је по
правилу била последња у многим дискусијама. За време његовог управљања партијском организацијом, које је трајало мало више од једне године,
чак петоро комуниста је кажњено, тј. око половине комуниста у Египту. Тек
када је отишао из Египта видело се да су комунисти били незадовољни начином на који је водио састанке и партијску организацију. После његовог
одласка они су слободно проговорили и критиковали га да је „преузимао
сву дискусију, давао предлоге, задатке који су се морали извршавати. Дискусију осталих другова није сматрао за правилну, због чега су се многи
другови потпуно повукли... Он је себе сматрао непогрешивим ауторитетом,
и све што рекне морало је бити тачно.“. Оптужен је и да је „на другове нижег положаја гледао са потцењивањем, називао их понекада и погрдним
именима“.10 Међутим, док је био у Египту нико није јавно износио примедбе на његов рад. Истоветан случај био је и у Милану, где су салве критика
на рачун конзула Јосипа Вранчића, који је претходно службовао у Трсту,
уследиле тек када је он повучен у земљу, а потом и искључен из КПЈ. То
поставља питање колико је демократичност у раду партијских организација
заиста постојала. Теоријски, могло се говорити слободно и отворено, али у
пракси често нико није смео да се успротиви партијским секретарима или
другим ауторитетима, попут неких случајева када су партијским састанцима присуствовали амбасадори, који су при том били и истакнути партијски
руководиоци (Владимир Поповић у САД, Јосип Ђерђа у Индији).
Слаба и често недовољно редовна комуникација између ЦК и партијских организација у иностранству, као и међу самим партијцима у више
градова у једној земљи, била је узрок неспоразума између партијског руководства у земљи и партијских руководилаца у САД почетком 1951. Све је
почело састанком партијског комитета за САД, 14. јануара 1951, на коме је
амбасадор Владимир Поповић дао оцену спољнополитичке ситуације у којој је истакао да су после избијања рата у Кореји, осим СССР-а, и неки амерички кругови водили „курс према рату и ка агресији“. После тога је члан
комитета и члан југословенске делегације при ОУН у Њујорку Александар
10

АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 52/1-37, док.
25, Извештаји о раду..., Прилог 6, 27. децембар 1951.
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Радаковић на састанку ћелијског одељења комуниста у Њујорку пренео
осталим члановима овог одељења Поповићеве ставове онако како их је он
схватио. Проблем је настао неколико дана касније, када је стални делегат
при ОУН Алеш Беблер, који је био члан партијског одељења у Њујорку, послао депешу ЦК КПЈ за Едварда Кардеља у којој је јавио да је партијски комитет у САД „донео одлуку да је Америка главна опасност за мир“. Наставио је: „О томе ријешили да се проведе дискусија кроз парторганизацију.
Сматрам одлуку врло штетном и неправилном. Молим за инструкције“.
Овако интерпретиран став партијског комитета у САД наишао је на оштру
осуду ЦК, па је било потребно да прође неколико седмица док ЦК и партијски комитет за САД нису усагласили ставове.11
Сталне промене у дипломатском саставу, премештаји, одласци нових
кадрова у иностранство, повратак других у земљу итд., учинили су да је
КПЈ тешко успевала да сазна чак и тачан број својих чланова ван земље,
тим пре што су неки одлазили на службу ван земље а да се при том нису јављали Управи за кадрове. Ипак, иако је о стању у јединицама ван земље
знала само индиректно, Партија се мешала у њихова кадровска решења, па
су избори секретара ових јединица неретко били формалност, јер је директива о томе кога би требало изабрати или предложити па изгласати за секретара или члана бироа стизала из земље. Скоро приликом сваког избора
секретара или чланова бироа или комитета у партијским организацијама,
11

Из ЦК је 1. фебруара послата депеша комитету у Вашингтону у коме је критикован
комитет. Чланови комитета су упозорени да у делокруг рада комитета „уопште не
спада“ да „доноси такве одлуке од крупног политичког значаја“ и издаје директиве о
расправи о тој одлуци у партијској организацији. Комитет је упозорен и да је такав
став неправилан и „по суштини, јер главна опасност за мир није само политика САД
него како агресивни совјетско-кинески блок тако и политика агресивних кругова
САД“, при чему је за Југославију „главна опасност од агресије СССР“. Комитет је
опоменут и да у „индијско-енглеској политици“ има много елемената „минхенске политике“ и да је зато не би требало „без резерве прихватити, иако је ми подупиремо“.
Уместо тога је требало схватити да је Југославији у интересу „да ниједан од блокова у
својим агресивним акцијама, ма где их започињао, не прође без супротстављања“.
Централном комитету је било несхватљиво да је комитет у САД такву дискусију започињао баш у САД, јер је морао да буде свестан могућности да „нешто од те дискусије
сазна и страна агентура, што би нама могло да нанесе изванредно велику штету у нашој међународно-политичкој тактици.“ Суочен са оштром критиком партијског врха,
комитет у Вашингтону је одржао састанак већ 4. фебруара 1951. на коме су се његови
чланови правдали да је Беблер погрешно разумео Радаковићеву интерпретацију Поповићевих речи и да је погрешио што је послао депешу у Београд без претходног разјашњења нејасноћа са члановима комитета. ЦК је углавном прихватио ово објашњење
партијског комитета у Вашингтону, сматрајући да је Беблер „био дужан да претходно
код вас провери чињенице и да прво вама изнесе своје мишљење“. На крају, ЦК је
22. марта 1951. тражио од партијаца у САД да се проблем „ликвидира објашњењем с
Беблером“ и да убудуће сличне неспоразуме избегавају већим координисањем рада
међу партијским организацијама у Њујорку и Вашингтону. – АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ,
Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 51/1-18, док. 5, Записници са састанака..., Прилог 14.
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Управа за кадрове слала је директиве у виду „предлога“.12 У ретким ситуацијама избор партијског секретара није био формалност већ се радило о
правим изборима са више кандидата. Тако је 27. августа 1951. други секретар Посланства у Каиру Мирко Пандуровић изабран за секретара комитета
у Египту тек из другог покушаја, јер су приликом првог гласања он и саветник Посланства Нијаз Диздаревић добили исти број гласова (по шест). У
поновљеном гласању Пандуровић је добио седам, а Диздаревић пет гласова.13 Приликом избора у Бечу фебруара 7. фебруара 1949. дописник „Танјуга“ Вера Јурић Оленковић је победила са 25 гласова према 13 гласова колико је добила Софија Јовић. На истом састанку кандидатура шефа југословенске реституционе делегације у Аустрији Ивана Крефта за члана партијског бироа одбијена је после опсежне расправе са 17 према 15 гласова, што
само потврђује да избори у партијским организацијама нису увек били формалност и спровођење унапред договорених или диригованих одлука. Међутим, само два месеца касније уследила је реакција Кадровске комисије
ЦК КПЈ. На састанку са Зденком Кидрич у Београду Вера Јурић Оленковић
морала је да одговори на питање „како је дошло, ко и зашто је истакао кандидатуру другарице Софије Јовић“, као и да пружи „детаљније објашњење
у вези са одбијањем Крефтове кандидатуре“.14 Зато приликом следећих избора у Бечу није било непредвиђених догађаја. Директива послата из Београда изгласана је на другој партијској конференцији у Бечу 15. априла
1950: за секретара је изабран мајор Југословенске армије Милан Георгијевић, секретар Политичког представништва у Бечу, и то једногласно.15
Са друге стране, Кадровска комисија се није мешала у рад партијских
организација у иностранству у неким случајевима када је добијала негативна мишљења о партијским секретарима. Тако ни негативно мишљење о Вери Јурић Оленковић, које је у Кадровску комисију стигло 1948, није сметало да она остане на месту партијског опуномоћеника за Аустрију, на коме је
била од 1947, па ни да спречи њен избор за секретара партијске организације у Аустрији 7. фебруара 1949.16 Централни комитет није увек судио само
12

13

14

15

16

АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1-47, док.
29, Депеше Управе за кадрове ЦК КПЈ...
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 52/1-37, док.
26, Записници са састанака..., Прилог 3, 27. август 1951.
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1-47, док.
41, Записници са састанака..., Прилог 1, 7. фебруар 1949; Прилог 7, 14. мај 1949.
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1-47, док.
41, Записници са састанака..., Прилог 19, 15. април 1950.
За Веру Јурић је у једном непотписаном извештају наведено да „нема никаквог искуства у организацији партијског рада у иностранству“. Пошто је раније радила у месној организацији у Загребу, покушала је да у иностранство пренесе форме рада из
Загреба, па је на празник „Сви свети“ дала директиву да не треба да се ради, јер „и
они у Загребу нису радили, него су напротив неки комунисти морали да иду у цркву“.
О њој је записано и да је „врло амбициозна“, да „радо подвлачи да јој је муж политички
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на основу мишљења партијских секретара при представништвима ван земље. Ни тешке речи и дисквалификације које је у извештају ЦК написао
партијски секретар у Данској Вељко Велашевић 22. јануара 1955. о трећем
секретару Амбасаде Стјепану Пиштигњату нису угрозиле Пиштигњатов положај ни у дипломатији ни у Партији, па је сукоб њих двојице окончан Велашевићевим повлачењем у земљу и постављањем Пиштигњата за партијског секретара у Данској.17
Уобичајена појава у раду партијских организација било је сродство
међу њиховим члановима. Ова појава је представљала један од разлога за
негативна дешавања у партијским организацијама, у којима је често било по
неколико породица, попут партијске организације у Аустралији, где се чак
четворо чланова налазило у родбинским везама (породица конзула Вјекослава Цврље). Случај партијског бироа у Бугарској натерао је ЦК на реакцију, јер су од четири члана бироа изабраног почетком 1949. двоје (половина) били супружници – Арсо и Војислава Милатовић. Зато је овај биро 9.
марта 1949. одлучио да прихвати критике ЦК и да Војиславу Милатовић замени Светозар Савић.18
Посебна врста проблема била је неажурност података о члановима
Партије на служби у иностранству. Није био редак случај да партијске организације ван земље нису знале да ли су неки службеници чланови партије
или су кандидати или ни једно ни друго. Да би се новопридошли службеник
придружио раду партијске организације у дипломатском представништву у
које је послат, било је потребно да за њега из земље стигне „повезница“, то
јест да буде партијски „повезан“. Међутим, ЦК није по том питању показивао довољно ажурности, па су многи комунисти месецима чекали да би били укључени у рад партијских организација. У Египту је 27. августа 1951. за
новог секретара комитета изабран Мирко Пандуровић, други секретар По-

17

18

представник (Федор Оленковић, политички представник Југославије у Аустрији –
прим. С. С.)“ и да је „прилично крута у односу према другима“. – АЈ, фонд 507/XIII,
СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1-47, док. 40, Извештаји о
раду основне организације..., Прилог 4.
Велашевић је дао следећи суд о Пиштигњату: „Каријериста је и лакташ најтежег типа.
Да би себи подигао углед у стању је да се служи лажима, да интригира и да се служи
најпокваренијим средствима провокације и клевета. Лаж му је у природи урођена, јер
му је то више него душевна храна. Дневно слаже бар по две или три ствари а у стању је
нити да се зацрвени нити да оком трепне. Хвалисав је... Увек тежи да се он сматра најбољим и најпаметнијим. Прецењује себе и своје способности, мада се не може рећи да
је неспособан, него напротив, врло је окретан и сналажљив. Улизица је и снисходљив
према старешинама нарочито према онима од којих му зависи положај и служба. Људе
цени по положају а не по другарству и по човечности. У стању је пред старешином да
пуже, да му стално иде ’низ длаку’ да стекне поверење и славу. Дволичан је, охол и подозрив на другове“. АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 47/1-32, док. 20, Извештај о раду...; док. 22, Изводи из записника...
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 47/1-32, док.
8, Записници са састанака..., Прилог 1, 9–11. март 1949.
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сланства у Каиру, иако из земље није стигла потврда да је члан КПЈ, јер се
на њу предуго чекало, а сви су знали да он јесте партијац.19 Подаци о неким
службеницима које су основне организације при представништвима Југославије у иностранству добијалe од ЦК КПЈ нису се увек подударали са
тврдњама самих службеника, па је Управа за кадрове морала да накнадно
пресуђује. Тако је приликом формирања основне организације КПЈ при Посланству у Буенос Ајресу крајем 1949. секретар Посланства Богдан Поповић одбио да прихвати статус кандидата за КПЈ тврдећи да је већ члан КПЈ
и да никада није искључен из Партије, мада је цела јединица у којој је он
био још 1946. суспендована у Посланству ФНРЈ у Варшави. Статус кандидата одбио је и Душан Чеховин, тврдећи да је у земљи био члан КПЈ и то у
комитету Министарства спољне трговине, што је потврдио и министар Никола Поповић, који је у то време боравио у Аргентини у својству шефа југословенске трговинске делегације. На оснивачком састанку партијске организације у Буенос Ајресу поставило се и питање статуса трговинског изасланика Рудолфа Чачиновића, јер није било јасно да ли је члан КПЈ или не.
Тако се партијска организација у Посланству у Аргентини већ на оснивачком састанку крајем 1949. суочила са тиме да није знала ни ко је од службеника Посланства члан Партије, а ко није.
Управа за кадрове ЦК је после неколико месеци, у фебруару 1950,
ипак потврдила да је Чеховин члан Партије и тако демантовала саму себе,
јер је новембра 1949. послала инструкције у Буенос Ајрес у којима је стајало да је Чеховин само кандидат, а не члан. За Поповића и Чачиновића Управа за кадрове и даље није имала коначне податке. Потом је у априлу 1950.
партијска организација у Буенос Ајресу одлучила да у чланство Партије
прими Чачиновића, службеницу Милку Левнаић и аташеа за штампу Жаклена Русоа и затражи потврду ове одлуке од ЦК КПЈ. Управа за кадрове
ЦК КПЈ је током 1950. прихватила ову одлуку и они су примљени у Партију. У предлогу да се они изаберу у партијско чланство партијски секретар
Петар Шегвић је о Русоу написао све саме похвале: на послу је пружио „доказе великог залагања“ и да је „упркос несређене ситуације у овом Посланству успио да што могуће више користи стварима наше домовине“. Русоа је
на основу предлога партијске организације у Буенос Ајресу у чланство примила посебна комисија ЦК КПЈ 18. децембра 1950, али ни Русо ни партијска организација у Буенос Аиресу о томе нису били обавештени. Тако се десило да је партијска организација у Буенос Ајресу о Русоу поново расправљала 1952. године и при том се поделила: већина је гласала за пријем Русоа у КПЈ, али се Петар Шегвић овога пута уздржао од гласања, а придружила му се и супруга, док је саветник Посланства Хинко Распор предлагао
да се ово питање упути ЦК на решавање. Дилема је коначно отклоњена када
19

АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 52/1-37, док.
25, Извештаји о раду..., Прилог 5, 6. јануар 1951, Прилог 6, 27. децембар 1951.
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је ЦК 26. фебруара 1952. обавестио партијску организацију у Буенос Ајресу
да је Русо још 1950. примљен у Партију, а то што о томе није обавештен
правдао „техничком грешком“.20
Премештаји, повратак у земљу, доласци нових дипломата и отварања
нових државних представништава стално су мењали састав партијских организација у појединим земљама, као и број комуниста међу дипломатским
службеницима и другим представницима Југославије. Посебно тешке последице остављале су промене у саставу руководећих партијских тела (бироа и комитета), јер су одласци чланова ових тела често доводили до њиховог пасивизирања и, у крајњој линији, до замирања партијског рада. Већ
1952, од пет чланова комитета у САД, у овој земљи су остала само двојица.21 У Трсту су од пет чланова бироа изабраних децембра 1949. до јула
1950. остала тројица, па је после само шест месеци било неопходно бирати
нови партијски биро. У наредних шест месеци, до краја 1950, поновила се
иста ситуација – партијски биро је поново остао готово преполовљен. Тако
се десило да је после годину дана од формирања бироа у њему био само један стари члан.22 За само 10 месеци, шест основних партијских организација у Немачкој променило је чак 15 секретара! Партијски биро у Франкфурту
се „распао“, јер су сви његови чланови повучени у земљу.23 Партијска организација у Минхену је за десет месеци променила пет секретара, од чега за
пет и по месеци чак четири. Када је Мијо Крџић, јануара 1951, дошао у Немачку изабран је за партијског секретара већ на првом састанку, мада није
познавао ни чланство ни услове рада у иностранству.24
Велике проблеме доносиле су и честе промене партијског чланства. У
Француској је крајем 1948. било 29 комуниста, а за две године у земљу је
премештено чак 23, готово исто онолико колико их је на крају тог периода
било у Француској.25 За само пет месеци, од марта до августа 1950, из Италије се вратило чак 14 комуниста који су били на служби у овој земљи. Рачунајући и претходну годину, било их је 30! Ако се зна да је у то време у
овој земљи у сваком тренутку било мало више од 50 комуниста, јасно је да
је у питању велика промена састава партијског чланства. За годину дана, од
20

21

22
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24
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АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1-47, док.
29, Депеше Управе за кадрове ЦК КПЈ...; док. 30, Извештаји о раду..., Прилог 4,
23. април 1950.
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1-47, док.
20, Белешка о раду основних организација...
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 49/1-17, док.
14, Извештаји о раду Бироа..., Прилог 7, 19. јул 1950; Прилог 8, 12. јануар 1951.
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 50/1-41, док.
23, Записници са састанака..., Прилог 8, 27. мај 1951.
Исто.
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 48/1-18, док.
5, Записници са састанака..., Прилог 1, 11. децембар 1948.
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марта 1950. до марта 1951, од 53 комуниста у Риму чак 28 (52,8%) премештено је или враћено у земљу. У исто време дошло је 20 нових комуниста.26
У Западној Немачкој је кроз партијску организацију за десет месеци, од јула
1950. до маја 1951, прошло чак 110 комуниста. На почетку овог периода организација је имала 69, а на крају 61 члана и кандидата за КПЈ. Од овог броја, само њих 20 је све време било у Немачкој, односно само 18% свих комуниста који су по државним задацима боравили у Немачкој у току ових десет
месеци.27 Једни су долазили, други остајали, трећи одлазили, па је у таквој
ситуацији било веома тешко организовати озбиљнији партијски живот. Пре
и после ових промена састава, партијске организације више нису биле исте,
нове чланове је требало упознавати са старим и обрнуто. У Милану се дешавало да су се неки комунисти тако кратко задржавали (посебно трговински делегати) да нису стигли да присуствују ниједном партијском састанку.
Чекајући из ЦК одобрење да се новодошли службеници партијски „повежу“, то јест чекајући потврду из ЦК да су чланови Партије, стизало је и време за њихов повратак у земљу, па су тако све време проведено у Милану
били сасвим ван партијског живота.28
Колико су честе промене састава дипломатских службеника ометале
партијски рад види се најбоље на примеру Турске, у којој је између прве и
друге партијске конференције прошло скоро две године, јер су 1950. године
кадровске промене биле веома велике, а ЦК није био сигуран кога да одреди за партијско руководство у овој земљи. Када је друга конференција одржана у јануару 1951, у Турској више није било ниједног члана партијског
бироа изабраног на првој конференцији, априла 1949. Од маја 1950, када је
требало да се одржи друга конференција, ЦК је трагао за личностима које
би биле погодне за избор у руководство партијске организације, пре свега
за секретара, али решења није било све до краја године. Једини кадар који је
долазио у обзир био је први секретар Конзулата у Истанбулу Мустафа Виловић, али како је он службовао у Истанбулу где је радила само четвртина
чланова КПЈ у Турској није се могло рачунати на њега. Међу комунистима
у Анкари није било ниједног у кога је тадашњи секретар бироа Селим Нумић (саветник Амбасаде) имао поверење да би могао да буде секретар партијске организације у Турској. Временом се почело размишљати о Сими
Крагуљу, помоћнику војног изасланика као новом секретару, али је на крају
26
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АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 49/1-17, док.
5, Извештаји са састанака..., Прилог 16, 5. август 1950; Исто, док. 9, Извештаји о раду
Комитета организације..., Прилог 1, 24. март 1951; Исто, док. 15, Записници са састанака..., Прилог 7, 1. април 1952.
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 50/1-41, док.
23, Записници са састанака..., Прилог 8, 27. мај 1951.
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 49/1-17, док.
9, Извештаји о раду комитета..., Прилог 4, фебруар 1952.
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избор пао на војног изасланика Адема Акшамију. Од 27 комуниста колико
их је учествовало на трећој конференцији у Турској октобра 1952, само је
њих осам присуствовало другој конференцији, јануара 1951. године.29
Честе промене састава ових представништава доводиле су до тога да
се службеници, па тиме и комунисти, понекад нису дуго познавали, али су
ипак одлучивали једни о другима, па и о тако осетљивим питањима као што
је пријем у Партију. Зато се поставља питање критеријума по којима су партијске организације у представништвима Југославије примале у чланство
нове комунисте. Тако је 1950. партијска организација у Буенос Ајресу донела одлуку да врати у чланство Милку Левнаић, иако је чланови КПЈ у аргентинској престоници нису дуго познавали. Поуздали су се само у њену
биографију и изјаву Павла Грегорића, који ју је познавао из рата, „да она
није требала бити искључена и да је према њој учињена озбиљна грешка“.
Она је, међутим, према подацима из 1954, већ била искључена из Партије.30
Поједине партијске организације, попут оних у Аустрији и Белгији,
детаљно су испитивале да ли кандидати за Партију испуњавају услов да буду примљени у чланство, па су кандидати морали да пред члановима партијске организације изложе своје биографије, прикупе две изјаве чланова
Партије који су их познавали дуже од две године, како је било предвиђено
партијским статутом, али и да одговарају на питања о својој прошлости, држању у рату, политичком опредељењу родитеља итд. После прочитаних биографија и пропитивања кандидата чланови Партије у Белгији су, без присуства кандидата, настављали дискусију о особинама и квалитетима кандидата, а потом одлучивали о њиховом пријему у КПЈ.31 Читање биографија
кандидата и разјашњавање спорних или нејасних детаља из њихове прошлости није била само формалност, бар не увек. Приликом одлучивања о
пријему Долорес Глиго у чланство Партије у Белгији велику пажњу комуниста изазвала је чињеница да је током рата била ухапшена од стране Италијана, а потом пуштена. Сама чињеница да је само она пуштена а остали
депортовани, и да је у биографији тврдила да је са њом ухапшено још десет
29
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АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 52/1-37, док.
8, Депеше Управе за кадрове...; Исто, док. 10, Записници са састанака..., Прилог 19,
31. октобар 1952.
АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1-47, док.
31, Записници са састанака..., Прилог 3.
На партијском састанку 21. јуна 1949. у Белгији, кандидат Милорад Коњовић је испитиван о томе како је гласао пре рата, како је добио стипендију за боравак у Немачкој
пре рата када је било и других стипендија (француских), када се „политички пробудио“ и какав је имао став према студентском покрету, а чланове Партије је интересовала и његова породица; кандидат и члан Репарационе комисије Петар Вукобратовић
је одговарао на питање о томе шта су његова браћа радила током окупације, колико
дуго је остао у Сарајеву после доласка непријатеља итд. АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1-47, док. 46, Записници са састанака..., Прилог 3.
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људи а на састанку усмено тврдила да је са њом било ухапшено још 40 људи и да није могла да се сети имена ниједног од ухапшених, рађала је доста
сумњи код неких партијаца. Зато је Михаило Ристић захтевао да се пре пријема у Партију провери њено држање током хапшења, то јест да се у КПЈ
прими под условом да је „за време хапшења имала држање достојно комунисте“, што су прихватали и остали чланови партијске организације.32
У Белгији, међутим, партијска јединица је током 1951. примала у
Партију кандидате које нико од присутних није познавао дуже од две године, за које нису имали ни документа, анкетне листове, биографије и препоруке.33 Одлука партијске организације у Берлину да тесном већином од 11 : 8
гласова прими у КПЈ Анку Доленц изазвала је реакцију партијског бироа,
који је јавио Централном комитету да њу ипак не треба примити у Партију.
Биро је сматрао да су они који су гласали за пријем гласали углавном „онако, без много критичности“, док су против били искуснији партијци и „људи који имају здрав критеријум“. Биро је свој став поткрепљивао тврдњом
да је она потицала из „тешке буржујске породице... Врло јако се шминка,
дотерује, по последњој моди облачи и сл. Критизер. Курс НОБ-а је сасвим
неуредно похађала и није полагала испит. Политички је неписмена...“ и износио сумње у политички став њених родитеља.34 Док је држање неких кандидата за КПЈ детаљно претресано на састанцима партијске организације
приликом одлучивања о пријему у Партију, па је испитивана и прошлост
чланова њихових породица, конзул у Њујорку Миодраг Марковић је, према
сведочењу војног изасланика у САД Мирка Буловића, примљен у КПЈ зато
што је на томе инсистирао амбасадор у САД Владимир Поповић, мада партијска организација није била за то да се он прими у Партију, „али су људи
гласали да се не би замерили Влади“. Тако је Марковић тесном већином постао члан Партије.35
Мада се често нису добро познавали, комунисти у дипломатској служби давали су суд једни о другима не само приликом одлучивања о пријему
у КПЈ или кажњавању већ и приликом писања „карактеристика“. То је био
и посебан вид мешања Партије у кадровску политику у дипломатији. Партијске организације југословенских комуниста при дипломатским представништвима биле су дужне да пошаљу у ЦК своје мишљење о партијцима који су се враћали у земљу. Ова пракса је понекад додатно погоршавала међуљудске односе у колективу и доприносила лошој атмосфери и неповерењу,
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али је могла да представља и пример демократичности и отворености у партијском животу, јер се о сваком појединцу могло разговарати отворено и
без устручавања. У партијским организацијама пракса поступања са овим
„карактеристикама“ није била иста. У некима су оне читане јавно, вођена је
дискусија, па су сви чланови КПЈ, укључујући и оног о коме је састављана
„карактеристика“, могли да узму реч и траже исправку или допуну навода
из „карактеристике“. То је рађено у Сиднеју, у партијској организацији при
Конзулату Југославије, и у Бечу, али не и у Аргентини.36 Партијска организација у Немачкој се сусретала са посебном врстом проблема приликом састављања „карактеристика“. Реч је о намерном улепшавању слике партијаца једних о другима, па је партијски биро морао да интервенише. Чак се десило да је Алојзе Јелен добио две карактеристике и то супротног садржаја.
Прва је била веома позитивна, а потом се партијски биро „позабавио њиме“
и утврдио да се овај бивши партизан „срозао и деморалисао“.37

36

37

АЈ, фонд 507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 46/1-47, док.
31, Записници са састанака..., Прилог 1.
Уместо похвала које су изречене у првој „карактеристици“ о њему, овога пута је наведено: „Опијао се често, трчао је за женама и проводио се често са њима, на посао неуредно долазио“. Замерено му је и што је курс из историје НОБ-а похађао неуредно,
што је први рок за полагање испита пропустио, а на другом пао и показао „тоталну
политичку неписменост. На испит је дошао пијан – право од неке жене“. АЈ, фонд
507/XIII, СКЈ, Комисија за развој СКЈ и кадровску политику, к. 50/1-41, док. 21, Извештаји о раду чланова КПЈ..., Прилог 12, 2. јануар 1950.

