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I. УМЕСТО УВОДА- Рецензије и мишљења. 

 

 

 

 Професор Др.Љубомир Симовић, академик: Прочитао сам рукопис, 

писан је живо, има несумњиву књижевну вредност. С'обзиром на доба које обрађује и 

на документациони материјал који при том користи, претпостављам да ће привући и 

пажњу историчара . 

 

Професор Др.Коста Чавошки, академик: Можда највеће 

поражавајуће изненађење с којим смо се током свог петогодишњег деловања суочили 

била је злоупотреба психијатрије у политичке сврхе, која је инача практикована у 

Совјетском савезу, а по свој прилици и  у другим источноевропским земљама. До тог 

открића смо дошли захваљујући Томиславу Крсмановићу, с којим сам се повремено 

сусретао и од кога сам сазнавао за такве злоупотребе. Како је ово питање било 

сувише озбиљно, Крсмановићева реч није била довољна, па сам тражио од њега да 

ми прикупи одговарајуће документе, нарочито вештачња и судске пресуде. Њему је 

пошло за руком да прикупи податке о двадесет четири случаја у којима су појединци 

прогањани и лишавани слободе и пословне способности. На основу тих докумената 

најпре сам сачинио привремени извештај, а потом је Одбор за одбрану слободе мисли 

и изражавања ( при САНУ), издао чак четири саопштења у којима смо се залагали за 

ослобођење лица која су била лишена слободе без икаквог временског ограничења. 

Због озбиљности овога питања, одлучили смо да најпре замолимо наше познате 

психијатре  да нам помогну својим саветом и стручним мишљењем. По овлашћењу 

Одбора Драгослав Михајловић и Борислав Михајловић Михиз су се обратили др. 

Јовану Рашковићу, др.Владети Јеротићу и професору Капору са молбом да погледају 

нашу документацију и дају о њој своје стручно мишљење. Добрица Ћосић је 19 марта 

1985.године известио Одбор да је Јован Рашковић посаветовао Одбор да се обрати 

лекарским друштвима, од професора Капора није било одговора, др.Владета Јеротић 

се изјаснио да се не бави психозама, него неурозама, те да због тгога не може дати 

одговор.Упознао сам лично Владимира Марковића и Милисава Живановића који су 

годинама били у болници због вербалног деликта, нисам запазио знаке 

неурачунљивости. Душевно неурачунљиво лице нема менталне способности да 

почини вербални деликт ( ОДБОР ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ МИСЛИ И ИЗРАЖАВАЊА.  
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Саопштења и други документи 1984-1989.године. Службени гласник 2009. 

Приредио Коста Чавошки). 

   

 

 Др.Срђан Цветковић, Истраживач-сарадник Института за 

савремену историју-Београд: 

    Томислав Крсмановић, дугогодишњи дисидент и упорни борац за људска 

права и слободе у комунистичком и посткомунистичком режиму, који се нарочито 

прославио током осамдесетих скретањем пажње домаће и светске јавности на 

проблем злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, се након више наслова 

посвећеним овој тематици, окушао и на пољу историјске мемоаристике делом Сага о 

… ићима. Ради се о крајње занимљивом и узбудљивом  рукопису, у којем нас аутор 

води од времена најранијег детињства кроз хаос и трагику Другог светског рата, 

потоњи друштвени експеримент кроз копирање совјетског друштвеног модела, 

сукоба са СССР-ом, и прокламовањем самоуправне демократије и титоизма као 

трећег пута, па све до данашњих дана. Међутим, репресија и бруталне методе 

обрачуна које је аутор осетио на сопственој кожи уз свеприсутну  идеологију и култ 

личности, основно су обележје ауторитарног режима. Поред садржајног богатства 

којим нас аутора засипа, текст одликује допадљив и сликовит стил који читаоца 

држи прикованог за штиво, а дело сварљивим  у једном даху. Пред нама оживљавају 

како сам аутор каже ,, доживљаји и догађаји кроз које пролазе јунаци ове књиге 

(сродници, суседи, пријатељи, познаници, случајни животни сапутници) су узети као 

повод, да тако пажљив и љубопитљив  читаоц кроз њихове личне судбине сазна шта 

се дешавало  пре више година, или деценија―. 

Ово сведочанство представља драгоцен прилог аутора проучавању историје 

менталитета балканског човека и осликава психолошки профил људи који су се 

калили на размеђу сукобљених историја и цивилизација. Стога аутор исправно и 

оштроумно примећује:`` Историја балканских народа, укључујући и Србе, је читанка  

сурове стешњености малих сељачких народа, који покушавају  да преживе. Срби су 

мали народ, али су на Балкану значајан и велики национални ентитет, поврх свега 

на стратешки  врло значајном простору. Као такав су кроз  историју  били  изложени 

похлепама и инвазијама свакојаких освајача. Освајачи  су неретко били на вишем 

степену развоја културе, технологије и цивилизације. Срби су често били без 

стварних, искрених  и снажних савезника, остављени често сами себи, својим 

разједињеностима и лошим проценама, у суровој и немилосрдној борби за пуко 

преживљавање―. Књигу Томислава Крсмановића најтоплије препоручујем како 

научној јавности тако и широј читалачкој публици.         
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II. ПРЕДГОВОР. 
 

Овај четврти том мога аутобиографског романа  Сага о ..ићима, коме сам дао помало 

необичан назив ``ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ Виђено 

изнутра од инсајдера``, покрива, за нашу земљу врло значајан временски период од 

1979. до 1992.године.  Нарочито значајан зато, јер су почетком 1990-их година 

започели оружани сукоби у Југославији, и дошло је до отцепљења појединих 

република.  

 

Молим читаоца за проницљивост и разумевање присутне материјалне  несређености 

и стилске недотераности ове књиге.  

 

Јер је овај садашњи том Саге о ... ићима број 4, писан у тешким животним 

околностима, које се не могу описати као природне и нормалне, и нимало подобне за 

опуштену концентрацију, тако неоппходну за надахнуто и квалитетно литерарно 

стваралаштво.   

 

У овоме тому су приказани ( скенирани) многи аутентични документи из доба које 

покрива, који су уствари потресна сведочанства и исповести.  Све је остављено 

онакво како је тада било. У грчу, писано под притисцима, у временском теснацу, у 

свакојаким неприликама, забележено на изанђалим писаћим машинама, отуда 

стилски недотерано, или  испретумбаних поглавља, нелекторисано, без корекције, са 

словним и другим грешкама, и другим стилским и материјалним недостацима.  

 

У даљем тексту, а поготову у томовима 5  ( 1993-2004. година),  и 6 (2005-2014.година) 

, који би требали да буду публиковани до краја ове године, читалац ће прочитати да 

смо  дан данас далеко од демократије. Они који су навикли на деценијске енормне 

привилегије, на вршљања и самовлашће, желе тврдоглаво и острашћено да са својим 

изопаченим навикама наставе до данашњих дана, да ускраћују туђа права, да  грабе 

незасито за себе, да људе подмукло ометају у њиховим животима, или у њиховом 

научном и уметничком стваралаштву, па и понекада када се ради о писању књига.  

 

Када нема праве слободе, мозак је уланчен. О овоме феномену подмуклог урушавања 

слободе научног и књижевног стваралаштва, без формалне забране, коме сам дао 

назив LE QUART ( смањење личности и креативних потенцијала на четврину) , се 

бавим у претходним поглављима, а нарочито у тому 3. 

 

Ово што ћу даље саопштити може  звучати претерано, нажалост је потпуно тачно и 

истинито: 

 

-сасвим је природно да оваква  документована сведочанства сметају починиоцима.  

-јер они желе да  их прикрију. Плаше се одговорности, лустрације. 
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-због чега су даље описане сметње у раду на овом рукопису ( нарочито када се ради о 

блокади рада на моме персоналном рачунару,  крађи фајлова, успоравању рада, 

директним дрским интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и 

изменама текстова, и тд),  имале за циљ да унаказе стилску дотераност и физичку 

презентацију ове књиге, те да тако покушају да обезвреде озбиљност и кредибилитет  

овога амбициозног пројекта. 

-моја намера је била да догађаје представљам хронолошким редом, по датумима.  

-овакав мој приступ је због проузрокованих неприлика повремено био онемогућен.  

-због истог разлога је често присутна неуједначеност фонта, непримерена величина 

слова и фонта појединих поглавља и наслова,  или када се ради о димензијама 

уметнутих слика, па и о читљивости поједини скенираних докумената. 

 

Починиоци су, нажалост,  делимично успели у њиховој штеточинској намери.  

 

Али, овакав, на први поглед  хаотичан књижевни, уствари вишедисциплинарни 

креативни подухват,  је управо као такав, управо на неки начин баш због тога 

вредан. Јер је управо због наведених мањкавости аутентичан. Доказ је сурове 

стварности, не само прошле, него и данашње Србије. Позивам читаоца на ПОГОВОР 

на крају књиге.  

 

Све има своју цену. Када се упозна са овим недозвољеним злоупотребама, читалац ће 

се тргнути и освестити: па у Србији и даље вршљају они који су нас довели у 

данашњу трагедију.  

 

Ради се и о нечем другом. Позивам читаоца да пажљиво прате податке о појединим 

починиоцима ових злодела-моћницима. Прочитаће да су многи од њих превремено 

трагично завршили животе, дата су пуна имена и п презимена, функције, ових 

охолих насилника, и приказане њихове трагичне судбине.  

 

А у следећим томовима све до 2014.године, читаоци ће сазнати за нове податке о 

трагичним судбинама ових садашњих `` свемоћника``.  

 

Нека знају ови данашњи `` свемоћници``,  да иду стазама њихових претходника, који 

су исто тако као и они данас, били убеђени у личну свемоћ и недодирљивост. И 

подсмеихивали се самоуверено оваквим мојим добронамерним упозорењима. 

 

А преварили су се у проценама.  

 

У књизи је све приказано. 

 

Неки од њих ће завршити као и њихови претходници.  

 

Ово је  моје поновно упозорење. 

 

Пратимо догађања у следећим томовима. 
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Овом распаду земље су претходили деценијски догађаји који су изнутра изједали и у 

темељима разграђивали ову необичну државну творевину: погрешне политичке 

одлуке, пре свега оријентација на Самоуправљање и Несврстаност, енормна 

бирократизација и политизација, из године у годину раст репресије, запостављање  

Косова и сепаратистичких тенденција појединих република, који су се сви заједно 

подмукло претварали у жаришта и клицу урушавања Југославије.  

 

Овоме треба додати задуживање државе и нарастајући економски колапс,  

осиромашење грађана, и у исто време изузетан раст друштвених неједнакости. 

 

За ово време су се у свету дешавале брзе и изненадне промене. У томовима 1, 2 и 3, 

сам се изјаснио о епохалним догађајима и трендовима у свету 50-их, 60-их и 70-их 

година.  

 

Увек сам се питао, како су се ова планетарна догађања одражавала на судбину наше 

земље?  

 

Искуство ме учи да су све земље света на неки начин спојени судови, есенцијални 

трендови прохује планетом, уздрмају државе и нације, или изазову разорне ратове. А 

када се нагомилане мрачне енергије истроше, онда настају мир, примирја, 

преговори, накнаде штета, или прекрајања граница.  

 

Управо у овоме четвртом тому описујем како су поједина планетарна догађања и 

коњунктуре, на неки начин утицали на распад Југославије. 

 

Зато бих се у следећих неколико пасуса упустио у детаљнија објашњења 

најзначајнијих догађања у свету, која су обележила протекле деценије, трагајући у 

њима за оном недовољно видљивом споном са оним што се дешавало у Југославији?. 

 

При оваквим размишљањима  о декади 1980-им годинама, која је описана у овоме 

тому, неминовно би ми се враћала  у сећање моја слична размишљања о прошлим  

деценијама, ШЕЗДЕСЕТИМ и СЕДАМДЕСЕТИМ, и ранијим, о чему сам се 

изјашњавао у претходним томовима.  

 

ШЕЗДЕСЕТЕ су називаие ПЕВАЈУЋИМ  ГОДИНАМА. (  том 3). У њима је, као што 

сам истакао, започело укидање табуа, као што су секс, феминизам, расизам, 

деколонијализација. Ова декада је по мени на први поглед била  нешто као 

савремена Ренесанса. У овим годинама, мене је стално раздирало двојство 

измешаних снажних осећања и још необичнијих сазнања, са једне стране неизмеран 

младалачки оптимизам и блиставе наде. То су и за мене били по  нечему распеване и 

надајуће године. Али и разочарења. Можда су за некога те године биле  ''певајуће 

Шездесете'', али за мене су биле и нешто друго, деценија бола и неиспуњених нада. И 

не само за мене као појединца, Југославију је убрзано нагризала тињајућа  
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убрзавајућа криза, која није била обзнањена и нимало проучена, нити су били дати 

предлози мера за санацију кризе. ( том 3) 

 

А ``Седамдесете` су, упркос убрзањима промена у свету, ипак наставак овнх 

трендова који  су се дешавали и у `` Шездесетим`` годинама. Али има и нових 

епохалних и глобалних планетарних догађања. Хипи покрет које се опирао рату у 

Вијетнаму, залагао за светски мир и против нуклеарног наоружања, изражавао се 

кроз одбојност према ауторитету власти и бизнис корпорацијама, је ослабио већ у 

првој половини 70-их година. А и нуклеарно такмичење САД и СССР-а на неки 

начин је сада постајало  другачије. Нагло је ојачао покрет за заштиту животне 

средине.  

 

У овој ОСМОЈ деценији су се десили неки други необични догађаји. Зашто се свет 

стално убрзано мења, под којим и чијим  утицајима, да ли је то спонтана еволуција, 

или од некога усмеравана? Од кога, како, на који начин, због чега?  

 

Дошло је до развоја економског либерализма у високо развијеним западним 

земљама, до појаве великих мултинационалних компанија. Јапан и Западна 

Немачка се убрзано економски развијају, а САД и Велика Британија све више 

прихватају laissez-faire економије. Док су се земље у развоју конфронтирале са 

финансијским кризама, потребом за зајмовима, све су се више обраћале 

Међународном монетарном фонду и Светској банци за зајмове. Планетарна 

финансијска политика је полако иостајала полуга глобалних политичких утицаја. 

 

Дошло је до ратова широм планете. Шта се то дешава у Северној Ирској? Да ли је то  

балканизација Северне Ирске? 

  

У овој осмој деценији у Источној Европи су убрзано започете дубоке друштвене 

реформе, као што су Перестројка и Гласност у СССР-у, промене режима у 

Мађарској, крвави Тјенмен трг у Пекингу, смене власти у Чехословачкој и  Пољској, 

и стрељање Чаушескуа у Румунији. Распад Варшавског пакта и слабљење Хладног 

рата, пад Берлинског зида- су све епохални догађаји који обележавају ову епоху. 

 

У овим ОСАМДЕСЕТИМ,  Југославију видим како подрхтава, пулсира, као део 

једнога тела, не само као земље из састава распадајуће тешко оболеле породице  

социјалистичких држава Источне Европе,  него и као део организма целе наше 

планете. 

 

Мој закључак је, а то описујем у овоме тому, да СФР Југославија није била спремна 

да се брзо прилагоди на ове изненадне и убрзавајуће промене у земљи и свету. Она 

није била у стању ни да их препозна,  јер је тада царовала фамозна лакировка ( 

улепшавања).  

 

 

 

http://images.kurir-info.rs/slika-900x608/josip-broz-tito-jovanka-imovina-ostavinska-rasprava-imovina-sfrj-1362037908-44916.jpg
http://images.kurir-info.rs/slika-900x608/josip-broz-tito-jovanka-imovina-ostavinska-rasprava-imovina-sfrj-1362037908-44916.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/1970s#p-search
http://en.wikipedia.org/wiki/1970s#p-search
http://en.wikipedia.org/wiki/1970s#p-search
http://en.wikipedia.org/wiki/1970s#p-search
http://en.wikipedia.org/wiki/1970s#p-search
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Услед неприлагођавања на промене, почела је да заостаје, и да кратковидо и 

тврдоглаво инсистира на абсолутном Statusu quo, како на унутрашњем плану, тако и 

у оквиру гео-политичких збивања. 

 

Због чега је дошла у сукоб са моћним државама, великим европским и светским 

силама. Уместо да схвати шта се догађа у свету , и у земљи, и да нађе мудар 

дипломатски одговор, СФРЈ, изнурена разорним дејством унутрашњих  

центрифугалних сила и драстичном осиромашњу,  је упорно опстајала у својим 

окошталим временом превазиђеним и застарелим концептима  и опредељењима.   

 

Одбијала је да схвати да није изоловано острво Робинсона Крусоа, уместо да увиди да 

је део међузависног света. 

 

Поступци ове државе су постајали све контрадикторнији, она је све више економски 

зависила  од страних зајмова и подршке западних држава, што је оберучке 

прихватала. Јер би без тога одавно пала у колапс. 

 

А у исто време није прихватала нове односе  у земљи и свету, и да мора чинити 

одговарајуће уступке.  

 

Што би подразумевао расподелу моћи у свету.  

 

И у земљи. Нарочито је емотивно и болно доживљавала могућност да државна 

бирократија и политички естаблишмент оличен у Савезу комуниста и његовом 

милионском чланству, изгубе и делић дотадашњих привилегија. 

 

Растрзана и снемоћала држве је почела да губи дотадашњу подршку међународне 

заједнице. СФР Југославија, enfant terrible међународне политике,  размажено 

мезимче, навикла на подршку великих сила као`` најдемократскија од свих 

комунистичких држава``, је се нашла наједном у за њу врло болном положају, сада су 

је они који су је дојуче подржавали и помагали шаком и капом, наједном почели да 

осуђују, на крају да укидају зајмове, заводе санкције, и подржавају поједине 

сепаратистичке регије и републике. 

 

Избио је на Балкану рат! 

 

Врло битан актер у овоме врло сложеном и деликатном временском периоду, на гео-

политичкој шаховској табли  су постали дисиденти, борци за људска права, 

незадовољан народ, који су устали против сопствене бирократије.  

 

Побуна осиромашеног, покраденог, опљачканог и тиранисаног народа је убрзала 

крах СФР Југославије. 

 

Зашто назив: Завера Југославије против Југославије?   
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Кривци за распад земље су бројни, они су се налазили изван, и унутар Југославије. 

Али руководиоци Југославије, пре свега мислим на оне у Београду, нису поступали 

рационално, уместо тога, правили су кобне погрешке. А они из других република ван 

Србије, су отворено заговарали сецесију и разлаз. Хоћу да кажем, да је битну улогу  у  

 

распаду Југославије, одиграла сама Југославија, то јест њени државници, не само 

они из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, са Косова, него и они из Србије. 

 

Ја сам био инсајдер, актер, као борац за људска права, сам се снажно супротставио 

тиранији тадашње Југославије.  

 

Дали сам и ја био један од актера пада претходне Југославије? 

 

Јуна 1975.године, сам због мога отпора  незаслуженој политичкој дискриминацији, 

био због вербалног деликта насилно смештен у психијатријску блницу. По изласку из 

болнице, оправдано огрорчен сам се зарекао да ћу живот посветити борби против тог 

нечувеног зла, које је ЗЛОУПОТРЕБА ПСИХИЈАТРИЈЕ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ. 

Успео сам да добијем  подршку угледних интелектуалаца из целе земље, на крају 

САНУ ( Српске академије наука), УКС ( Удружења књижевника Србије), 

Универзитета, и других. Стизала је подршка из света од најугледнијих сталешких и 

других организација за заштиту људских права. На крају је Југославија у земљи и 

свету била крајем 1980-их година оптужена да практикује злоупотребу психијатрије 

у политичке сврхе, да би тако изоловала политички непожељне у луднице, замало је 

била искључена из САП ( Светске асоцијације психијатрије). Подржавао сам невине 

жртве политичких прогона, неправичних судија, ставио на дневни ред заплену 

девизне штедње, потпомагао оснивање удружења, синдиката, и од 1990.године 

политичких странака. 

 

Основао сам марта 1975.године први југословенски одбор за заштиту људских права 

( том 1), који се временом омасовио и претворио у Покрет за заштиту људских права, 

који је у потпуно неравноправним условима учествовао на вишестранчким изборима 

од 1990. до 1997.године. У овоме тому је описано како сам децембра 1990.године, као 

кандидат за Председника Србије, суровим насиљем и драстичним злоупотребама 

Милошевићевог режима, био онемогућен да у равноправним условима учествујем на 

овим председничким изборима. 

 

СФР Југославију су урушили многи, изван земље, и они у њој, нажалост ту су врло 

значајну улогу имали и властодршци из Београда. Могла би се ставити на дневни ред 

њихова недораслост? Од 1945. године па све до тада, поредак је чинио кобне 

погрешке. Оне су кулминирале управо у овоме трагичном временском периоду.  

 

Али са једном резервом, истичем да се залажем за примену научног метода, а што 

подразумева;  објективност, континуитет, и свеобухватност у проценама. Библијска 

максима каже: ТАКО ЈЕ БИЛО ЗАПИСАНО. Упркос њихових погрешака, убеђен  
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сам да су на њиховом месту у овоме болном периоду били и врло стручни 

политичари,  да би се десило, оно што се десило. Јер је тако било записано. 

 

У овоме тому, као и у претходна три тома, наступају актери са пуним именима и 

презименима, има неколико стотина ликова, догађаји су аутентични. 

 

Понављам оно што сам истакао у ранијим томовима, у овоме аутобиографском 

роману, ми није основна намера да говорим о себи, о мојим блискима, мој циљ је да 

говорим о народу и држави. Желим да кроз наше судбине, и многих других, 

прикажем шта је се овде дешавало у осмој деценији прошлог века, и зашто се данас 

налазимо тамо где смо сада. Овај том је крцат описима необичних људских судбина и 

чудовишних догађаја, који понекад превазилазе најплоднију машту писаца научне 

фантастике. 

 

Да извучемо поуку. Немојмо понављати грешке! 

 

Уједно, намера ми је да укажем на нечувену осионост  и застрањеност ондашњих 

властодржаца, који су без довољне емотивне и временске дистанце, као да су били у 

опсени и помрачених умова, многима невиним људима упропашаћавали животе,  и 

њиховим блиским. 

 

На грешкама се учи. ``Народи који не проучавају историју, су принуђени на 

понављање грешака``. Черчил. 

 

Следе томови 5 ( 1993-2004.година) и том 6 ( 2005-2014). 
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III.   ПОГЛАВЉА. 

 

 

 

-Јануар 1979. године. Станујемо у стану родитеља у Карађорђевој улици 

број 50. 
 

Од како смо ступили у брак августа 1978 године, станујемо у  стану родитеља на 

трећем спрату у  Карађорђевој улици број 50, у оном делу стана који је припао мени.  

 

Дели нас само зид од Хотела "Бристол", који је сада откупила ЈНА ( Jугословенска 

народна армија), дакле Хотел'' Бристол'' је сада војни хотел.  

 

А то ће имати, као што ће се видети даље,  значајне последице за наш будући 

стамбени статус.  

 

Наш стан се састоји од велике собе која гледа на врло прометну и бучну Карађорђеву 

улицу. Само тутње камиони и трамваји, на прозорима и оквирима би се брзо 

наталожила жућкаста прашина. Повећа  кухиње пак, је окренута ка великом сивом 

бетонираном дворишту, уоквиреном са свих страна високим блоковима сивих и 

прашњавих зграда прљавих зидова; издужени ходник нашег стана у облику малог 

правоугаоника укљештен у средини стана,  је стално мрачан јер нема прозора, зато 

понекад упалим слабашну жмиркаву сијалицу, која само мало растера таму.  

 

Имамо све што нам треба. Али се овај стан не може нимало поредити са врло 

удобним, скоро раскошним,  станом Сашине породице, уздигнутом на  брегу у 

Топчидерској звезди у новој белој згради, око које су зеленило и цвеће, и чују се 

славуји. Видим по Сашином изразу лица да она то запажа и да је то не радује. Ипак, 

она је задовољна, свиђају јој се на неки њен начин наше пребивалиште и крај у коме 

се налази, а и стан њене мајке и брата, који је напустила уласком у брак  је близу, 

колима зачас стигне на Топчидерску звезду. 

 

Овај део Београда је директно повезан са Железничком станицом и околином, ово 

рећи значи да у овом делу Београда пулсира посебан амбијент. Или још боље, овај 

крај Београда има своју душу, свој необичан идентитет и шарм ( томови 1, 2 и 3), 

овде се чују писци локомотива, ноћу тутње возови шинама ка Банату, тамо посред  

Саве тужно би се повремено огласио брод тегљач.  

 

Навикао сам да срећем путнике са излизаним коферима, железничка станица у 

Београду је још увек нешто романтично, за разлику од белгијских железничких 

станица које су сјајна техника, све у минут, тамо нема кашњења, супермодерни 

возови само куљају, врата се брзо отварају, ужурбани путници улазе, врата се 

затварају. Нема испраћаја, нема туге, тамо су путовања пословност и брзина, пука  
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прагматичност и утилитарност. Овде је другачије, овде су путовања возом понекад и 

за понеког, још увек врста сентименталног одласка у далеко и непознато.  

 

Уживљавајући се у тај необични шарм овог дела Београда, добро сам свестан да 

нисам никаква сањалица, нити инертни занесењак, ја нисам песник који у томе 

налази бег од сурове стварности. Не , управо супротно од тога, трагајући за овом 

сликом блиској фикцији, уствари тражим оптимизам и лепоту живљења, да из ње 

извучем инспирацију и нови полет за савлађивање свакодневних мучних описаних 

животних препрека. Да ли је овај осећај овог дела Београда моја фикција, да ли га 

тако осећају остали становници и суседи?. Покушавао сам са некима од њих да 

начнем ту тему. Помало разочаран, очекивао сам и од њих да је овај део Београда и 

за њих нешто носталгично и  романтично, уместо тога сам слушао монотоне и хладне 

речи: бука, прашина, прљавштина.  

 

Значи, они своје суседство не би  доживљавали   онако како ја то чиним. 
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Породични медаљон: прва слика горе-Мира Лазаревић, сестра ауторове мајке, њен 

отац Василије Поповић, и Милена такође сестра ауторове мајке. Друга слика-аутор 

са родитељима, братом Милићем и сестром Надом.Трећа слика.: непознате особе.  

Четврта слика: Михајло  Милан Крсмановић, ауторов отац за време служења војног 

рока. 
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Ја сам уписан у станарско право Уговора о становању. Дакле, ја сам правни титулар 

над станом. Сашу сам накнадно уписао у уговор о стану такође. Желим да је  

 

 

стамбено осигурам, јер је напустила родитељски стан. Шта ако се разведемо? Она се 

тада не може вратити у стан родитеља, јер губи сва права. А и њен брат сада тамо  

живи са супругом Миром. Могла би се наћи  на улици?.Такву могућност морам 

предупредити. 

 

Она је млада и без довољног животног искуства, живи у врло сложеном друштвеном 

окружењу које нажалост не познаје довољно. На мени, као старијем и искуснијем, 

лежи одговорност за њену будућност, поготову јер она није довољно свесна да је 

њеном удајом за мене себе изложила новим изазовима и искушењима.  

 

Немам илузија да ће нас опаки и подмукли прогонитељи потпуно оставити на миру, 

постао сам врло  опрезан и спреман на сваку нову непријатност. Издржати , то је 

темељ врлине, каже мудри Балзак. Ја сам врло упоран. Увек имам на уму да наш 

народ  каже:  Срамота је хитнути се, не досегнути се. Нема више повратка, морам 

ићи до краја. 

 

Нама је сада лепо, живот нам је значајно измењен набоље, постао је занимљивији и 

садржајнији. Ми смо сретни да будемо сами, да се посветимо нама, и да уживамо у 

заједничком животу. Саша је тако нежна и љупка.  Јуче смо заједно гледали 

занимљив филм у Бисокопу '`` Балкан`` -ПАКЛЕНИ ОТОК. Док смо седели у 

прохладној скоро празној сали,  она је цело време била уз мене нежно припијена. 

Када смо излазили из сале, сва је сијала, дочаравајући шта нас очекује када будемо 

дошли у наш стан. 

 

Никад се не зна шта доносе долазећи дани. Увек то имам на уму. Не, ја нисам 

песимиста,  али сам подучен свим оним што сам досада доживљавао. Постао сам 

врло опрезан, спреман на свакаква нова и непредвидљива изненађења, и она 

непријатна . 

 

Пажљив читалац ће се сетити удара којима смо обадвоје били изложени , и наше 

напаћене породице, што је описано у тому 3, последице и ожиљци на нашим 

осећањима и заједници су остали. Као старији и искуснији, трудим се да објективно 

и свеукупно сагледавам политичку ситуацију у земљи, и да хладне главе препознајем 

шта се све са нама дешавало, и како је политичко окружење деловало подмукло на  

наше заједничке дане. Поступање у бесу је слично поступцима капетана на броду у 

бури, потребни су смиреност и хладна глава. И како то опако окружење може сада и 

у будућности утицати на нас. Политика је одавно због описаних врло неповољних 

околности , постала за мене  истинска мрачна мора.  

 

Стално ми је присутна у мислима мудрост грчког филозофа: Ако се ви не бавите 

политиком, она ће са бавити вама. Сасвим тачно, глобална политичка ситуација у 

свету тако снажно утиче и на политичке прилике у земљи. Најмањи политички  
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потреси или трзаји  у Југославији, пак би покренули таласе који су као плима 

запљускивали  домове  грађана. Некада то може бити истински цунами.  

 

Читалац ће управо у следећим поглављима ове саге сазнати како је наша земља у 

следећој деценији била поприште трагичних трауматичних тектонских догађања  

 

која су људе са ових простора гурнула у ратове, побуну, страдања и довела до 

прекрајања граница.  

 

Током низа мучних година сам препознао занимљиву чињеницу, да на животе 

граћана у нашој земљи не утичу само домаће политичке прилике, него и политичка 

превирања у свету. Изгледа да је бескрајни политички шар планете ипак у знаку 

спојених судова. 
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-Јануар 1979.године. Да ли ће наш брак опстати? 
 

 А Сашу политика скоро никако не занима. Нити се труди да се удуби у њене 

завијутке. Ја то добро знам. То јест мислио сам да знам. Али бих се пријатно 

изненадио у неколико наврата, када ми је сама испричала поједине политичке 

неприлике из живоат њеног оца и њене мајке и њених сродника. Из ње су навирала  

сећања, сазнао сам сијасет детаља из њене личне биографије, значи није она 

политички незналица, сећа се она свега тога. Али њене мисли и пажњу одвлаче 

сасвим други животни садржаји. Ја то схватам и оправдавам, она је у праву, треба 

гледати од чега се живи. 

 

Али су ствари много сложеније, политика се увукла у најтананије сфере наших 

битисања, ако желимо да извучемо што више из живота, да се спасемо од свакојаких 

шокова, морамо се спашавати од могућих погубних утицаја свакојакикх политичких 

замки и заседа. Зато ја њој често говорим о политици, јер ако желимо да сачувамо 

наш брак, треба  да умемо да се изборимо са подмуклим ударима, који би нам могли 

долазити из непријатељског окружења. Морамо их препознати и одупрети им се 

сложно ка један.  

 

Ја сам стекао моћ да их брзо препознајем, да их благовремено предвидим. Спреман 

сам да се у право време са њима ухватим у коштац. То није случај са њом. Она је 

помало склона, тако ми се чини,  да се пита да ли сам ја тај који понекад својим 

недовољно одваганим поступцима изазивам власт? Увиђајући такво њено 

неразумевање мојих дугогодишњих неприлика,  бивао бих понекад забринут да 

овакво њено пребрзо убеђење не узме маха. Поразговарао бих понекад са њом о томе, 

није ми било тешко да схватим да је то за њу тугаљива и врло стресна тема. Те бих 

такве  разговоре колико сам могао избегавао. Када бих био нервозан или 

незадовољан,  био бих у таквим околностима понекад пребрз и усплахирен, хватао 

сам себе у понављању грешке, јер, очекујуђи њено разумевање и подршку- увек ми је 

било на уму да смо заједно јачи- почињао бих   да јој се поверавам, да је упознајем са 

свакодневним личним неприликама, и да разговарам о политичким  приликама у 

земљи.  

 

Она би  у таквим приликама скретала  разговор на друге теме, једноставно није била 

склона да саслуша моје аргументе. Уколико бих пак инсистирао, она би се 

узјогунила, постајала би нервозна и тврдоглава. 

 

Увиђао сам да су наше претходне заједничке неприлике оставиле  разорне последице 

на наш брак и породицу. И да ће ми због тога требати много труда и такта, да се наш 

брак поправи и стабилизује, да добије хармонију и међусобно уважавање и 

поштовање. 

 

Питао сам се да ли је и она спремна на сличан труд? Био сам све забринутији: па она 

ипак не схвата довољно дубљу позадину и закулисана свакојака подметања. Да би  
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спасили наш брак, потребна је заједничка свакодневна брига. А тога нема у 

довољној мери.  

 

Да ли је она довољно мотивисана да се заложи и удружи заједно са мном да се заједно 

супротставимо отровној стихији која споља куља као из неке кужне канализације  

наш стан и наше животе?. Да ли ће наша брачна заједница опстати у овим тешким 

временима?. На мени као старијем и искуснијем  лежи велика одговорност не само за  

нашу заједничку будућност, него и за њену судбину. Ко зна шта нам доносе будући 

дани  и године?. Зато сам одлучио да је упишем у Уговор о стану, у станарско право 

да је за сваки случај стамбено осигурам ( видеће се у следећим поглављима како ме 

је Четврти опшински суд  1983 у бракоразводној праници лишио права на део мога 

стана са циничним образложењем: ``нема брачно-политичку подобност за стан, јер га 

може користити за окупљање дисидената``). 

 

Ја сам старији од ње десет година, образованији, искуснији, живео сам скоро седам 

година у Белгији, тамо сам завршио пост-дипломске студије из друштвених наука, 

психологија, социологија и психо-социологија, су моје омиљене преокупације, читам 

и проучавам , бавим се науком, мене такве теме изузетно привлаче.  

 

Покушавам да применим моја сазнања из ових дисциплина на њу, да бих тако на њу 

деловао освешћујуће, да препознајемо оно око нас што не ваља, да се тако одупремо 

злим намерама које би стално однекуд долазиле, као из неке добро укривене заседе. 

 

Одавно ми је познато да њу такве теме нимало не привлаче. 

 

Мене посебно збуњује, да она никад после неког филма, или позоришне представе, у 

вези неке књиге, или телевизијске емисије, није испољавала жељу да са мном 

разговара, да истражујемо неке поруке лепоте. Она је интелектуалка, природно врло 

интелигентна, али ми се чини да су њене интелектуалне инспирације за такве 

евентуалне разговоре бивале, због мени непознатих разлога снажно потиснуте. 

Можда сматра да у овом тренутку имамо више значајнијих и опипљивијих тема 

којима треба да се одамо свим срцима, уместо испразних вербалних 

интелектуалисања?  

 

Она је практична и прагматична. У исто време  је често забринута. Ипак, она је врло 

рационална, њу занимају у животу пре свега врло опипљиве ствари: леп стан, одећа 

и обућа, храна, изласци, провод.  

 

Можда ја њој не могу у довољној мери задовољити такве њене високе прохтеве, али 

она све то заборавља чекајући да дође вече, тамна ноћ, да се бацимо јуедно другоме у 

загрљај. Тада би све заборавила, и говорила би ми најмилије речи које може чути 

један мушкарац.  

 

Она је тако лепа и привлачна, она је тип младе жене за којом мушкарци  губе главу. 
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У исто време уме бити хировита и непредвидљива, понекад би се растужена, а она је 

врло осећајна, без видљивог разлога заплакала, а онда би се почела смејати. Уме се 

наљутити, а онда из највеће љутине нагло прећи у лепо расположење. Као кишовит 

дан , наједном се развуку облаци, па кроз капи кише и влажне облаке засија сунце. И 

киша и сунце. 

 

Непријатно би ме понекад изненадиле неке њене опаске. Мени су понудили из неке 

фирме да се запослим код њих, што би подразумевало честа путовања авионом у 

далеке дестинације. Казао сам да то одбијам, јер бих био често отсутан, да не желим 

да је остављам саму. Она устаде са кауча и стаде изнад мене,  сва дрхтећи, од  

узбуђења широко отворених очију, ми рече: `` Па дај да ја то место тебе прихватим``.  

 

Ове њене речи су ме нагнале на размишљања о њој, видела ме је  намрштeног и 

замишљеног, каже да се само шалила. Али у свакој шали  има и зрнаца истине. 

 

Имала је тегобну прошлост што је описано у претходном тому и поглављима. Што је 

неминовно оставило дубок  траг на њену личност. Повремено је забринута, тужна, 

нервозна, или непредвидљива.  

 

Има једно особину коју сам одавно запазио. Када би се спремали да негде изађемо у 

неко дружење, она би се сва узбуђена и усплахирена дотеривала, и док би се 

приближавао наш сусрет са тим особама које би то вече или дан улазиле у наш 

живот, она би бивала све узбуђенија, као да је хватала паника. А у друштву јој је јако 

пријало да на неки начин побуђује пажњу присутних. Запазио сам у таквим 

приликама , да је постајала  врло осетљива на моја најтананија комуницирања са 

присутним женама, ако бих то учинио, или уколико би она тако протумачила мој 

неки гест, реч, осмех, покрет тела, она би почињала да се кикоће и фамилијарно 

понаша са присутним мушкарцима. Када би почела музика, она је сва усхићена 

устајала и била спремна на истинску представу, можда  да заигра соло, не знам, или 

можда да запева.  

 

``Музика на мене делује инспиративно, понесе ме``, признала ми је. То видим и сам 

одавно. `` Свакога музика понесе, али свако не помисли да само на њега музик делује 

тако чудесно, мада их има много, који мисле да је тако само са њима``,  хоћу да је 

подучим. Она ме је гледала без речи. `` Скоро свако ужива на неки свој начин у 

оријенталној фаталистичкој и сетној, заводљивој музици, али то уживање није 

добро, поготову за децу и младе``, сетих се мога искуства из Брисела,  шта сам тамо 

слушао од њихових психолога и антропологу на тему оријенталне музике. Она се 

засмеја гласно: `` Па шта ту може бити лоше, ако се музиа некоме свиђа, он  њој 

ужива``. Објаснио  сам јој да оријентална музика развија осећања болешљиве 

сентименталности, крајности у емоцијама, да може водитги  искључивост и 

ирациконалност. То сам чуо у Бриселу од врло учених професора СУБ-а( Слободног 

универзитета Бр исела). Она је наставила да се смеје, схватио сам да се ова моја 

објашњења о оријенталној музици до ње нису досезала. 
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Мени се чинило од почетка нашег дружења  да она није досада имала праву везу која 

би је потпуно испуњавала. За време од ових неколико година она ми се сама 

поверила, био сам у праву. То су биле непотпуне и ломљиве везе. Имам своје 

објашњење зашто је тако било. Али не желим сада да то овде објасним. Остављам 

проницљивом читаоцу да из следећих поглавља и томова, а о томе сам се изјашњавао 

и у претходним томовима ове Саге, да састави делове слагалице и дође до закључка о  

природи односа између жена и мушакара у овиј земљи, поготову о оним појединцима 

који потичу из политички дефаворизваних или маркираних породица. Моја теза је 

да живимо у врло политизованом друштву , у чије и најмање поре је се одавно и 

недовољно запажено завукла политика. 

 

Да ли је код ње присутан осећај како се то каже на француском `` peur de separation‘‘ 

( страх од растанка),   овај паничан страх је данас присутан код многих жена, али и 

мушкараца. То објашњавам поремећеним односима мушкараца и жена, из којих 

често проистичу трауматичне реакције, тешка  разочарења, и инзненадни крајње 

емотивни и неодмерени импулсивни разлази. Све је то тако тужно, како се сачувати 

од ранљивих особа, ипак пазио сам као старији и искуснији на сваки гест, знајући  да 

у њој могу потстаћи узнемиреност.  

 

Запазио сам код појединих жена последњих година истински  ‘‘ sens dе catastrophe‘‘, 

смисао, осећај за катастрофу, чим би осетиле неки знак растајања, или 

неприхватања, би понекад бурно и трагично реаговале, одлазиле, прекидале 

изненадно, понекад уз бујицу тешких речи и увреда. Неке би терале инат, надајући се 

да друга страна пати, или би ишле у другу крајност, у нове авантуре. Да се свете. Или 

да нађу заборав. 

 

Колико су људи, жене у Белгији другачији од наших. То је смиренији и  

рационалнији свет. Њихови животи су смиренији, са много мање трзавица и 

стресова, другачији је систем домаћег васпитања и образовања. Колико сам видео за 

време мога боравка у Бриселу од скоро седам година, тамо постоји изузетна брига 

надлежних за све оно што се пласира преко медија, на сваку повреду јавног морала 

тамошња јавност би одмах енергично реаговала.   

 

Саша има јаку и транспарентну личност, нема амплитуда, нити менталних сателита, 

нема тикова, поседује врло јаке нагоне, одличну концентрацију, здрава је органски. 

Она је донела у брак пушење, пијење кафа, то је за њу некакав заборав. Бежање од 

нечега? Од чега?  

 

Ипак, пристала је да иде на одвикивање од цигарета, једно време је потпуно 

престала да пуши. Али је нажалост дошло до рецидива. 

 

Проучавао сам помно и са великом пажњом њену психологију и њен карактер. Она 

ми је дала за то доста материјала. Када је била дете док су становали у улици Проте 

Матеје код Славије, уживала је да се као мачка пење по терасама и крововима. `` У 

твоме имену има на француском реч-мачка``, објасних јој и изанализах њено име на  
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француском `` ша`` на француском значи мачка. Њој је то било врло пријатно, 

волела је да личи на мачку.  

 

`` Када сам била дете, отац ме водио у шетњу, од Славије до Теразије би ме његови 

пријатељи штипкали за гузу``, сва је сијала од радости и смеха.  

 

Сазнао сам за њене љубави, или љубавне промашаје, и поједине сигнификативне 

догађаје из њеног личног живота. 

 

Нисам психолог, али ми није било тешко да препознам да је њен ЕГО јак, јасан и 

дефинисан. Има врло снажан либидо. Али је за мене важан начин како је 

њен Его остварио однос  према Иду и Супер-егу. Дали је њено повремено импулсивно 

понашање зато што пати од комплекса инфериорности? Не бих рекао да је то тако 

изражено. Да ли је она инфантилна? Она је врло амбициозна, практична. 

 

Трудим се да схватим њену психологију и карактер, имам један врло поуздан водич: 

то су утицаји друштва у вези са њеним родитељима . Што је описано у тому 3 . 

 

Ја сам у њу заљубљен, то сам себи признајем.  Волим ону жену која то заслужује, ако 

установим да она то не заслужује, ја је могу у трену заборавити, као да никад није ни 

постојала, али морам такву одлуку донети на основу сто по сто проверених 

чињеница. 

 

Да ли она мене воли? Она ми је то повремено сва узбуђена и потрешена говорила.  

 

Али се не ради само о осећањима и страсти, него и користима које имамо од наше 

заједнице. Али ми се она повремено жалила да је због мене оставила луксузан стан на 

обронцима Дедиња. 

 

Живот је лакши у двоје. Желимо да имамо децу.Она је привлачна, осећам да њена 

приовлачност бива од мене идеализована у неке њене дивне карактерне особине. Да 

ли је ја идеализујем? Она је ступила у брак са мном када је имала 32 године, дакле 

она има своје навике стечене на београдској џомбасгој калдрми.Тога сам добро 

свестан. А навике се тешко мењају.  

 

Саша обожава мајку. 

 

Да ли ме она истински уважава, или је све ово пена ероса? Да ли ми је дубоко у својој 

личности привржена? Да ли код ње запажам снажну жељу да сачува нашу љубав? Да 

ли она испољава жељу за међусобним помагањем?  

 

 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B5%D0%B3%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Често сам сам себи постављао оваква 

питања, морам сам себи признати да нисам 

мога доћи до поузданих одговора. Не ради 

се само о њеним навикама, него и о 

трауматичним догађањима у нашем 

заједничком животу, што је описано у тому 

3. Она још није стекла поверење у 

мене,.још се није ослободила утицаја лажи 

и интрига. Она ради у фабрици  

`` Рекорд``, где смо се и упознали, где сам 

био оптужен за покушај побуне, смењен, 

суђен и осуђиван, изложен лавини увреда и 

претњи. Она је то врло тешко подносила. 

Долазила би понекада из Рекорда 

узнемирена и нервозна, сазнао сам зашто, 

шиканирали су је што се удала за мене. 

 

Наш брак се још није стабилизовао 

 

  

 

Да ли ће наш брак опстати? Ова дилема је за мене стална мучна опсесија, гура ме у 

забринутост и мрачна расположења. Увиђам да насртаји не јењавају, него да чак 

показују тенденцију да постају све подмуклији и опаснији.   

 

А ја се због тога све више ангажујем на плану одбране људских права. 

 

Врло сам свестан да то Сашу из дана у дан иритира. Долазила би намрштена из 

Рекорда, бацала би њену торбу нерасположена:``Опет су ме шиканирали``. Један од 

мојих начина борбе је био да увече одлазим на јавна предавања и да тамо узимам реч 

и оштро критикујем званичну политику. Одлазећи на предавања у центру града, бих 

јој то кратко објаснио. Она је ћутала, али је била нема, смркнута и бледа. Очигледно 

то јој се није свиђало. Можда није веровала  у моје речи, можда је помишљала да је 

нека друга жена у питању?   

 

Мене њене овакве реакције нису у већој мери забрињавале,  ја сам у виду имао само 

једно: како се борити против насилника? 

 

Звали су ме телефоном саборци, неки су долазили на врата нашег стана, стизала су 

ми писма од државних органа,  и из света, често сам био за писаћом машином, то ју је 

гурало у незадовољство које се скупљало из дана у дан. Уместо тога, она је очекивала 

да ја време делим са њом. 

 

Како ме не разуме, питао сам се, па ја се браним?. Ипак, мени се чини да је она 

убеђена да ја нечим иритирам власти. 
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Када бих помислио на могућ разлаз, осећао сам огромну празнину 

бесперспективности будућег живота без ње. Али се увек сећам мисли мудрог 

античког филозофа: Осеањима се мора господарити, а не да она буду господари. 

 

Моја логика је рационална, барем ја то тако видим, ако ствари дођу до тога: 

ПРЕКИНУТИ активности људских права, упркос опстајања репресије, ДА БИ 

ОСТАЛИ ЗАЈЕДНО? Или се РАЗВЕСТИ, ако буде и даље оспстајала тиранија?. 

Онда ћу се развести. Шта ће ми брак, а да у исто време трпим  малтретирања 

разуларених и распамећених безбедњака, да се посвећујем супрузи и браку, а да 

губим време и да не могу браним. То би за мене мене било траћење драгоценог 

времена. Уколико би у таквим условима остали у браку, свакодневен трзавице и 

нервозе би постепено, и све убрзаније разарале све оно штго сада чини наш брак  

 

чврстом заједницом две особе које се воле. То би се постепено прегварала у нервозу, 

нетрпељивост, свађе, разлаз би био неминован и дефинитиван.. А за то време не бих 

имао драгоцено време за борбу против осионих и ивитоперених насилника. 

 

Хоризонти би постајали нагло светлији, није све тако црно, можда ће ме оставити на 

миру, онда када добијемо дете да ће она ипак у име породице прелазитги преко мојих 

по њу мучних активности? 

 

А ја нисам сам. Имам ја драгоцену и виталну подршку. 

 

Ако се ипак једног дана  разведем, посветићу све своје слободно време и енергију 

једној јединој ствари: како се бранити. 

 

Ја за сада немам било каквог интереса за друге жене, не видим их, видим само њу. 

Али ако наш брак пукне, мене неће привлачити неке друге жене, него само ова 

зубобоља, ова мора, како се ослободити ове несносне мржње. 

 

Откуд оваква интензивна мржња? Колико они уживају да киње, да наносе бол 

другима? Мени се чини, у то сам све убеђенији, да постоје две врсте прогонитеља: 

они који ЗНАЈУ, то су ПРОЈЕКТАНТИ свега овога што се са мном  и нама дешава. И 

са многим другим. И они КОЈИ НЕ ЗНАЈУ суштину, скривену страну слагалице,  то 

су пуки ИЗВРШИОЦИ. Мислим пре свега на оне острашћене органе СУП-а, који 

јуришају као хијене, видећи у мени опасног државног непријатеља, иако ја то нисам 

, иако сам их толико пута питао да ми кажу у чему су моје грешке, да их исправим?  

Никад нисам добио било чији одговоре. Ја мислим да ни они сами нису довољно 

свесни својих мотива.  

 

Мржња заслепљује, она је опаснији гсподар и од ватре и од воде.  

 

Али ови први, ПРОЈЕКТАНТИ, ја не могу поверовати да ме они мрзе, немају они 

било какав рационалан разлог за то, јер добро знају да нисам било чији непријатељ, 

и то да ме политика никад није занимала, да сам увучен у ово мрачно врзино коло на 
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силу, против моје воље. Зашто онда све ово инсценирају, зашто нахушкавају ма мене 

острашћене незналице?  

 

Одавно имам одговор на ово питање: дата ми је улога сиротог студента Португалца 

Мартена ( том 3), па о томе сам разговарао са лепом Маријолом у Бриселу ( том 3). 

Мене манипулишу, користе ме као  

‘‘ classes‘‘, учионицу, да на моме примеру подучавају кадрове поретка, да их 

заплашују мојм примером, то је позната прича о ``жртвеном јарцу``.  

 

Они прислушкују и све знају, знају шта и како мисле људи. Мени се чини да није 

највећи проблем у томе?. Него у томе што погрешно интерпретирају оно што сазнају 

, што чују. Наши људи су једноставно склони да ћаскају, натегнутих нерава, отуда су 

склони да у импулсу кажу и  оно што не мисле, непромишљено, претерано. А  

 

неразумни агенти то узму здраво за готово. Када би људи знали шта једни о другима 

говоре, на свету не би било ни четворице пријатеља ( Паскал ). Ја то знам одавно, и 

покушавам потпуно безуспешно да ту игру разјасним, да је објасним органима 

власти. Ко зна да ли су и зрнце од тога раумели, све ми се чини да су они резоновали 

као: шта нам овај белгијски ђак, издајник, мути, продаје нам рог за свећу, мисли да 

ће нас жедне превести преко воде.? 

Имам у виду речи мудрог индијског филозофа :``Мржња се никад не смирује 

мржњом, већ једино њеним одсуством. Ово је вечни закон.``.
 Ја сам на слепу мржњу одговарао 

покушајима стварања учтивих комуницирања. 
 

Ови насилници су истински садисти, Они доживљавају задовољство када изазивају 

или задају бол другима.   

Сазнали смо недавно за план да ЈНА ( Југословенска народна армија), жели да 

откупи наш и још неколико других станова, и да их припоји хотелу "Бристол". А да 

ће нам заузврат дати адекватне станове у замену. Тако да ћемо она и ја добити наш 

засебан стан. 

 

Са нама је Сашин пас, чивава, популарни Чапа ( од имена Чапајев), кога је Сашин 

отац довео са собом из посете Совјетском савезу. Мали пас чивава Чапа,  је истинска 

сензација за малу љупку сестричину Валерију ( рођену 1970 године, том 3), она воли 

да се игра са њим. Хтела би да га изводи сама у шетњу у оближњи повећи парк што 

даје на београдску велику аутобуску станицу, али јој то не дозвољавамо, још је она 

мала да се избори са већим псима луталицама, који би у парку хтели да се поиграју 

са малим псом чивавом. А и у овом парку има свакојаких намерника, пијанаца или 

асоцијалних доконих пролазника који се ту окупљајуи и проводе време.  

 

Мала дражесна Валерија је пуна живота и вере у све нас, у људе, у будућност. Ја 

желим да се дружим и играм са њом када год би ми се за то пружила прилика,  да 

утичем на њено васпитање, она је бистра и брзо учи, обожава Сашу и мене, долази 

код нас.  
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Мој сан је да наша земља постане део Европе, да усвоји њене вредности, да се наш 

народ просвети, да стекне ново стање духа, себи сам поставио циљ да у томе смеру 

делујем и на Валерију. Водио бих је на Калимегдан, у Зоолошки врт, у Дечије 

позориште Бошко Буха, учио је да чита и пише. Куповао сам јој редовно едиције 

књиге МАЛА МАЈА која је преведена са француског језика: Маја на селу, Маја вози 

бицикл, и тако даље. 

 

А шта је очекује? Како све нас спасити? Ја сам дубоко забринут из дана у дан. Нада 

даје смисао животу. 

 

Саша ми рече да нашу терасу што гледа на двориште, дели само мала жичана 

оградица од тераса соба хотела. Каже да је тамо видела младе Арапе, госте ЈНА.  

 

 

Изађох на терасу, њих неколико је стајало нехајно наслоњени  на гелендере, пиљећи 

радознало у нас. 

 

Десило се нешто необично, што нас је изненадило, али је у исто време било и 

пријатно. Медија су најавила истинску малу сензацију, у посети Београду долази 

амерички милијардер Рокфелер: отсешће у Хотелу'' Бристол''. Тако да ћемо за време 

тих неколико дана бити суседи једног од најбогатијих људи на свету. Саша и ја смо 

се смејали радосно, то је било забавно. 

 

 
Зграда Хотела `` Бристол``. 

 

Брак захтева промене навика живота и прилагођавање на заједнички живот. 

Поделили смо радне обавезе. Ја купујем и чистим и усисавам,Саша кува.Идемо често 

код њене мајке и брата Воје. 

 

Грејемо се на велику електричну пећ, Топло нам је.  

 

Изненађен сам , признајем себи пријатно, да ми власти не спречавају да објављујем 

моја виђења у појединим писаним медијима.У слободном времену, након повратка 

са посла у Галеници, бих писао текстове који би били објављивани повремено у 

недељнику ДУГА, и појединим часописима који се баве маркетингом и 

истраживањем тржишта: Маркетинг, Тржиште и пласман, Директор, Амбалажа.... 

Овакав , у овом случају благонаклон став званичника, сам објашњавао сам себи, да 

је ипак некакав знак да ми ипак дају прилику да се јавно изразим. Али под условом 
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да моје речи буду написане у духу званичних вредносних и естетских канона. Ја бих 

се сложио са оваквим званичним виђењем, али никако не иде да они мене излажу 

линчу, а да им ја скоро пишем хвалоспеве. 

 

Ова власт је неразумна. 

 

Жозеф Лончар ( том 3) је у међувремену постао истински маркетинг ентузијаста. 

Долазио би повремено, код нас, и заједнички би писали упитнике, организовали 

тестирања нових прехранбених препарата, обилазили продајне објекте. 

 

 

 

 
Жозеф Лончар 

 

Са благом тугом бих констатовао, да ме ови хонорарни ангажмани са Жозефом на 

неки начин одвлаче од мога радног места у Галеници. Да ли ја поступам савесно и 

морално према предузећу где сам нашао ухлебљење? Али тамо за мене одавно не иде 

како треба, мени је у Галеници на леђа стављена етикета'' политичког бунтовника 

без разлога'', ''чудака'', што је дело ГСУП-а Београда и Завода за ментално здравље.  

 

Преселили су ме у међувремену у малу собицу до самог степеништа, без телефона, 

оставили без радних задатака, мене избегавају колеге, до мене допиру у пролазу 

њихова оговарања , највише ме боле њихови потсмешљиви и сажаљиви погледи. 

Можда ми се то само тако чини? 

 

Мене боли њихово неразумевање, а то је још много више, незнање, они су обманути у 

вези мене.Наш народ је необавештен, он не познаје довољно околности у којима 

егзистира, не зна за постојање свакојаких уплива, колико непрепознатљивих- још 

више пресудних за многе области њихових живота. 

 

У великој сталажи у издуженом ходнику нашег стана који је и усред дана мрачан, су 

се постепено слагали  досијеи о свакојаким трагичним људским судбинама. За мене 

је необично, истинска енигма, како ме ти несретници успевају да пронађу? 

Појављивали би се изненада иза неког ћошка, или би ми прилазили обрадовани у 

градском превозу, трудећи се да ме заинтересују и наведу на разговор са њима. Неки 

би ме потражили на радном месту у Галеници, у неколико наврата ме је позивао 

вратар да сиђем на улаз управне зграде предузећа где би ме они нестрпљиво чекали. 

Или би ми бојажљиво приступали на јавним трибинама. Обично би ми у пластичним 

кесама остављали свежњеве докумената о свему ономе што су им осиони моћници 

починили, или њиховим ближњим. 
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Погледах недавно велики ормар у лоше осветљеном ходнику, помало се зачудих, 

ормар је добрим делом био препун свакојаких досијеа. Откуд ? Питам се , како се 

брзо слажу свакојака документа у те прашњаве полице у нашем мрачном ходнику. 

Зачас се напуне. Шта да радим са толиким документима? 

Изгледа да је мама у нашем отсуству погледала у те мрачне и трагичне досијее..`` Те 

хартије скупљају прашину, баци то``, рече ми забринуто. Не пада ми ни на крај 

памети да то побацам. Али знам да ће бити све више таквих докуменмата, из дана у 

дан такорећи. 

 

 

 

 

Стално се питам: као да те несретнике, политичке страдалнике,  неке невидљива 

рука усмерава ка мени? А СУП ме оптужује да узнемиравам јавност, стране 

новинаре и дипломате бомбардујући их случајевима репресије.  

 

Зар СУП не запажа како неко усмерава према мени те несретне људе?  Зашто они 

њих не спрече?. Са мном се води некаква двострука игра које безбедњаци из СУП-а 

нису свесни?. Неко ме производи у политичког бунтовника, па онда на мене 

нахушкава површне безбедњаке?. Зашто? Завади па владај. Мени је одавно јасно да 

сам ја претворен у жртвеног јарца,  непријатеља, чијим страдањима заплашују 

друге, и показују како пролазе они који се супротстављају. Ништа није вредело моје 

учтиво обраћање органима државе и СУП-а, да ја нисам, непријатељ, ја сам од њих 

тражио да ми кажу у чему је , која је моја грешка, да се исправим? ( том 3).  

 

Уместо одговора, репресија би се појачавала. 

 

Ова власт је неразумна. Питао бих се стално: какви су они људи, да ли умеју да 

размишљају, откуд им таква мржња, њихови поступци мањкају логике и потсећају 

на психопате смањене луцидности? 

 

Најзад сам, после читаве три дуге године  чекања добио  ПОТВРДУ О БОРАВКУ У 

ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ БОЛНИЦИ`` Лаза Лазаревић`` Нашао сам  истински 

обрадован писмо са овим документом у моме фамозном поштанском сандучету. Сада 

имам доказ на бази званичног документа , чим се овај документ нашао у мојим 

рукама схватио сам да је настао стварни помак у мојој борби да докажем да сам био 

жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.  
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Сада имам доказ, званичан документ да сам био смештен у болницу. То су ми 

саопштили страни новинари и дипломате акредитовани у Београду. Поједине 

међународне  организације пак су ми са задовољством саопштавале да су овај 

документ ставили у мој досије и да ће предузети мере које се налажу. 

 

У тому 3 су приказани документовани докази о повременој заплени моје преписке. 

Обрадовах се када у моме поштанском сандучету пронађох писмо послато из Париза 

од стране SIEL-a, КОМИТЕТ за Европу интелектуалаца, загледах датум на белом 

коверту, стајало је: Paris le 28 fevrier 1978 . ( Париз 28 фебрфуара 1978 ). Значи, писмо 
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је послато скоро пре годину дана, а тек сада ми стиже. Ово не би могла бити 

случајност, СДБ ( Служба државне безбедности) је због нечега пропустила ово 

писмо? Нешто жели да ми поручи измећу редова? Шта ?  

 

 
 

Ово је још један доказ да СДБ контролише моју пошту. Значи смета им што 

међународним организацијама шаљем податке, случајеве прогона. 

 

А ко онда, и зашто,  усмерава ка мени жалиоце? 
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-Јануар 1979.године. Шта чинити? 
 

Већ дуги низ година не могу да проникнем у енигму: зашто ми, зашто нама, све ово 

чине?  И сада грозничаво трагам за узроцима? Увек бих закључивао, мада не по 

тпуно убеђен у исправност закључка, да је све ово дело бољшевика? Ово је зона 

утицаја СССР-а.?  

 

Али се највише питам: ШТА ЧИНИТИ? 

 

У СРЕДИШТУ  МОЈЕ  ПАЖЊЕ  СЕ СВЕ ВИШЕ  ПОЈАВЉУЈЕ ЈЕДАН НОВ  

ИНТЕРЕС:  ОДНОС  ПОЈЕДИНЦА И МОЋИ, КАКО  ПОЈЕДИНАЦ  ОДГОВАРА  

НА  ПРИНУДУ  МОЋНИКА?  

 

Често размишљам: А КАКО МАЛЕ  ДРЖАВЕ  РЕАГУЈУ НА  ДИКТАТ  ВЕЛИКИХ 

СИЛА? Шта је то власт, шта је то држава? 

Постајем све свеснији дугогодишње унутрашње дилеме, која је све  више и 

потмулије радила своје у мојој узбурканој потсвести. Без да сам тога био годинама 

довољно свестан, сада се све чешће запиткујем: ДА ЛИ СУ ЈУНАЦИ ОВЕ САГЕ  

МУДРО ПОСТУПАЛИ  ПРЕМА  ПРИНУДИ  МОЋНИЈИХ?  Да ли су моји поступци 

били промишљени н довољио мудри? У чему су били моји пропусти? Да ли сам ја 

неким својим поступцима сам доприносио настајалим неприликама?  Увек имам на 

уму, да је циљ моје борбе одувек био искључиво одбрана мојих права. Да ли сам у 

ФГП Рекорд мудро поступио када сам обзнанио да фабрика губи драстично учешће у 

тржишту Југославије, можда сам могао прећутати? На крају крајева, мени су органи 

власти јасно и отворено казали директно у лице ``Да им се тако хоће, да нема моје 

кривице``. ( том 3) 

 

Увек бих након оваквих дугих и мучних размишљања долазио до суморног 

закључка: нисам дао никакав повод, једноставно, погодан сам за њихове игре. Мене 

СДБ користи као објекат, ‘‘classes‘‘, да преко мене обучавају своје кадрове шта треба 

а шта не треба чинити. Ја сам претворен у страшило, у ``кривца``.  

 

Како се извући из ове крајње деликатне и сложене ситуације? 

 

Колико оваквих `` случајева``, као што је мој, има у овоме друштву? 

 

Чујем са различитих страна да је Југославија у потајном дослуху са СССР-ом, да 

овде владају бољшевици. И мени се чини да је тако?. Нама је за време Другог 

светског рата наметнут комунизам, Црвена армија је тенковима довела комунисте 

на власт у Југославију, овде су на власти комунисти.  

 

Изгледа да је 1948 година била трик, превара, чујем са различитих страна?  

 

А мој отац ми је још почетком 1950-их година у поверењу шапнуо да Југославијом 

влада Запад. 
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КАКО СУ ПОСТУПАЛИ ПОЈЕДИНИ НАРОДИ,  да ли је наш народ направио 

ваљан избор када је прихватио комунизам?  

 

Нашем народу је 1945 наметнут комунизам насилно, против воље, на превару на 

изборима који су били ``ћорава кутија``, видео сам својим очима ( том 1). 

 

А ШТА СУ ЧИНИЛИ НАШИ ПОЛИТИЧАРИ, комунистичке вође? Да ли су оин 

криви што је заведен комунизам? Не бих рекао, огромна већина њих је се борила за 

остварење њихових идеала. Били су заведени. Али се испоставило касније да су ти 

њихови идеали били изневерени, многи нису хтели да се одрекну оних идеала за које 

су се борили, обично су такви лоше пролазили. Многи други су пак кренули у 

супротном правцу опијени влашћу и п привилегијама. Није било мало оних који су 

застранили, постали окрутни бирократе, пли истински  прогонитељи. 

 

 

Да ли су њихови избори били на своме месту?   

 

Одговор на ово суштинско питање је исписан на страницама ове саге. 

  

АКО  НЕКО  ПРАВИ  ПОГРЕШНЕ  ИЗБОРЕ, СНОСИ ПОСЛЕДИЦЕ- 

 

УПРАВО УКАЗУЈЕМ НА ТЕ ПОГРЕШКЕ ПОЈЕДИНАЦА, ОБИЧНИХ МАЛИХ 

ЉУДИ, ИЛИ ДРЖАВНИКА, И САМЕ  ДРЖАВЕ. 

 

ЗАШТО СУ ПОЈЕДИНИ НАРОДИ И ДРЖАВЕ ПРОСПЕРИТЕТНИ?  ТО ЈЕ 

СЛОЖЕНО ПИТАЊЕ, АЛИ ЈЕ ВРЛО БИТНО ДА СУ  У ПРОШЛОСТИ  МУДРО 

ПОСТУПАЛИ. 

 

УКАЗУЈЕМ  НА  НЕПРОМИШЉЕНОСТИ ПОЈЕДИНАЦА, И НЕ САМО ЊИХ. 

 

И НА ПОСЛЕДИЦЕ 

 

СТАЛНО ПРИСУТНЕ ТЕМЕ У ОВОМ АУТОБИОГРАФСКОМ Р ОМАНУ СУ: 

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ПРИНУДА, РЕПРЕСИЈА И СТРАХ, ДРЕСИРАЊЕ 

ПОЈЕДИНЦА ДА ПРИХВАТИ НОРМЕ МОЋИ. АЛИ И  ДРЕСИРАЊЕ ЧИТАВИХ 

ДРЖАВА, И НАРОДА? 

 

КАКО МУДРО ОДГОВОРИТИ НА  ОБЈЕКТИВНУ  ПРИНУДУ? ИСТИЧЕМ 

ПРАВО НА САМООДБРАНУ, ПРАВО НА ЛИЧНИ ИЗБОР. 

 

ПИТАМ СЕ: 

-КАКО ОСТВАРИТИ СВОЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ? 

-КАКО ПРЕЖИВЕТИ? 

 

ОВОМ КЊИГОМ СЕ БАВИМ ПРОЦЕСОМ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ  ПОЈЕДИНАЦА, 

НАЦИЈА И НАШЕ БИВШЕ И САДАШЊЕ ДРЖАВЕ. 
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Треба прихватити неминовности, сила не пита, кога је молити , није га љутити, не 

може се главом кроз зид. Али ја се браним. Имам мој систем моралних и духовних 

вредности, установио сам да је за мене апсолутно немогуће да делам против мојих 

моралних и филозофских убеђења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЈЕДИНКЕ, ДЕТЕТА, И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА НАЦИЈЕ, 

ИМАЈУ ВЕЛИКЕ ПАРАЛЕЛЕ И СЛИЧНОСТИ. 

 

БЕБА, ОНДА КАДА ИЗ ИНСТИНКАТА И НЕСВЕСТИ ПОЧНЕ ДА СЕ 

ИНДИВИДУИЗИРА, ОНА ПОЧИЊЕ ДА УЧИ ДА ПОШТУЈЕ ПОРОДИЧНЕ 

НОРМЕ, СРЕЋЕ СЕ СА БЛАГИМ ОБЛИЦИМА ПРИНУДЕ. КАСНИЈЕ У  

 

 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, У ШКОЛИ, НА РАДНОМ МЕСТУ, МОРА ДА СЕ 

СВЕ ВИШЕ ПОВИНУЈЕ ДРУШТВЕНИМ ПРАВИЛИМА. 

 

ОВАЈ ПРОЦЕС ЈЕ СЛОЖЕН, И БОЛАН, И ПОДРАЗУМЕВА СТРАХ И 

ПОТИСНУЋА У ПОТСВЕСТ. 

 

АКО ЈЕ ДРЕСИРАЊЕ РОДИТЕЉА КАКО ТРЕБА, АКО НИСУ ПРЕСТРОГИ, ИЛИ 

СУВИШЕ ПОПУСТЉИВИ, АКО ЈЕ ЊИХОВО ВАСПИТАЊЕ ПРИЛАГОЂЕНО 

ПОЈАВЉУЈУЋОЈ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕТА, ОНО ЋЕ СЕ ХАРМОНИЧНО 

РАЗВИЈАТИ. И ОБРАТНО, АКО СУ РОДИТЕЉИ ПРЕСТРОГИ, ИЛИ СУВИШЕ 

ПОПУСТЉИВИ, ДЕТЕ РАСТЕ ДУХОВНО И ДУШЕВНО ОСАКАЋЕНО. НАСТАЈУ 

ЗА ЦЕО ЖИВОТ МАЛАДАПТАЦИЈЕ И МАЛИГНИТЕТИ. 

 

ЗАШТО НАВОДИМ ПРИМЕР ДЕТЕТА? 

 

ЈЕР ЈЕ ТАКО И СА ЧИТАВИМ НАРОДИМА. АКО ЈЕ ДРУШТВЕНИ ОКВИР 

ДЕМОКРАТСКИ И ПРОСВЕЋЕН, ПОДАНИЦИ ЋЕ ВРЕМЕНОМ СТАСАТИ У 

СМИРЕНЕ И ИЗГРАЂЕНЕ ЛИЧНОСТИ. ТАКВЕ ДЕМОКРАТСКЕ ДРЖАВЕ СУ 

УПРАВО ЗБОГ ТОГА ПОБЕДНИЦИ. ИМАЈУ КВАЛИТЕТНЕ ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ. 

А ОНИ СУ НАЈВАЖНИЈИ РЕСУРСИ. 

 

АКО ЈЕ НЕОСНОВАНО РЕПРЕСИВАН, ИЛИ ПАК НЕ КАЖЊАВА 

ПРЕКРШИОЦЕ, ПРОИЗВОДИЋЕ МАСОВНО ДУШЕВНО, ДУХОВНО И 

МОРАЛНО ОСАКАЋЕНЕ ПОЈЕДИНЦЕ. 
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ОВА КОНСТАТАЦИЈА ЈЕ ВРЛО ПРИМЕНЉИВА ЗА  ОВЕ БАЛКАНСКЕ 

ПРОСТОРЕ И ЊИХОВЕ СТАНОВНИКЕ. 

 

ЈЕР СУ ОВИ ПРОСТОРИ ХИЉАДАМА ГОДИНА ПОЗОРНИЦА КРВАВИХ 

РАТОВА, ВЕКОВНИХ СТРАНИХ ОКУПАЦИЈА, СИРОМАШТВА, МИЛИОНИ СУ 

СЕ САВИЈАЛИ ДА САМО ПРЕЖИВЕ. 

 

ПСИХОЛОГИЈА ЉУДИ СА ОВИХ ПРОСТОРА ЈЕ ДРАСТИЧНО ОБЕЛЕЖЕНА , 

РАНЉИВА, ОСАКАЋЕНА. РАСПАД ЗЕМЉЕ, РАТОВИ, СИРОМАШТВО, 

БОЛЕШТИНЕ, СТРАХ. ТО СВЕ ЧИНИ СВОЈЕ. 

 

КАКО ЈЕ СЕ СВЕ ОВО ОДРАЖАВАЛО  НА СПОСОБНОСТ  НАШИХ ЉУДИ  ДА 

НАПРАВЕ РАЦИОНАЛАН ИЗБОР?. 

Врло помно и са великим интересом одавно пратим овај процес  и проучавам како су 

на њега реаговали поједини наши људи.  

 

Већина би ћутала савијене кичме. Вишедецинјска тиранија и страх су савили кичме. 

Многи су се учланили у Партију, да би тако добили привилегије, да преживе. Као 

печурке после кише ничу свакојаки жбири, агише, поткази вачи. Нису ретки они  

 

који су се придружили моћницима, страним или домаћим,  поист оветили се са њима, 

и постали већи насилници од  њих самих. Већи католици од Римског Папе.  

 

Често размишљам како сила и моћ утичу на психологију и морал  нације и појединих 

поданика. Где се завршава психологија а где почиње морал, често се питам? Да ли је 

морал појединца пр оизвод његовог душевног склопа и стања, или је првенствено 

духовна вредносна категорија?. Чини ми се да се ова два утицаја, психе и духовних 

критеријума мешају, познајем лично поједине преступнике, проститутке, лопове, 

убојице, њих су таквим направили нарочите несретне животне околност и. Прво се 

разлабави и расклимата личност, па ако се на то надовеже материјлна беда, ево 

погодне подлоге да се појави кр иминалац, провалник, лопов, преварант, или 

убојица.  

 

Откуд у власти и безбедоносним структурама такви садистички насилници? 

 

Насиље и дубока и сложена галопирајућа криза морала нису успели да поједине 

наведу на недоличне поступке. Знам  толико њих, поштених, појединаца од 

интегритета, достојанства, они су и у таквим околностима успели да сачувају 

морални и људски лик.  

 

Познајем и оне који су се побунили. Њихова судбина не би била  извесна, али је све 

зависило од тога на који начин је била артикулисана њихова побуна. Искуство ме је 

научило да је најгори избор гурање прста у очи моћницима.  

 

Мој ангажман пак не може битги сврстан ни у једну од споменутих категорија. Ја се 

браним од уништења, смирено, аргументима, ненасилно. 
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 Са великом тугом запажам да овај поредак производи духовно осакаћене појединце, 

да не води процвату личности како то већ деценијама труби- ЧОВ ЕК КАКО ТО 

ГОРДО ЗВУЧИ, ЧОВЕК ЈЕ НАШАНАЈВЕЋА ВРЕДНОСТ, него да производи 

смањене личности, чапур ( том 3). 

 

 

-Јануар 1979.године. Брак и ангажман за људска права. 
 

Мене СУП надзорава, хапси и шиканира, са образложењем да блатим самоуправну 

СФРЈ у свету, да је оптужујем да прогони људе. 

 

Мени није довољно јасно: наводно ја оптужујем СФРЈ за прогоне, а добијам скоро 

наочиглед органа безбедности свежњеве података несретника који се жале да се  

 

злопате у раљама немилосрдних прогонитеља? Као да неко такве несретнике 

усмерава ка мени? Убеђен сам да СДБ- види те који долазе код мене са 

документацијама, а да их због нечега не спречава. Чак ми изгледа да ме неко из 

потаје  алиментира оваквим оптужујућим документима? 

 

 

Ко би могли бити ти који воде ову двоструку игру? Зашто?  

 

Све сам више убеђен да ме неформалн центри моћи користе, да ме злоупотребљавају, 

усмеравају ка мени обесправљене несретнике да ми дају врло компромитујућа 

документа, да бих ја та документа искористио у земљи и ван ње, да докажем да се у 

Југославији крше људска права. А онда да ме оцрне код недовољно упућених 

безбедњака из СУП-а, да их нахушкају на мене, да ми чине свакојаке гадости и да ме 

из потаје саботирају, да угрожавају и моје ближње.  

 

Зашто се води ова двострука игра, ко стоји иза тога? 

 

Завади па владај! 

 

Како објаснити запенушаним безбедњацима да сам невин и постварен? Покушао сам 

да им ову затамњену област дочарам, они су ме погрешно схватали, да ја желим да их 

манипулишем, да их  наводим на погрешне процене. Постајали би због таквог 

погрешног закључка још  опакији и злобнији. 

 

Како раскринкати оне који ме постварују, претварају у оруђе? 

 

Како објаснити Саши ову сложену политичку и политиколошку игру. Покушао сам 

да јој то разјасним, али сам унапред знао да она то не може схватити, и да то њу не 

занима. Она жели мир, стабилну породицу и брак, дете,  а изгледа да у мени 

препознаје, очигледно погрешно, онога ко више воли да се прегања са осионим 

моћницима, него ли да се посвети свим срцем њој и породици?. 
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Да ли је она у стању да  схвати суштину наших неприлика, јер се овде не ради само о 

мојим неприликама, него и о њеним и њене породице, која је такође много претрпела 

од репресивног поретка ( том 3)  који не заборавља, који је велико злопамтило, који 

све бележи у својим тајним архивама, који и сада жели да јој  се свети, да напакости.  

 

У оваквим околностима наш бр ак не може  опстати. Он ће се постепено, а онда све 

убрзаннје , растакати и претварати у неслогу, у место где ћемо нас обадвоје долазити 

са нервозом и неизвесношћу.  

 

Крај сам назирао: свакодневне расправе које ће се из дана у дан претварати у свађе, 

у нетрпељивост. Из чега ће неминовно настати  развод.  

 

Овакав закључак би ме доводио до истинског беса, зарицао сам се сам себи, да ћу се 

ако се то деси, искључиво посветити побуни против тираније.  

 

Али бих се одмах тргнуо: можда то управо неко жели? Морам добро да размислим 

шта да чиним. 

 

 

 

Како спречити распад нашег брака и породице? Мени је до ње јако стало, у мени су 

се према њој развиле снажне и бујне емоције. Учинићу све што могу да спашавам 

брак. Али насртаји на нас неће престати.  

 

Ипак, сматрам да ће они који нас угрожавају временом увидети да са тиме више губе 

него ли што добијају, јер ме подст ичу да се браним чиме рушим углед земље у свету?  

Или пак процењују да моје жалбе свету не могу нимало нашкодити угледу још увек 

моћне државе?  

 

Да престанем да се бавим људским правима? То сам покушавао неколико пута, тада 

би било још горе.  

 

Ја сам њима потребан као бунтовник. Као оруђе за рад на њиховим радним местима. 

 

Као дављеник за сламку бих се увек  хватао и враћао на помисао: Сашу треба да 

политички образујем и просветим, да упозна политичко окружење и како оно може 

утицаги на нас. Ради тога сам срочио више текстова из политикологије, 

социоллогије, психологије, политичке пропаганде, ставио јој то у руке да прочита и 

да о томе продискутујемо.   

 

Уместо да то прочита, постала је нервозна, и љута. Само је текстове гурнула у страну 

и одбила да се њима бави. 

 

Нервоза у нашем дому је тињала, као мала ватрица која ће се разбуктати. 
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Она је бивала забринута и повремено врло нервозна, ипак она схвата да је се нашла у 

новим замкама. Причала би ми повремено потрешена како је њен  отац док је држао 

у рукама телефонску слушалицу  био погођен страховитим инфарктом, срушио се 

као громом погођен, умро је на њеним рукама. ( том 3).  

До опуштања би долазило када би се на радиу зачуо девојачки глас Лепе Брене: 

 

Лепа Брена. 

 

 

 

Чачак, Чачак 

Шумадијски рок'н'рол 

то је живот мој и твој 

ој, Мораво, ој 

 

Грди мене драги мој 

што је не знам рок'н'рол 

хоће рок, а ја јок 

волим само Чачак 

 

Каже мени дилбер мој 

да ја нисам његов број 

хоће рок, а ја јок 

волим само Чачак 

 

Чачак, Чачак 

Шумадијски рок'н'рол 

то је живот мој и твој 

ој, Мораво, ој 

 

Играм коло све у шест 

мог Драгана хвата бес 

мани рок, може цмок 

ако играш Чачак 
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Саша би се истински  узбудила, разнежила, када би чула врло аутентичну и 

носталгичну бошњачку севдалинку песму, коју је тако дубоко осећајно певао Неџад 

Салковић :  Не клепећи нанулама. 

 

 

Не силази са чардака 

и не питај гдје сам био 

зашто су ми очи плачне 

због чега сам сузе лио 

 

Стајао сам крај мезара 

и умрлу мајку звао 

носио јој дар од срца 

али јој га нисам дао 

 

Не клепећи нанулама 

кад силазиш са чардака 

све помислим моја драга 

да силази стара мајка 

 

 

 

Севдалинке, и изворне српске народне песме, предивне македонску мелодије, су 

мелем за душу у поплави кича и шунда што заглушује из радија и са телевизијхских 

екрана. Имам утисак да слично мисли и она. 

 

Дрхватим прстима би палила цигарете  једну за другом, видим  да пуши две пакле 

цигарета дневно. А не зна се број шољица кафе које би попила. 

 

Покушавао сам да јој дискретно и са јаким аргументима образложим колико су 

штетне цигарете за здравље:`` Руинираају организам,  руше женственост, опасне су 

по здравље, и скупе``. Она је ћутала, Саша је интелигентна и  разумна, али само онда 

када је смирена, чим би се изнервирала нестајали би њена логика и разум. Чини ми 

се да се ова моја порука о штетности пушења ипак досеже до њених расуђивања. 

Упућивао сам је у штетност претераног конзумирања кафе:`` Бора ми је казао да је 

корисно попити једну шољицу кафе ујутро, он је научник, професор универтзитета у 

Француској, он познаје ствари``.  

 

Она ме је посматрала љубопитљиво, али је настављала своје дугогодишње навике. 

Мењати нечије навике је врло мукотрпан задатак, увиђам тек сада.  

 

Био сам врло пријатно изненађен када ми она рече недавно:` ‘‘Размишљам да одем 

на курс за oдвикавање од цигарета``. 

 

Када бих почињао да пишем текстове за објављивање у часописима, томе бих се 

усредсредио свим срцем, свет око мене је једноставно нестајао. Радио је био упаљен, 
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тада бих проналазио класичну музику, то ме тако смир ује, иснпирише, идеје и мисли 

се само роје, као да извиру из неког невидљивог огромног духовног резервоара. 

Фројд је геније,  так сада то увиђам. У личности човека постоји огроман унутрашњи 

невидљиви океан, ево музика ме споји са њим. А нисам имао појма да у мени дремају 

таква осећања и размишљања, такви мисаони концепти које музика извлачи 

однекуда из мога мозга. 

  

У магновењу сам спазио да када се посветим писању, да би се Саша почињала да 

осећа запостављеном. Благо би се мрштила. Али ми никад ништа ннје казала. 

 

Можда она не може да поднесе да мени има нешто прече у животу од ње? 

 

Био сам опрезан као прогоњена животиња у шуми, стално сам очекивао нове 

пакости и неприлике, и био спреман да се са њима ухватим у коштац. Да ли ће ме 

сада оставити на миру, будући да сам у браку? Да ли ће наша брачна барка опстати 

трајније на врло узбурканом мору нашег врло стресног живота, крцатог 

непредвидивим догађајима? 

 

Ипак смо налазили времена за изласке и излете на Авалу, у Кошутњак, одлазили би 

смо у ресторане, или би навраћали у суседни заједнички стан мојих родитеља, одмах 

иза нашег тамног ходника. Уобичајавали би да често одемо колима до стана њених  

 

родитеља у улици Змај Огњеног Вука број 4 на Сењаку. Саша иде често у стан  

њених родитеља, није чудно, тамо је одрасла.  

 

Али дали се она везује за ново породично гнездо?  

 

Уобичајавали би да са њеном мајком и братом Војом слушамо Дневник РТС у пола 

осам  увече. То је та дивна мелодија која најављује овај дневник  која ми се заувек 

урезала у сећање ( И данас када је чујем осетим ондашњи полет и енергију). 

 

Сашина мајка Милица сува и израђена жена је била нестрпљива да чује 

телевизијске весги о преминулим јавним личностима. Она би читала сваки дан лист 

ПОЛИТИКУ, ја бих јој понекада када бих био код њих куповао, узимала би 

дрхтавим прстима новине, и брзо прелиставала читуље, то је за њу било најважније. 

 

Понекад би преноћили у стану њених родитеља.  

 

Ми смо већ неколико месеци у браку, а она не остаје трудна. Мој лекар је др.Љубиша 

Ђорђевић из Дома здравља Савски венац у Ломиној улици,  његова ординација се 

налази у увученој бараци у дворишту што даје на улицу Народног фронта. Он и ја 

смо установили да смо истомишљеници, долазио бих код њега због јединог 

здравственог проблема- несанице. Увек би ме љубазно саслушао , гледао би ме цело 

време пажљиво у очи док сам му говорио о узроцима. Увек би се сложио са мном. 

Док је моја мајка одлазила код његове колегинице из Дома  здравља докторке 

Пантићке. Када сам му се пожалио да моја супруга не остаје трудна, он ме је 
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охрабрио:`` Не узрујавајте се због тога, то су нормалне и пролазне појаве, биће све 

убрзо у реду``. 

 

Наши суседи на спрату су Станићи и Фотићи. Са њима одржавамо најбоље суседске 

односе. Изразито црнокоси инжењер Мића се оженио са изразито плавокосом ћерком 

Фотића, имају малу девојчицу која се често у дворишту игра са Валеријом. Мића би 

понекад долазио да одиграмо партију шаха. Открио сам да смо из истог дела Србије, 

можда и рођаци. Он је из села Ставе на превоју Медведника од Ваљева ка Дрини. 

 

'' Моји преци су дошли у 18 веку са Романије на Дрину, један крак се упутио уз 

Дрину, то су моји Крсмановићи, а други се упутио ка Ваљеву и зауставио се и 

населио баш у твоме селу Ставе, према породичном предању чувени српски јунак из 

Првог српског устана Илија Бирчанн је мој предак'', желим да се зближим са драгим 

суседом. 

 

Када ово чу, Мићо спусти руку са шаховском фигуром, усправи се на ноге и рече ми 

радосно:'' Па ми смо изгледа рођаци, Илија Бирчанин је из мога села, и мој далеки 

предак''. 

 

 

 

 

 

- Јануар 1979.године. Сусрети са Ташићем, Мишом Скулићем и супругом 

пијанисте Николе Рацкова. 
 

Жозеф Лончар ме је након сусрета у просторијама Фудбалског клуба Црвена звезда  

у Васиној улици, где је он задужен за пропаганду  и маркетинг, позвао да посетимо 

просторије завода који се бави истраживањем тржишта и трговине,  лоцираним на 

врху Цетињске улице, близу зграде Радио Београда:'' Са њима би могли 

сарађивати'', појасни разлог посете. 

 

Тамо сам се упознао са занимљивим и љубазним директором Ташићем. Он схвата 

ово време и потребу да се примењује маркетинг у пословању, али са благом тугом 

констатује да наша предузећа касне за светом:'' У појединим већим предузећима 

постоје службе маркетинга или истраживања тржишта, али само на папиру''.  

 

''То знам видео сам у Рекорд-у, у, Бип-у, сада и у служби истраживања тржишта 

Галенике'', сложих се са њим. 

 

Док сам разговарао са Ташићем у канцеларију опрезно крочи висок и  витак, 

црномањаст млад човек, смеје се отворено и искрено, као да се знамо годинама. Он је 

економиста ове установе,  по имену Миша Скулић. Миша шири позитивну енергију, 

он је Херцеговац, мудар човек.   
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Сва тројица забринути се сложисмо да се економска криза продубљује, и да у 

Југославији превагу односи бирократска окоштала структура огрезла у деценијским 

привилегијама, која по сваку цену жели да брани своје позиције, и да не жели да 

одступи ни за педаљ. 

 

Сарадница ове фирме је љупка супруга познатог пијанисте Рацкова. Поред ње седи 

исто тако шармантна црнка која ме је посматрала упорно и радознало:'' Ви радите у 

Галеници, тамо је запослен мој супруг Никола Мицкић, лекар''.  

 

Како је Београд мали, одмах помислих: '' Како да не'',  рекох јој радосно , '' Никола 

је био једно време нераздвојни друг мога брата Боре, свирали су заједно на 

игранкама, Никола је имао популаран надимак  Ципов''. ( томови 1 и 2) 

 

На ове моје речи сви се насмејасмо задовољно. 

 

Да напоменем и истакнем још једног ентузијасту и експерта маркетинга-Неђу 

Икача. У контактима у фирми Соко Штарк, где је један од директора близак 

сродник Сретен Крсмановић-Бибо ( видети томове 1, 2 и 3), тамо је такође  запослен 

сродник мајке необично надарен и наочити Сергеј Прокопенко ( том  2 и 3), сам срео 

Неђу Икача. Он је вршњак, изразито плав, повисок и наочит. Испричао ми је његове 

изванредно замишљене промотивне акције чоколада и кексова фирме Соко-Штарк,  

 

 

био сам врло пријатно изненађен.  Као да је урађено од најпрестижније фирме за 

промоцију продаје из Брисела. 

 

Он је врло енергичан, пун полета, мене занима откуд њему таква сазнања и знања о 

најмодернијим концептима модерног маркетинга и унапређења продаје, што знају 

само они у западним земљама, а он није тамо живео као ја? 

 

Сазнах да јe он self-made man, од основне и средње школе , осећајући своју снагу духа 

и урођену интелигенцију, он је у рекордном року улажући огроман труд, завршио 

факултет и специјализације, и израстао у врсног стручњака. Личио ми је на 

Американца, младог способног човека који је остварио свој ''амерички сан'': трудом 

постигао завидан успех. 
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-30 Јануар 1979.године. Политика и појединац. 
 

Свестан сам већ неколико година, као што  претходно истакнух,  да појединац живи 

у сложеном политичком окружењу и да ово окружење може имати утицај на његов 

живот и опстанак. Ово што се догађа овде у Југославији, на неки начин прати свтске 

догађаје и превирања.  

За мене је одавно изазовна тема за размишљање деколонизација у Африци, и у Азији. 

Јер је Азија далеко од западних држава и у њој је доминатнији утицај Кине и СССР-

а. Како се у Азији понашају САД и поједине западне државе?   

Није лако сложити делове слагалице, не ради се само о сукобу Запада са СССР-ом,  

ту је и Кина. Али постоје и међусобн ривалитети САД и појединих европских 

држава.  

Америка је врло моћна, све моћнија. Успоставља пуне дипломатске везе са 

комунистичком Кином.Појавили су се у Камбоџи ЦрвениКмерикоји 

сукомбиновалисвојеидејесаантиколонијалистичким идејама КП Француске, 

сакојимасусењеневођеупозналетокомстудијанафранцускимуниверзитетиматоком``пе

десетих``. 

ВођеЦрвенихКмерасуприватногајилеврлонегативнеемоцијепремаономештасувидели

каоарогантанставВијетнамаца, и 

решилесудауспоставеобликкомунизмаразличитодвијетнамскогмодела. Због чега је 

дошло до рата између њих и северног Вијетнама. Накончетиригодиневладавине, 

режимЦрвенихКмерајеуклоњенсавласти 1979. 

након инвазије одстране СоцијалистичкеРепубликеВијетнам 

Мој школски друг Бора Мирковиће ( томови 1, 2 и 3) је водитељ важне политичке 

емисије на главној телевизији. Он је задужен да интервјуише лидере појединих 

несврстаних држава, па и оне из САД и Западне Европе.  Мене збуњује његов наступ 

за време његових интервујуа, он је врло самоуверен? Као да је Југославија стожер 

светске политике?   

Са киме је Југославија у савезу? Све ми се чини да је са Совјетским савезом? Срео 

сам недавно Бору Мирковића на предавању у УКС (  Удружење књижевника  

 

Србије), он је скоро исто онако самоуверен као што је био и у гимназији, чини ми се 

да је дубоко убеђен у водећу значајну улогу СФРЈ у свету. 

`` Водиш емисије на ТВ са несврстаним политичарима самоуверено, видех те недавно 

са СиримавоБандараике``, запитах га пре него што је предавање почело. Тако 

настаде разговор између нас двојице. `` Шах  је побегао .у Египат``. Он застаде и 

погледа ме тајанствено:`` Он је готов, болује од рака, он је амерички човек, долазе 

сада други на власт у Ирану``. `` Он је доста учинио да се Иран развија, али су 

настале велике социјалне разлике, јавили су се незадовољници који су га 

оптуживали да је  западни човек``, рекох му.  `` Полако, буде се Кина, Вијетнам, 

Азија превире``, није стигао да заврши мисао јер започе предавање. 
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Усташка емиграција је охрабрена, чини ми се нарочито после постављања бомбе у 

Биоскопу 20 октобар у Београду 1968 године, после убиства  амбасадора СФРЈ  

Роловића у Стокхолму 1971.године, читам у штампи да су у  Сиднеју у Аустралији 

ухапшена тројица хрватских националиста и заплењен експлозив који су наводно 

хтели подметнути у југословенски конзулат. Да ли је ово ново уважавање за 

Југославију?  Изгледа да у свету нараста  одбојност према усташком тероризму, 

Федерални суд је у Америци наредио сућење двојици Хрвата који су 1978 године 

заузели западноамерички конзулат у Чикагу?.  

Како ово тумаче нарастајуће националистичке снаге широм Југославије? 

 

- 2 фебруар 1979.године. Умро Едвард Кардељ. 

 

После Четвртогпленума ЦК СКЈ, одржаногјула 1966. годинена Брионима, 

кадајесмењен АлександарРанковић,аЕдвардКардељје преузеоулогу 

„другогчовека― Југославије инајближегсарадникаЈосипаБрозаТита 

 

Јосип Броз Тито и Едвард Кардељ. 

 

Поредрадана партијским и државнимфункцијама, 

ЕдвардКардељсебавиопублицистичким и научнимрадом, према неким изворима он 

је важио за оца концепта социјалистичког самоуправљања у Југославији.  

Међу појединим Србима је виђен као наклоњен Хрватима,. Словенцима и несрпским 

мањинама. Слушао сам да су он и  Тито уклонили Србина Александра Ранковића , 

да би тако надвладала спона Хрвата и Словенаца у Југославији. 

 

Био сам изненађен када сам недавно сазнао да је његов син  Борис 1971. године 

извршио самоубиство. Како је тако нешто било могуће? 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
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Едвард Кардељ се тешко се разболео крајем 1978., умро  је од рака дебелог црева, у 

Клиничко-болничком центру у Љубљани (у истој болници где ће годину дана касније 

преминути и Јосип Броз Тито).  

Моји родитељи су саслушали вест о његовој смрти смркнути, без речи. Били су врло 

забринути.  

Смрт Едварда Кардеља је била у Београду пропраћена свакојаким коментарима. 

Изгледа да бесповратно одлазе стари револуционари, да долазе нека  нова времена, 

к о ј а  и з н е д р у ј у  н е к е  н о в е  к а д р о в е  .  Ј у г о с л а в и ј а  ј е  

у дубоком превирању. 

 

`` Јеси ли гледала филм ПРОПАСТ БРОДА ТИТАНИКА?`` упитах Сашу. Она ме 

погледа упитно. `` Док је Титаник убрзано тонуо пробушен огромним леденим 

брегом,  у потпалубљу је оркестар свирао брзу мелодију , парови су се бесно окретали 

у ритму музике, не запажајући да Титаник убрзано тоне``.  

 

Она подиже лево колено, показа обнажену натколеницу, страсно привуче дугим 

прстима дугу цигарету Gitanesи увуче дубок дим,  па га одмах сладостртрасно зали 

гутљајем кафе. Цигарете и кафа су њен живот, и тренуци опуштања. Наставих 

острашћено: `` Овај наш Титаник, Титова Југославија убрзано тоне, а овде уместо да 

брод спашавају да не потоне на дно, се баве самоуправљањем, несврстаним,  Хлеба и 

игара, никад није било више бендова и свакојаких забава``. 

 

Она је уместо одговора опет десном руком узела цигарету и левом креснула упаљач , 

удахну дубоко дим, и левом руком привуче шољицу кафе дивним уснама. 

 

 

-  6 фебруар 1979.године. Саша и милиционери. 
 

Саша и ја устајемо у исто време, по мраку, већ око пола пет,  јер обадвоје морамо 

бити на радним местима у 6 часова. Она иде колима ка Раковици ,а  ја на аутобус 

према Земуну. Пођох данас са њом колима јер треба да обавим један послован  

 

 

 

разговор у близини наше бивше заједничке фирме ФГП Рекорд. Док је Саша 

воланом завијала на десно да уђе у Карађорђеву улицу широку прометну артерију ка 

Железничкој станици, спазих да она левом руком врло весело и скоро обешењачки 

замаха ка такође одлазећем милицонерском аутомобилу, у коме је седело бахато 

неколико дрчних младих милиционера бацајући у мом правцу пакосне погледе. 

 

Био сам  као посут хладним тушем:'' Знаш ли ти да су ме неки од тих којима се ти 

јављаш као блиским   пријатељима хапсили и приводили?'', рекао сам јој истину. 

Онај високи плећати што седи самоуверен заваљен на седишту позади и чкиљи 

лукавим очима, ме је је једном привео и просторије СУП-а и заврнуо ми руку``. 
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Она је ћутала. 

 

Недавно сам се сусрео са господином АлојзомТурком, католичким свештеником који 

живи и спроводи своју мисионарску улогу у Београду. То је био не само врло 

занимљив разговор, имао сам прилику да тада разговарам са човеком који је одисао 

разумевањем и љубављу. Требамо опет да се сусретнемо. Сећам се да сам му се 21 

октобра 1978  .године захвалио писмом. 

 

У Ирану се опет нешто мутно закувава, на власт долази шиитски верски вођа 

Ајатолах Хомеини, који се враћа у земљу након 14 година прогонства. Опет сам 

разговарао са Бором Мирковићем  сусрели смо се случајно испред његовог стана у 

лепој згради у Његошевој улици. Он сматра да иза АјаталохаХомеинија стоје снаге 

које желе да преко његовог верског фанатизма,   у хаосу и конфузији, одрже Иран 

под контролом, јер је врло богат нафтом и гасом.  

 

.  

 

 

 

-11 фебруар 1979.године. Четрнаест година  од смрти Мише Беатовића, 

сусрет са његовом мајком Радојком Беатовић.  
 

Душко Беатовић ( томови 2 и 3), живи и ради у Паризу у егзилу. У њиховом 

пространом стану у суседству у Карађорђевој улици станује сама његова мајка, ујна 

Радојка, како је ословљава мама. Посетио сам је данас. Тамо затекох лепушкасту 

млађу плаву жену, сазнах да је она Душкова супруга, она је Францускиња, зове се  

 

Никол, дошла је у посету Душковој мајци. Никол је врло учтива и озбиљна , 

измењали смо неколико пригодних речи на француском,  она и Душко имају сина 

Венсана. Душко ради у некој великој фирми, као шеф после-продајног сервиса. 

 

Ујна Радојка  је старија жена , уморних црта лица, утучена, њен живот је 

свакодневна туга за прерано умрлим мужом и сином Мишом ( томови 1, 2 и 3). ``На 

данашњи дан је умро наш син Мишо``, потекоше јој сузе низ зборано лице. Извади 

стари искрзани албум са сликама, мирише на нафталин и мемлу, залиста 

смежураним прстима ка задњим корицама, тамо видех свежањ црно белих читуља, 

нових новцатих, као да осећам у ноздрвата мирис олова.`` Узми ову једну читуљу``, 

пружи ми дрхтавом  руком.  

http://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Imam_Khom
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.  

 

 

 

-13 фебруар 1979.године. Жртвени јарци. Број политичких страдалника. 
 

И -некаАронбацижребзатадвајарца, једанжребГосподу, а другижребАзазелу. И 

некаАронпринесенажртвујарцанакогпаднежребГосподњи, 

некагапринесенажртвузагрех. А 

јарцанакогпаднежребАзазеловнекаметнеживапредГоспода, даучиниочишћењенањему, 

панекагапусти у пустињуАзазелу. И метнувшиАроноберукесвојенаглавујарцуживом, 

некаисповединадњимсвабезакоњасиноваИзраиљевих и свепреступењихове у 

свимгресимањиховим, и метнувшиихнаглавујарцунекагадачовекуспремномдагаистера 

у пустињу. И јарацћеоднетинасебисвабезакоњањихова у пустињу; и пустићеоногјарца 

у пустињу. (3 Мој. 16, 8-22) 

 

јарци 

 

Часопис НИН  није уопште одговорио на мој допис у прилогу ниже, у вези њиховог  

текста `` Вечити кривци``, који је био објављен у овом медију 1 октобра 1978.године . 

( Напомена: у моме тексту у прилогу недостаје страна 2, текст је блед,  јер је био 

заплењен од полиције).   

 

Желим, да предочим да је НИН ставио на дневни ред тему прогањаних појединаца, 

које назива `` вечити кривци``, или ``жртвени јарци``.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:William_Holman_Hunt
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.  

 

 

Овај текст о жртвеним јарцима , који је објавио угледни часопис НИН, је за мене био 

потврда моје тезе: у овоме друштву постоје читави сегменти прогањаних појединаца 

и породица.  

 

Питам се: зашто је ова појава обзнањена на страницама овог значајног јавног 

гласила, када поредак упорно тврди да таквих појава нема у самоуправној 

Југосавији, шампиону света у поштпвању људских права и слобода? 
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Мора да постоји јак разлог чим су званичници признали да у овоме друштву постоји 

репресија? Који би то могао бити разлог?, питао сам се.  

 

Имајући у виду шта се све дешава и што сам са тугом и страхом запажао око себе, 

никако не могу да  поверујем да би се иза тога могле укривати искрене побуде:  да се 

признају застрањености и да се пропусти отклоне.  

 

Покушавам да одгонетнем ову загонетку, чини ми се да је на делу покушај да се 

укрије масовност оваквих случајева, јер су они толико бројни , присутни у  

различитим сегментима становништва,  да многи промућурнији појединци почињу 

да их препознају и  откривају их  у својим окружењима.  

 

Што би могло слабити углед Југославије, Тита и Партије, и буђењу свести за 

отпором нарастајућој тиранији?.  

 

Циљ публиковања овога текста би дакле, по мени, био да призна да оваквих 

несретника који су пали под удар појединих моћника има, али да се ради о 

појединачним случајевима, малом броју појединаца. Из стилизације и речи 

употребљених у тексту се назире намера писца, да уједно призна постојање ове 

немиле појаве, али да прикаже да се ради о врло малом  броју појединаца, који су 

поврх свега то заслужили, јер су се огрешили о самоуправљање, а Боже мој, сваки 

друштвени поредак , па и овај, мора да се брани. 

 

Према енциклопедијским изворима 

:``Жртвенијарац јеневина жртва накојујеусмеренанагомилана, потиснута и 

померенаагресивност околине и којаиспаштазатуђегрехе. 

Називпотичеодпознатебиблијскеприче, 

ο јарцу којегсустари Јевреји свакегодинеритуалножртвовали,такоштосугаизгонили 

у пустињунатовареногњиховимгресима, 

какоби Бог искалиосвојуљутњунатојживотињи, 

кажњавајућинедужногјарца.Жртвенијарацсетражи и налазипосебно у 

онимкризнимдруштвенимситуацијамакада, уследфрустрације, 

нагомиланаагресивностстановништванемагдедасеиспразни, 

јерсенесмеусмеритинамоћнепредставникевласти. 

Тадасекаообјектпотиснутеагресивности у 

улозижртвеногјарцаналазеобичномањинске и маргиналнегрупе, којесунезаштићене 

и затопредстављаулак и 

немоћанплен.Тражењужртвеногјарцанарочитосусклоненесигурне, садистичке и ауто

ритарне личности. Пражњењенагомиланеагресивностинамаргиналнимгрупама, 

политички непожељним, када се ради о расизму, анти-семитизму и слично, 
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којеимајуулогужртвеногјарцашто доводидохомогенизацијеосновне, владајуће групе 

и дозадовољењасадистичкихсклоностипојединца``.. 

Одавно трагам за мотивима и узроцима кршења права, и прогона.  Поводом мојих 

објављивања података о жртвама прогона добио сам више порука и бројна питања 

добронамерних појединаца из земље и иностранства . Оне се своде на резиме:  

ЗАШТО власти прогоне те људе, шта су учинили, да ли су криви, колика је 

раширеност те појаве.  

И сви су се питали: ШТА ЧИНИТИ? 

 

Позивам пажљивог читаоца да погледа текст `` Вечити кривци``. Иако недостају две 

стране тамо сам покушао да неке ствари разјасним. 

 

Аутор текста у НИН-у је интелигентан и лукав. Али се очигледно ставио у службу 

оних снага мрака које спроводе масовну дискриминацију и репресију. А желе да је 

подмукло прикрију, и овековече. Има овај поредак стручне масовике. Добро, ако су 

тако стгручни, ваљда су довољно промућурни, да схвате да се не ради ни о каквим 

појединцима него о све масовнијој појави. 

 

Сигурно је да ће поредак да се обрачунава са непријатељима и ривалима. То је са 

тачке гледишта државе оправдано, маколико то било нехумано. Разговарајући са 

појединим од њих, сам установио да су критиковали званични поредак. Па  то је 

вербални деликт који не санкционише међународно право. Али СФРЈ  тај фундамент 

међународног права никако не уважава у пракси.  Није ми било тешко да дођем до 

закључка да су ове критике на рачун поретка најчешће биле основане,  а нарочито 

што је битно, ови  људи су били угрожени у њиховим правима.  

 

Отуда њихова оправдана огорченост на режим.  

 

Овде се поставља легитимност право на самоодбрану. Ови страдалници су жртве, а и 

исто време им се оспорава право да се бране. `` Уништавају ми живот  и мојих 

најближих, а немам право да се заштитим  и браним``, рече ми Пера Бјелановић. 

 

Значи , ако је неко страдалник, нема право да се брани, јер ако то каже, бива 

проглашен за опасног државног непријатеља? 

 

Али анализа ових случајева, и увид у природу и методе кршења људских права, 

показују,  да се не обрачунава само са непријатељима, или критичарима, ривалима, 

незадовољницима, него и са многим другима. Да ли је нпр. крив онај који је 

опљачкан , да ли је он непријатељ државе ако је цео живот радио и уштедио за 

живот, и сада нема новца да плати обавезе, за храну, одећу, лекове, за школовање 

деце? Да ли је непријатељ државе онај кога не штите судови? Или они грађани које 

је држава опљачкала још када је на власт дошла 1945 године? Сви они траже своје. 

Да ли је непријатељ онај који тражи да судови буду правични? Да ли је непријатељ 

онај који другачије мисли од поретка?Да ли је непријатељ онај који је без посла  
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стана и тражи да се та питања решавају? Да ли су непријатељи још многи који су на 

свакојаким црним листама зато што су њихови преци били четници, љотићевци,  

 

недићевци, буржоазија у претходној Југославији, информбировци, бивши политички 

затвореници и свакојаке наводне сумњиве личности.? Сада су крива деца, бабе, старе 

жене и немоћни људи, невина деца и омладина, због неких грешака њихових 

предака. 

 

Анализа ове материје јасно показује да је на овом нивоу дошло до ирационалних  

претеривања и катастрофалних погрешака, који нас доводе у нарастајућу кризу. 

Главни кривац је концепт НЕПРИЈАТЕЉА, као основица друштвене контроле који 

се примењује од 1945 године до данас. Савремена политика је постала врло сложена 

научна дисциплина. Планета је постала после толико векова борби и ратова,  

простор препун мржњом, нетолеранцијом, предрасудама, дошло је до  дубоке и 

сложене  моралне кризе у међународним односима, нарочито после Првог и Другог 

светског рата и Хладног рата, читаве нације и милиони људских бића су обезвређени 

у рукама свемоћних политичара и држава.  

 

Ова држава производи масовно непријатеље,  што се своди на више циљева: 

-суров обрачун са противницима и ривалима 

-потстицање сумњичења, лоших процена , производња сумњивих личности и 

стварање масовних конфликтних ситуација и жаришта сукоба 

-стварањем непријатеља се појачавају кохезија и кооперација у поретку 

-ствара се хаос и конфузија, што омогућава групама на власти да лове у мутном 

-што омогућава да се нација претвара у скупину немоћних појединаца 

-огромна репресивна машинерија тако добија у важности, добија  радне задатке, 

оправдање 

-на делу су деценијске навике којих је се тешко отарасити 

-на делу је превентивна  репресија, обрачунава се са потенцијалним непријатељима, 

у зачетку, пре него што они то стварно постану. 

 

Такав режим влада захваљујући масовној производњи непријатеља. Задовољавају се 

појединачни интереси на штету интереса већине, милиона, нације и државе.  

 

Ствар је јасна. Овоме поретку су потребни непријатељи, Он има своје пријатеље и 

групе , и други као пријатељи му нису потребни. 

 

Зато се обрачунава масовно, зато обесправљује већину грађана. 

 

Овај поредак сачињавају екстремисти, они сматрају да су само они у праву, и нико 

други, и да сви они који се не уклапај у њихову визију треба да буду једноставно 

збрисаии са лица земље. Они своје поступке правдају некавим узвишеним 

циљевима, те им је отуда све дозвољено. 

 

У основ и овакве логике се уствари налази њихова психологија, осећај 

инфериорности и потреба за супериорнишћу, низак праг толеранције, неспособност 
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емпатије, о чему ће детаљније бити говора у следећеим поглављима и томовима. Они 

померају агресију са њима недовољно јасног извора фрустрације,  на заменски  

 

објекат и потрагу за `` кривцима`` и жртвеним јарцима, `` 

непријатељима``..Припадници `` тајних елита`` у Југославији себе сматрају  

изабраним, `` недодирљивим``, који се боре за један узвишени циљ, те им то служи 

као оправдање за оно недозвољено што чине. Истовремено они оне који не припадају 

њиховој групи виде као нижа и неважна бића, стоку, или објекте за остварење 

њихових циљева. 

 

Ови извитоперени починиоци погрешно процењују стварност, не поимају да су 

најважнији ресурси једне државе и нације, управо, и највише њени људ. Западне 

државе су одавно дошле д тоза сазнања. Све улажу да обуче и мотивишу људске 

ресурсе. А у овој држави се најдрагоценији материјал, најзначајнији ресурс-људски, 

немилосрдно разасипа и руинира.  

 

Следеће године ће показати и доказати, да ће ова држава западати у тешко замисливе 

тешкоће, управо зато што ће доћи до бројчаног  смањења становника, идо слабљења 

виталности грађана. 

 

Дакле, засада оволико, у следећим поглављима и томовима ова материја ће бити 

врло детаљно стављена под лупу истраживања и анализа. 

 

 

-Фебруар 1979.године. Да ли је Америка свемоћна? 
 

`` У Кабулу су исламски екстремисти киднаповали и убили америчког амбасадора 

Дубса``, грми глас Драгољуба Игњатовића преко телефона. `` Москва сматра 

Афганистан за своју интересну сферу``.  

 

`` Кина је  ту близу такође``, потсетих га. `` Нешто мути  Кина,  упала на север 

Вијетнама``, затим изненадно залупи слушалицу.  

 

Он је такав,  уме бити непредвидив, зачас се изнервира. Ако закаже састанак, може 

се десити да не дође. 
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-1 март 1979 године-Владимиру Марковићу изречена психијатријска 

мера безбедности обавезног лечења у психијатријској болници због 

интервјуа са Фрањом  Туђманом. 
 

Приликом сусрета са Драгољубом Игњатовићем и Милованом Ђиласом сам дакле, 

сазнао да је Владимиру Марковићу 23 фебруара ове године Други општински суд 

изрекао психијатријску меру безбедности лечења и чувања у П.Б.Ц.З ( 

Психијитаријској болници Централног затвора) у Београду,  због раније поменутог 

интервјуа са еминентним хрватским историчаром др.Фрањом Туђманом ( том 3). 

 

 
Зграда Централног затвора у Београду. 

 

'' Владимир Марковић је тражио од мене адресу др.Туђмана да би са њим 

разговарао, јер је видео у моме стану моју обимну преписку са њим. Не слутећи да би 

било шта лоше могло из тога проистећи, Влади сам дао контакт податке'' , рекох 

Ђиласу. 

 

Он ме погледа  иитивачки као иследник:'' Судије тврде да је он после разговора са 

Туђманом написао циркуларно писмо у коме је пренео речи др.Туђмана о броју 

фашистичких жртава у Јасеновцу, бројка је јако умањена, и то писмо је објављено у 

усташком листу ван земље, по њиховом мишљењу он је то учинио у стању душевне 

неурачунљивости, услед тешке душевне болести параноидне шизофреније, па су му 

уместо затворске казне изрекли  меру лечења у психијатријској болници. `` 
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Разговарајући са Милованом Ђиласом сам сазнао, да он није довољно упознат са 

праксом злоупотребе психијатрије у политичке сврхе у нашој земљи:'' Тога има у 

Совјетском савезу, а не у Југославији, Југославија је другачија, мекша и блажа од 

СССР-а'', рече ми он смирено али убедљиво.''  Ту вашу тврдњу господине 

Крсмановићу не могу прихватити'', слегну он затим раменима учтиво, али одлучно. 

 

Са овим његовим виђењем се никако нисам могао сложити, јер лично знам више 

случајева, и покушавам да их њему представим. Он је упознат са мојим насилним  

 

 

 

интернирањем јуна 1975 године у Психијатријску болницу'' Лаза Лазаревић'' у 

Падинској скели, због писаног текста, да ми је том приликом изречена нетачна 

психијатријска дијагноза '' параноидна шизофренија'', која ми наноси огромне 

штете у различитим областима живота, али он истиче контрааргумент:'' Били сте 

кратко у болници, ваш случај је појединачан и није тако драстичан, знате ли ви како 

је у СССР-у, таквих случајева има на хиљаде,  остају годинама у лудницама, тамо 

постоје специјалне психијатријске болнице за преваспитавање политички 

неподобних''. 

 

Ђиласови аргументи су на први поглед убедљиви, али он није у поседовању оних 

детаљних и потпунијих података које ја поседујем:'' Владимир Марковић је смештен 

у П.Б.Ц.З у Београду.због речи, он је жртва вербалног деликта, уместо да га осуде на 

временску казну затвора њега су прогласили неурачунљивим и сметили га на 

неодређено време у луднцу, ко зна колико ће тамо остати, шта му тамо могу учинити, 

он је defacto  политички затвореник,  a dejure је најобичнији лудак. Он је на њиховој 

потпуној немилости. Боље би било за њега да су га осудили на временску казну 

затвора''. 

 

Ђиласа занима зашто је Владимир Марковић тако страсно почео да се бави људским 

правима? 

 

Објаснио сам му да он потиче из породице која је већ дуг низ година на неки начин 

предмет дискретног надзора и омразе надлежних безбедононсних структура. Мени се 

чини, да од како смо почели да се бавимо Владимиром  Марковићем,  да Милован 

Ђилас који је врло мудар и образован човек, са огромним животним искуством, 

приступа Владимиру Марковићу искључиво на основу штурих информација о њему, 

које је стекао током неколико површних разговора са њим. 
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Милован Ђилас 

 

-''Влада је незадовољан млади човек, изложен дискриминацији  без стварног повода 

са његове стране'', ово саопштавам мом уваженеом саговорнику, иако ми је добро 

познато из ранијих размена мисли по овом питању, да он не прихвата мој закључак о 

невиности појединих страдалника . '' Отуда је налазио одушка у обраћању и у 

разговорима са појединим југословенским слободоумним интелектуалцима. Влада је 

бистар и отресит, али је млад и неискусан, а друштвено окружење у земљи је јако  

 

 

сложено, мени се чини да Влада лута у том сложеном и врло деликатном лавиринту'', 

покушавам да заобличим моју деликатну поруку о Владимиру. 

 

Ђилас ме слуша пажљиво али видим да му нешто није јасно:'' А зашто би то њему у 

његовој раној младости чинили, он није никакава значајна личност, његови 

родитељи су скромни и лојални грађани, сами кажете да не би ни мрава згазили, ту 

мора да постоје неки други јачи разлози''. 

 

Ђилас и ја смо и раније разговарали о мотивима прогона појединих грађана. 

Установио сам да међу нама постоје дијаметрално различита виђења. Ђилас сматра 

да југословенски поредак није тоталитаран, него строг, да не прогони већи број 

грађана, поготову не оне скромне и мирне грађане, него да се искључиво бави 

опонентима и непријатељима. 

 

Ја овога пута не желим да са њим поново отварам ову тему ( видети  том 3), него се 

враћам случају Владимира Марковића. А о природи поретка и мотивима политичке 

репресије ћемо он и ја разговарати често касније, што ће сазнати љубопитљиви 

читалац у следећим поглављима. 

 

Мени је жао Владе кога очекују године великих патњи и страдања. Али, у исто време 

признајем себи, да је његов случај јасан доказ да у СФРЈ има злоупотреба 

психијатрије у политичке сврхе.  

 

Ево јасног случаја и доказа који ће ми олакшати моју борбу, јер ја сам се сам себи 

зарекао да ћу се бранити, и доказати да сам јуна 1975 године био смештен у 

психијатријску болницу на незаконит начин и противно медицинској етици, да сам 

душевно потпуно здрав, да је на делу била казна са циљем да ме омаловажи и 

дискредитује као борца за људска права и јавног посленика.  
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И да мој случај ние усамљен, напротив, да таквих случајева има прилично. 

 

Ја сам се још за време овога присилног боравка у овој болници, одлучио да се 

изборим, да докажем и да обзнаним у домаћој јавности и свету, да у СФРЈ постоји 

раширена пракса злоупотребе психијатрије у политичке сврхе ( том 3). 

 

Ради остварења ових зацртаних циљева ја сам од тада,  па све до данашњих дана, 

истраживао случајеве злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, што је пажљив 

читалац могао препознати у претходним томовима, највише у  тому 3. Колико су ови 

случајеви били бројни, они су утолико више били недовољни, нисам био у стању да 

прикупим минималну потребну правно ваљану документацију ( у тому 3 се види да 

сам ја био насилно хоспитализован јуна 1975 године, а Отпусну листу сам добио тек 

1978 године, што је још једна пригодна илустрација како властодршци помно 

укривају овакве злоупотребе).  Жртве злоупотреба су биле преплашене и одбијале су 

да ми дозволе да се за њих заложим, надлежни судски органи и психијатри су врло  

 

 

лукаво прикривали политички мотив, и упирали се да ствар представе као '' 

лудило''. 

 

Оне инстанце у земљи и свету,  које би ово питање могли ставити на дневни ред, од 

мене траже прецизне податке и доказе на бази докумената. 

 

А ја их нисам имао у довољној мери. 

 

Случај Владимира Марковића је управо био због тога за мене врло значајан,  јер је 

он због вербалног ненасилног деликта био смештен у психијатријску болницу на 

неодређено време. Ево правог и јасног случаја злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе, са којим ћу изаћи пред међународне организације, обрадовах се и добих нову 

наду. 

 

'' Случај Владимира Марковића је јасан, он је жртва злоупотребе психијатрије, 

молим вас господине Ђилас да са његовим случајем упознате стране новинаре и 

дипломате са којима одржавате контакте''. 

 

На моје пријатно изненађење Ђилас ме погледа  благонаклоно и лукаво, врло драго 

зачкиљи проницљивим очима. Устаде нагло, али смирено, и упути се великим 

полицама са уредно послаганим књигама у разнобојним корицама, уграђеним у зиду 

стана. Отуда ми донесе две књиге на руском језику, обе су биле о злоупотреби 

психијатрије у политичке сврхе у СССР-у:'' Проучите их, да бих могао нешто 

поступити у вези Владимира Марковића, потребни су ми документовани докази, 

Пресуда и Налаз психијатара, када то набавите донесите''. 

 

Устаде нагло, али учтиво, и испрати ме до врата. 
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Ово је за мене био добар знак. Добих нови елан, већ у глави припремам план како да 

пронађем документацију, тражићу је упорно и мудро, од његових родитеља. 

 

Нама се ка излазу придружи на кратко госпођа Ђилас, Штефица. Она је повисока 

витка жена, правилних и интелигентних црта лица, интелектуалка, чини ми се да је 

она Словенка. Обично би се појављивала на кратко, да нас услужи пићем, и 

дискретно би се удаљавала. 

 

Сетих се мога дописа Удружењу лекара Југославије од прошле године ( том 3), и 

мојих сазнања о здрављу појединих категорија становника, да се такорећи ради о 

једној закономерности, они који су на било који начин  у озбиљнијој  политичкој 

немилости, су лошијег здравственог стања него ли други, о томе сам већ раније 

једном приликом разговарао са Ђиласом. Застадох неодлучно на вратима њиховог 

пространог и комфорног стана.  Опет то споменух. 

 

 

 

На то ће Ђилас стојећи у претсобљу:'' Не верујем да су многи у немилости, а и ако 

неки јесу, нормално је да буду под извесним стресом, не видим било који разлог да 

они због тога могу озбиљно обољевати''.  

 

Смислих у трену и брзо му одговорих :'' Према моме увиду, они који излазе из 

затвора отуда често излазе озбиљног оштећеног здравља''. Он се насмеши пријатно:'' 

Па шта ви мислите, затвор није хотел''. Онда се замисли, као да се досети, скоро да се 

потсмехну:'' Био је са мном један чикица у затвору, стално се жалио другим 

затвореницма да га трују''. 

 

На то се умеша госпођа Штефица, која нас је цело време посматрала са стране:'' 

Ђидо, па и ти си се сам жалио да ти нешто није било у реду са здрављем  у затвору''?. 

Ђилас на то узврати расположен:'' Ама то је био назеб''. 

 

И поздрави се са мном:'' Када набавите документацију и доказе донесите'. Треба да 

видимо како ће се ствари са њим одвијати'. 
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-4 март 1979 године. Посета родитељима Владимира Марковића. 
 

Приликом ранијих посета Владимира Марковића у његовом стану, сам имао 

прилике да боље упознам његове дивне родитеље ( том 3). Одлучих да их опет 

посетим, са намером да од њих покушам да добијем податке и документа о Владиној 

предстојећој насилној хоспитализацији, јер је он иако осуђен, још био код куће на 

слободи.  Затекао сам их у њиховом стану у мирној Вукосављевићевој  улици у 

подножју Канаревог брда, која се спушта ка равном Топчидеру у раковичкој 

удолини. Влада није био тада код куће. 

 

Били су у дубокој забринутости. Сасвим природно, јер ће се њихов вољени син 

јединац Влада вероватно ускоро налазити у злогласној затворској психихијатријској 

болници, познатој по суровим условима живота, корупцији и свакојаким 

злоупотребама. 

 

На њиховим лицима је ледени страх, као да су се стално питали: Шта му тамо могу 

све урадити, он је на њиховој потпуној милости или немилости?. 

 

Саслушали су ме пажљиво, захвалили су ми се скрушено на жељи да помогнем 

Влади, али су ме цело време посматрали испитивачки, и помало са неповерењем.'' 

Молимо вас да засада ништа не предузимате, он је у њиховим рукама, ко зна шта му 

могу учинити, можете му стање погоршати, сачекајмо извесно време да видимо шта 

ће бити''. 

 

Схватио сам да се плаше, они немају довољно поверења у мене,  а како да га имају 

када ме не познају довољно, посматарли су ме повремено испитивачки уморним и 

забринут им очима, трудили су се да да процене,  као да су се питалие који су то моји   

 

тако значајни мотиви, да се овако упорно и страсно залажем  за њиховог сина?  Мени 

предстоји труд да стекнем њихово поверење, морам  бити  стирпљив и упоран. 

 

Ипак дали су ми у руке драгоцену Пресуду, али су строго нагласили да је не могу 

понети, него да само пред њима разгледам.  

 

Док сам очима брзо прелазио са реда на ред драгоценог документа, начух да суђење 

није било јавно, да је Владин отац био једноставно истеран из суднице. Саопштили 

су му да је Влада извршио кривично дело ширења лажних вести из члана 218. став  

1. КЗ СР Србије. Поменути инкриминисани цитат о броју жртава  у Хрватској  

представља  део интервјуа који је историчар Фрањо Туђман дао  В. Марковићу као 

независном новинару.  

 

Њихове речи су за мене били драгоцени подаци, одложих на страну Пресуду, да бих 

отслушао до краја његове речи. 

 

 ``Неколико месеци пре суђења Влада је био позван на психијатријски преглед у 

КПД – болницу, тачније  6.12. 1978. године`` лице професора Марковића се озари 
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надом.`` Знате, разговор је трајао само пола сата. Конзилијум психијатара је питао 

мога сина да ли није чудно његово упорно  бављење политичким  темама, како то да 

се баш он итересује за друштвене неправилности, потписује петиције и објављује 

чланке, а многи млади људи то не раде``? гледао је у мене као да очекује одговор од 

мене. `` Мој син је одговорио да га такви проблеми интересују, да је одувек волео 

новинарство и објавио скоро двеста чланака у земљи, да га интересује и 

књижевност, да пише песме и да се не боји, као многи други, да третира и неке 

осетљиве теме. На основу таквог разговора ова два  психијатра су закључила да је он 

неурачунљив и да је потребно лечење``, у даху ми се повери професор Марковић, 

Владин отац. 

 

У разговор се умеша  Владина мајка, такође гимназијски професор. Брачни пар 

Марковић су дивни људи, интелектуалци, дубоко забринути за судбину вољеног 

сина јединца, она стаде испред стола, рашири руке као домаћица када одложи 

брашњавим рукама оклагију,  намести наочаре:`` 6. фебруара 1978. године. лекари  

КПД  болнице су одлучили да се Влада може лечити ``на слободи``. Ми родитељи смо 

у то поверовали. Нисмо се припремали за одбрану како треба. Суд нам је одредио 

адвоката, мислили смо да ће се на томе завршити, тако да смо били пасивизирани. 

Међутим, на суђењу 23. фебруара 1979. г. у Другом општинском суду,  управник 

КПД-болнице  нагло мења  одлуку и одређује да се наш син  мора «лечити» у 

затворској психијатријској болници. Били смо  стављени пред свршен чин, 

неприпремљени за овако нагли преокрет у квалификацији  стања  нашег сина.``. 

Настави покуњено професор Марковић:`` Одређени адвокат је само у једној 

реченици изрекао као своју одбрану: ``Молим суд да има обзира према  младости 

мога клијента ``. 

 

 

 

Јавност није била информисана о суђењу. Присутни су били поред Владе и судије , 

само његов адвокат и родитељи. 

 

Сазнах из даљег разговора да се у једном судском документу психијатри позивају на 

давни смештај Владе  у психијатријску  болницу ``Лаза Лазаревић``  у Падинској 

скели, где је боравио четири дана, под оптужбом, на основу анонимног и 

непровереног  писма, да је припремао диверзију на железници.  

 

``Мој  син о томе није имао појма, никада у рукама није имао експлозив, крајње је 

мирољубив. Одмах сутрадан по његовом смештању у ту болницу, шеф одељења  где 

је био мој син, доктор  ...лично ми је то саопштио``, појасни професор Марковић. 

 

Драгоцени документ који би ми сада могао бити од изузетне користи је био у мојој 

руци. Ја читам грозничаво његову садржину, упињем се из све снаге да запамтим 

сваку реч, свако слово, али шта све то вреди?. Мени треба ових неколико откуцаних 

листова са именима судија и печатом суда, да фотокопирам, да то истурим као доказ. 
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Владини родитељи ми брже боље узеше овај драгоцени папир из руку. Скоро да ми 

га отеше. Видех на столу у хрпи документа, плаве се на њима печати , боде очи 

порука: У ИМЕ НАРОДА!, застрашују ми очи називи судова. Каква драгоцена 

документација, али мени недоступна?. Барем засада. А када бих је имао Влада би био 

ослобођен. 

 

Владини родитељи наставише тужну исповест о њиховом сину и о њима самима. Тек 

сада сазнах хрпу нових занимљивих детаља о Влади, из којих исчитавам генезу и 

корене његових неприлика.  

 

``Мој син је крајње мирољубив, поштен, савестан, поборник споразумевања међу 

људима. Може  се  поставити питање: зашто је мој син почео да се бави 

инкриминисаним активностима. То није најлакше објаснити. Проблеми  мога сина 

вуку корене још из средње школе, на незаконит начин су му прекинуте студије 

(позван је на одслужење војног рока, иако је као студент имао право на одлагање.)``, 

окрете ми се она као да жели да ме убеди. `` Носио је у себи незадовољство због 

лошег односа друштва према властитој породици, лојалној према  властима. По 

доласку из војске Влада је покушао да се запосли, писао је на стотине молби, понекад 

је улазио у најужи  круг кандидата, али је бивао одбијан са разним образложењем, 

чак и са образложењем да није морално политички подобан, јер није члан СКЈ.``  

 

Ево његове жалбе ``, пружи ми у руке његова мајка текст , препознах Владину 

изанђалу писаћу машину и његов опор текст. Прочитах да се он у својој жалби 

Председништву Републике од 21. 12. 1977. године  жали на то, каже да се обратио 

надлежнима  за пријем у СКЈ,  да је одбијен, јер ``сарађује  са верском штампом``.  

 

Професор Марковић узимајући нестрпљиво из моје руке ову Владину жалбу 

настави:`` Јасно је да је наш син био жртва самовоље. Почео је да се жали све више, а  

 

како је завршио новинарску школу у Београду  Југословенског института за 

новинарство, круг његовог интересовања  се све више ширио и нa  друштвене теме, 

што се понекад  није свидело  вишим инстанцама, па им се тако замерио. Маштао је  

 

да буде новинар  од детињства; међутим,  пошто  то није могао  да постане, 

претворио се у неку врсту слободног новинара. Власти га нису разумеле, нити 

разлоге његовог незадовољства. Уместо да му помогну, уследиле су репресалије:  

хапшења, истраге, испитивања, претреси стана, суђења и одузимање предмета, 

насилни смештаји у психијатријску болницу. Настало је прогањање. Како може бити 

тако третиран (као непријатељ) неко ко је хтео  да постане члан СКЈ? Тако крутост 

бирократије води младе људе  на борбу за људска права. То је и навело мога сина на 

инкриминисане деликте.``. 

 

Сазнао сам од забринутих и суморнх родитеља да је Влада завршио гимназију, 

започео студије (објашњено је зашто их је прекинуо), имао је и десетке на испитима, 

завршио је новинарску школу, објавио је једну збирку родољубивих песама 

(припрема и другу са тематиком из затворског живота), положио је успешно курс 
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енглеског језика и курс дактилографије, оцењен је као надпросечно интелигентан, 

познат је као углађена и коректна  особа. Психијатри су у његовом случају један 

политички проблем претворили  у психијатријски. 

 

Владини родитељи су одувек и дубоко убеђени да он није болестан од болести која му 

се приписује. Такође, тврде да он није  непријатељ друштва. Напротив, он је лојалан, 

бранио се само од разних неправди за које није  дао повода. Указивао је на 

неправилности са  најбољим намерама.  Уместо да му се помогне, пришло се 

репресалијама.  

 

Они су преплашени, уморни, напаћени и измождени тешким животом, није им ни до 

чега, како се то каже не знају шта ће са самим собом. 

 

Охрабрен сам данашњим разговором и сазнањем. Надам се да ћу својом умешношћу 

и упорношћу ипак убрзо стећи поверење и убедити Владине родитеље да ми то све 

копирају и дају: '' Влади могу помоћи, али без документације не могу ништа 

учинити, AI ( AmnestyInternational) ми захтева документа'', саопштих им јасно  и 

отворено чињенично стање.  

 

Брзо извадих из ташне писмо ове организације и дадох им да га погледају. Узеше 

писмо и почеше да га пажљиво проучавају. 

 

Препознах  сада у њиховим очима ново поверење у мене. Али сам схватио да ће 

требати још дуже времена да стекну дужно поверење, и да се одлуче да ми дају 

захтевану документацију. 

 

 

 

 

Они су врло забринути за свога сина, знају добро да су власти врло строге и да 

њихово обраћање јавности, уместо да му помогне, га може  довести у још веће 

неприлике. 

 

Ову меру безбедности Владимир Марковић ће издржавати  у Казненопоправном 

дому у Београду у оквиру којег се налази  и неуропсихијатријско одељење затворске  

болнице. ( Напомена: као што ће се видети даље у овој затворској болници боравио је 

од 23. 5. 1979. до 02. 4.  1982. године, односно скоро  три године, што је знатно дуже од 

времена које је у затвору провео Фрањо Туђман, који је, као урачунљив, осуђен на 

знатно теже кривично дело непријатељске пропаганде). 

 

``Видите како се овде подмукло укрива политичка репресија'', погледах професора 

Марковића упитно у очи. Уместо одговора, он жалосно упиљи погледом у тачку на 

столу. Ништа не одговори. 

 

Обадвоје су изнурени, неиспаваних мутних очију без сјаја, спорих покрета и 

реакција. 
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Што се тиче др.Туђмана, бившег генерала ЈНА, он је борац за људска права који има 

подршку и разумевање чак и у појединим круговима српских интелектуалаца , и 

понегде у САНУ и УКС ( Удружењу књижевника Србије). Нисам околишио да Владу 

упознајем са мојим утисцима о др.Туђману, да га изузетно уважавам на основу 

његових писама, садржине, толеранције, жеље да се бори за људска права, 

уважавања и поштовања демократских начела, што је изражавао у његовим 

писмима. Његова писма писана плавим пенкалом су била кратка, никад више од 

једне стране, врло сажета, и мисаона. Изразио сам уверење да је др.Туђман 

реформиста, који можда мало из револта  запада помало у воде национализма, али да 

сматрам да он није  шовиниста, него да је цивилизован човек. "Оно што је за мене 

Добрица Ћосић овде за Србе, то је др.Фрањо Туђман за Хрвате", рекао сам тада 

Влади.  ( Напомена: Тако сам тада мислио. Касније је Туђман кренуо у другом 

правцу, као што је познато. Током 2000 их година поједини загребачки 

интелектуалци и политиколози, у њиховим  анализама заузимају становишта да је 

београдска СДБ послала полицијског ''agentprovocateur‘‘ Владимира Марковића са 

циљем да интервујише Туђмана, да он тај интервју обзнани, и да то буде узето као 

повод да Туђман буде утамничен. Изјављујем као карика у о вом досијеу, да је 

Владимир Марковић сам, лично, захтевао својом  вољом да му ја дам Туђманову 

адресу,  Владимира лично и његове родитеље одлично познајем, и изјављујем да 

Владимир Марковић нема никакве везе са полицијом. Он је провео скоро три године 

у затвору због тога интервјуа, отуда је изашао изунурен и обележен нетачном, врло 

компромитујућом дијагнозом, од тада је до данашњих дана  без сталног запослења и 

прихода. А Туђман је провео у затвору око годину и по дана, и постао 

''жртва''.``ћаћа`` и вођа). 

 

 

 

 

-1979. година. Пера Урошевић ( томови 2 и 3), тешко повређен  у 

саобраћајном удесу. 
 

Повремено посећујем чика  Васу Крсмановића ( томови 1, 2 и 3),  он станује у 

његовом бившем стану у тихој улици Франца Розмана, што почиње тамо негде  

 

наспрам ФраншаДепереа и иде упоредо са Булеваром Црвене армије и Устаничком . 

Уживао бих у таквим приликама у овој мирној улици зелених правилних редова  

повишег дрвећа. Тако је уредно уређена, скрајнута у мирни крајолик. Као да је неко 

подешавао да у њој станују људи жељни  мира и тишине. 

 

Кажем у његовом бившем стану, јер се он недавно развео од његове треће супруге 

Љиљане Урошевић, професорке ( томови 2 и 3). Они су бивши заједнички стан после 

развода поделили зидом , већи део стана је припао Љиљи и њиховом малом сину 

Милошу, а чика Васо је нашао свој мир и кутак у мањем делу. Ипак, има све што му 

треба.  
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Његова соба ми делује тако убого самачки, сиво војничко ћебе прекрива кревет, 

оскудан намештај. А чика Васо тужан и усамљен. Осећа се као сувишан, никоме 

потребан.  

 

Ипак овај стан ми због нечага личи на зидом подељен Берлин. Он  је дубоко 

разжалошћен, то се види по његовом лицу и тужним очима. Развео се под старе дане. 

То је за њега голема туга, интензиван стрес.   

 

Одавно сам увидео да њему јако тешко падају године и старење. Због нечега ме тако 

потсети на италијанског филмског редитеља и глумца Виторија  Де Сику, сећам се 

да је и овај славни Италијан био дубоко меланхоличан управо због година и старења. 

Ја, размишљам другачије, читао сам доста о психологији старења, свако старосно 

доба живота има своје бреме, али и дражи. Све зависи како се неко постави према 

неумитностима животног часовннка. Ипак , и себе затичем у тужним 

размишљањима: па већ имам 43 године! 

 

Чика Васо ми дубоко растужен често понавља: '' Нема прошлости, нема будућности, 

постоји само садашњост, када смо деца, млади, време и годишња доба споро пролазе, 

зима се отегне у бескрај, а сада се годишња доба брзо смењују, споје се прошлост, 

садашњост и будућност, све постане садашњост  која све спаја у једно''. 

 

'' Тако је свима, сви старе, свима време пролази, патимо дубоко због тога, а свако од 

нас мисли да само он стари, а то се свима дешава'', покушавам да га тешим, али 

аргументима..'' Да, да '' чика Васо се скоро прену, живну, '' у праву си, а ми мислимо, 

свако од нас, да само он стари, а уствари сви ми старимо. Када смо тога свесни 

старење нам некако лакше пада''.  

 

`` Живот је старење, и перманентна криза прилагођавања на старење, све зависи 

како се ко прилагоди``, насмеших му се оптимистички. 

Чика Васо ме погледа забринуто:'' Перу, Љиљиног брата, знаш га, што је био са 

тобом у Бриселу ( томови 2 и 3), удари недавно камион у пуној брзини на пешачком 

прелазу у Бранковој улици, био је више часова у коми, једва је остао жив, сада се 

опоравља, добро је хвала Богу''.. 

 

Пера је био са мном у Бриселу, он је био неколико година на робији због политичког 

деликта, велики је незадовољник, огорчен, у Бриселу је имао обичај, као што се сећа 

читалац Тома 3, да певуши његову омиљену песмицу: 

 

ЧУК, ЧУК ЧИКАРИЦА 

ЧУКНЕМ ТИ ГА НАНИ 

КАД КОСОВСКИМ БОЖУРИМА 

СУДЕ ПАРТИЗАНИ. 

 

А недавно ми се жалио да му је Општина Палилула одбила захтев да отвори 

приватни бизнис, са образложењем да није политички подобан јер је био у затвору 

због политике``.( Том 3). 
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Нејасно ми је како појединци преживе страховите саобраћајне удесе, удари их 

камион, лете десетинама метара кроз ваздух, и преживе, поврате се, а толики други 

се оклизну у купатилу и остану инвалиди за цео живот:``Када си га видео , како је``? 

.`` Добро је, он је ретко жилав човек``, прозбори тихим али убедљивим гласом чика 

Васо. 

 

Хтео сам да идем, чика Васо ме ухвати за рукав:'' Седи још мало''. Настави полагано 

држећи руку на столу, као да је кривац:'' Прошао сам овај последњи рат, био у 

немачком зарбољеништву, сећам се понешто и Првог светског рата, свашта сам 

преживео и претурио преко главе, али не разумем шта се ово дешава у овом нашем 

чудном свету. Сруши се амерички авион  у Чикагу, невиђена катастрофа, изгибе 

скоро три сто људи; деси се несрећа у нуклеарној централи на Острву Три миље, 

озрачи пола Пенсилваније. А Америка наводно најјача и најорганизованија држава 

на свету'' . 

 

''А у Совјетском савезу у војном објекту у Свердловску исцурео отров антракс, има 

стотинак мртвих'', реплицирам. 

 

'' Није сигуран авион, али нису сигурни ни аутобуси, видиш ли ти да у судару грчког 

аутобуса и југословенског камиона у Грчкој близу наше границе погибе тридесетак 

људи. Бог се љути на људе који тону  у грех, земљотрес потресе Црногорско приморје 

, настрада стотинак људи'' 

 

 

 

 

``А видиш ја се злопатим у старим годинама, судија стаје на страну Љиље, мене 

избацује из суднице као ону задњу фукару, зар сам то заслужио``, чика Васо се 

наслони на наслон столице, скоро да засузи. 

 

Чика Васо је последњих година почео да критикује неправде, он има, као и већина 

Азбуковчана, дубоко усађен смисао за правичност. Поврх свега је омиљен у завичају, 

многе младе из нашег краја је извео на пут у Београду, уписао их у школе, нашао им 

стан, касније запослење. 
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-19 април 1979 године. Земљотрес на Црногорском приморју. 

 

15 априла се догодио снажан земљотрес на Црногорском приморју у мору између 

Будве и Бара. 

Били смо запрепашћени док смо слушали ову скоро невероватну вест:  

БудванскиСтариградјетешкооштећен. ХерцегНови, 

најмлађиграднацрногорскојобали, такођејетешкооштећен.УлцињскиСтариград, 

јошједанцрногорскицентаркултурнебаштине, јескоропотпуноуништен. 

ВековнаБалшићкула у Улцињујесрушена.Преко 450 

селасусравњенасаземљом.
[
 Осимтога, многасела у регијамаЦрмница, Грбаљ, 

Крајина, Паштровићи субила у опасностидасепотпуносруше. Накрајујавише, да 

јеукупно 101 особа у ЦрнојГорипогинула, 35 у Албанији, а вишеод 100.000 

људијеосталобезкрованадглавом.  

15 априла увече  увече, нисмо могли веровати својим ушима слушајући вести на 

телевизији.`` На нашу земљу се окомиле и природне непогоде``, рече ми забринуто 

Саша.  

 

Тачно, једна несрећа не долази сама. 

 

Сви смо били забринути. Узнемирен сам се опет обратио дописом Председнику 

Титу.Читајући овај допис ми не измиче пажњи да јер препун прејаких речи. Имам 

моћ емпатије, знам да би неупућен читалац помислити да је писац тих редова помало 

екстреман, да претерује, или чак да реагује помало параноично. Нажалост, стварност 

је тада била таква. 

 

Пажљив читалац ће запазити од мога дечаштва мој посебан интерес за Иран, и за 

моја дружења са Иранцима за време мога боравка у Бриселу (  том 3). У азијском 

свету узимају маха необични догађаји. Иран се прогласио Исламском републиком, 

под вођством ајатолаха Рухолаха Кхомеиниа као врховног вође Ирана. Отераше 

либералног Ризу Пахлевија и доведоше исламског фундаменталисту?. А 

у Пакистанује погубљен бивши председник Владе Зулфикар Али који је свргнут 

војним ударом 1977. године. Шта се дешава у  овом делу Азије? 
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--23 мај 1979 године. Владимир Марковић данас смештен у ПБЦЗ ( 

Психијатријска болница Централног затвора) у Београду. 
 

 Ову неповољну вест ми је саопштио телефоном Драгољуб Игњатов ић. Одмах седох 

за малу писаћу машину УНИС и срочих кратко саопштење. Убрзо су домаћа и страна 

јавност сазнали за ову насилну и абизивну хоспитализацију. Отишао сам потом до 

Милована Ђиласа и дао му овај текст. Он га је узео са благонаклоним смешком, али  

ми је изричито нагласио:`` Морате набавитги било какав судски и психијатријски 

документ, тек онда можемо нешто предузети по овом питању. Следећих дана сам  

добио неколико одговора од међународних ортганизација, сви као један захтевају 

исто: БИЛО КАКАВ СУДСКИ ИЛИ ПСИХИЈАТРИЈСКИ ДОКУМЕНТ! 

 

Опет сам у разговору са Ђиласом указао да они који су прогањани често 

обољевају.Он се према тој мојој тези од раније односи упорно са дозом истинског 

неповерења. Наш разговор чу Ђиласова супруга госпођа Штефица, она нам се због 

нечега приближи једва чекајући да се искаже:`` Ђидо, ево Алекса ( син –примедба 

аутора) у Марибору у војсци се жали да је нешто нејасно са његовим здрављем``.  

 

Ђилас је нешто промрмљао и прешли смо на другу тему. 

 

 

-25 мај 1979.године. Највећа авионска несрећа у историји САД. 
 

American Airlines Flight 191 се срушио у Чикагу , DC-10  се срушио на аеродрому 

којом приликом је изгубило животе 271 путника и две особе на тлу. 

 

На генералним изборима  у В.Британији побеђују конзервативци на челу са Маргарет 

Тачер. Ову необично енергичну жену сви зову због нечега `` Челична леиди``. 

 

-Jуни 1979 .године. Сусрет са Радмилом Арменулићем у ресторану у 

подруму УКС. (Удружења књижевника Србије). 
 

Радмила сам срео у биоскопу Козара, то је био срдачан сусрет два школска друга, 

знамо се такорећи од де тињства, сретали смо се на игранкама и местима дружења  

 

београдске младежи, на фамозној штрафти, на купалиштима на Дунаву и Сави. 

Излазећи после представе филма КУМ са Марлоном Брандом  у главној улоз и, 

спазих га да упорно пиљи у мене. Тако поче наш разговор, нисмо се видели више 

година.  Договорисмо се да се нађемо сутра увече у ресторану УКС ( Удружења 

књижевника Србије). 

 

Радмило Арменулић је медијска личност, тениски шампион, тренер чувених 

немачких тенисера, селектор тениске репрезентације Југославије, мене нарочито  

занима откуд он  у браку са познатом певачицом севдалинки и фолк мелодија 

Силваном Арменулић?. 
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Смешкајући се расположено рече да воли да долази у ресторан УКС. Познато ми је 

да је овај ресторан место где залазе  познате личности,  уметници, књижевници, 

дипломате, новинари, државници. Запажао сам за столовима  лепе жене.   

 

Ја сам се у овом ресторану сусретао са онима чију је пажњу пленила тематика 

људских права. ( том 3). 

 

Главни кувар овога ресторана је врсни кулинар, али и врло умешан козер, 

популарни Буда, који уме да изађе из кухиње и да поразговара са гостима.. Кувар а 

такав мудрац, питао сам се откуд такав необичан човек да залута у кулинарство?. А 

и кување захтева велико знање, у Паризу постоји кулинарска академија. Поједине 

угледне личности из земље и света су овде радо навраћале, да споменем италијанског 

писца Алберта Моравију, француског књижевника Жан пол Сартра и његову 

супругу такође књижевницу Симон Де Бовоар,  а од наших да издвојим Иву 

Андрића. 

 

Са степеница крочи повисока витка фигура маркатнтног Радмила. Он је изразито 

црнокос, неговане локнице му се слажу на глави, има лепо правилно лице љупког 

интелектуалца. А престижни спортиста са толико трофеја, неки мисле да је спорт 

само за снагаторе. Па тенис је аристократски спорт, погрешно је раширено убеђење 

да је спорт искључиво снага, никако се не слажем, спорт је и умешност, мудрост, 

интелигенција. Ово поготову важи за тај краљевски спорт тенис. Радмилу се на лицу 

исчитава мудрост, а то доказује и добро одмереним и пробраним речима. Он је љубак 

и осећајан. Овакав спој различитих физичких и духовних особина чини од њега 

вансеријску личност. И да кажем и  то, он је миљеник припадница лепшег пола. 

 

Међу нама нема оне затегнутости и љубопитљивих и испитивачких погледа, 

разговор тече пот пуно опуштено, наше мисли и емоције као магле плове кроз 

садашњост и прошлост, као дечији отети змај лете кроз обрисе  београдских улица, 

Калимегдана, Дорћола, Кнез Михајлове. Овакви емотивни набоји спонтано 

инспиришу и надовезују теме разговора  једне на другу. Сазнах да се недавно вратио 

из Немачке где је тренирао тамошње тенисере. Каже да треба својој земљи. Дакле, он 

је истински патриота. Још једно откривење о њему. 

 

 

Упознах га укратко са мојим неприликама, он ме је саслушао пажљиво и учтиво, на 

томе се и завршило, то су за њега шкакљиве теме , очигледно нерадо би се о томе 

изјашњавао. Разумљиво, не жели да се замера. Он је спортиста, и угледни спортски 

функционер, то не иде са политиком. 

 

`` Откуд ти Радмило са Силваном, певачицом популарних народних песама``, то мене 

одавно копка да сазнам. Врхунски витез краљевског спорта и истински 

интелектуалац, а са певачицом на родних песама. Немам никакве предрасуде у њој  

лично, нити сам знао да је Муслиманка, што тек сада сазнах од њега. Али ми никако 

не иде интелектуалац и кафанска певачица?.  
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`` О мртвима све најбоље ( Силвана је погинула у саобраћајној несрећи 1976 године-

напомена аутора),  није Силвана никаква кафанска певачица``, погледа ме упитно. `` 

Откуд јој име Силвана, јели она Далматинка?``,,  моја  радозналост није јењавала. 

``Она је Босанка из Добоја, њено право име је Зилха Барјактаревић, почела је да пева 

по сарајевским кафанама као врло млада девојка. Јако јој се свидела Силвана 

Мангано у филму Горак пиринач , па тако себн надела уметничко име``.   

 

Тек сада се чудим : певала по кафанама као девојка, а удала се за њега?` Он по моме 

изразу лица погађа моје мисли:`` Није она кафанска певаљка, она је истинска 

уметница``. ``Тачно, у праву си, њене песме одишу бујношћу емоција, спонтаношћу и  

снагом темпарамента , радо слушам на радиу када 

запева:Дјевојкајеподђуломзаспала; 

Менемојазаклињаламајка.,Запеваласојкаптица;Тешкоменијадној у 

Сарај'вусама;Мојдилбере``. 

 

``Пева она и новокомпоноване песме``, рече. `` Знам их,  Циганине, свирај, 

свирај;Срцегоријертеволи;``.надовезах. 

 

`` Она је и велики ђаво, права видра, хитра и сналажљива као веверица``. Исприча 

ми у даху анегдоту из њиховог заједничког живота:``Били смо млади, па нам није 

било тешко да она, у паузама свог рада дође колима у Немачку, а ја у Југославију. 

Силвана је била  особа која је безгранично храбра. Ничега се никад није бојала. 

Волела је брз живот. Узбуђивале су је опасности. Једном је у Немачкој залупила 

врата стана, а кључ је остао са унутрашње стране. Изашла је на симс широк око 40 

центиметара по коме је, на висини од двадесет метара, обишла кућу и кроз прозор на 

купатилу ушла у стан. А као супруга и друг је била нежна, пажљива, благодарна...      
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-Јуни 1979 године. Посете породици ујке Боже Поповића ( томови 1, 2 и 

3) 
 

Мајчин брат Ујко Божо је превремено пензионисан , станује са супругом ујном 

Јеленом, и ћеркама Миром и Бебом у улици Омладинских бригада број 24, на Новом 

Београду, недалеко од Општине  Нови Београд. Сви су црномањасти. 

 

 

 

 
с`лева на десно: сестра Нада, отац Милан, мајка Зора, непознати човек, непозната 

жена, тетак Остоја Лазаревић, тетка Мира. Стоје: ујак Божо Поповић, ујна Јелена 

држи у наручју ћеркицу Миру, тетка Милена- 

 

За мене би био  истински празник радости када год бих им дошао у посету.  Са ујаком 

Божом ме везује толико незаборавних и дивних успомена. ( томови 1, 2 и 3). Настајао  

 

би у тим приликама истински  ковитлац толико незаборавних и дивних догађаја: 

Братунац, џамије у Босни, Прешеву, Велесу, јужна Србија, Македонија, немачка 

окупација, партизани, усташе, матице запенушане Дрине само протичу, планине, 

шуме, толико сведочанстава љубави и топлине.  

 

Ево га у Ђевђелији у лето 1940 како ме јури да ми отме беретку, а онда да ме смири 

поведе ме да ми купи ћетен алву. У Ђевђелији се такорећи не памти када је зими пао 

снег,  а једне  зиме завеја, он сав раздраган, зачас нам направи санке,  да се санкамо 

на оближњим брдашцима. Утом се појави 1950 у Нишу наочит у официрској 

униформи, баш смо ми деца гледали са мајком филм о Тарзану  на галерији локалног 

биоскопа, неко му казао да смо у биоскопу, обрадовасмо се када га видесмо како уђе у 

полумрак биоскопске сале:''  Откуд ти ујко Божо, '' узвикнух радосно. А у Житковцу 

ми донео шах.  

 

Недавно дође , оперисао ухо које му је било промрзло у партизанима 1944 године.  
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С`лева на десно: тетка Милена, бака Сава, мали Марко, Борин син, и брат Бора. 

 

За мене је незаборавна успомена ујке Боже као партизана, наочит и мудар, леп као 

слика, мужеван, како је он за време рата поступио достојно и часно војнички према 

заробљеном немачком официру, ражалованом команданту окупиране Љубовије,  

поштујући међународне конвенције и етичност нашег официра.  
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Мени студенту је поклонио скије, остала ми је незаборавно убележена у сећање 

посета њему , ујни Јелени и деци, том приликом у Сремској Митровици где је он 

тада био началник локалног Дома ЈНА ( том 2).  

А имао је ујко Божо и мучних тренутака у животу, провео је седам врло стресних 

година на острву Хвару:'' Најтеже ми је било када дуне југо, западао бих за тих седам 

година патњи у тешку депресију'', имао је обичај да се присећа са мучнином , док је 

то говорио лице би му постало тужно, полкушавао је да победи валове депресије, 

скоро безнађа.  

 

Данас је у посети био и рођак Бобо. Ујко Божо је био најсретнији када би се окупила 

и његова деца и деца његових сестара. Тако је било и данас, сав раздраган стави 

плочу са српским живим и веселим колом, и заигра пред свима, само је се тресло 

његово снажно тело. 

 

Његова лепа ћерка Мира се удаје за наочитог и отреситог службеника поште из 

Сремске Митровице, сазнасмо. За цело време нас je драга ујна Јелена служила 

колачима и тортама. 

 

Његово превремено пензионисање доживљавам као врло мучан догађај. Млад човек 

у пуној снази, а гурају га у пензију? 

 

 

 

-30 јуни 1979.године. Свет у превирању. 
 

Папа Војтила је стигао  у посету родној Пољској. То је прва посета једног Папе некој 

комунистичкој земљи. Не само борци за људска права у југословенским католичким 

земљама Хрватској и Словенији, него и они у Србији и остатку земље, су избором 

Словена, Пољака,  за  Првог човека у Ватикану,  гајили наде да ће се он заложити 

снагом своје личности и аут оритета да се у земљи поправи стање људских права.  

 

Руковођен оваквим надама сам контактирао у више наврата монсињора Турка у 

Београду, и Амбасаду Свете Столице у Београду, у улици Светог Саве, изнад 

Славије. Увек сам био лепо саслушан и одлазио бих охрабрен, и са надом да ће нам 

бити боље.  

 

Нажалост, бивало је све горе и горе, што ће се видети из даљих поглавља. 

 

Моја теза да се у земљи региструје све већа осиона стега као одговор на 

нарастајући отпор Југословена комунистичкој тиранији, и да поредак почиње 

да поступа острашћено и недовољно рационално, је добила још једну потврду. 

Од 11 члановa Савета за народну одбрану, изабрано је шест генерала; у 

савезном Савету за заштиту уставног поретка су двојица генерала од осам 

чланова, што је и у медијима било јавно оцењено  као пораст утицаја војске у 

Југославији. Објављено је да је генерал. Иван Мишковић постављен за 
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председника Савета за цивилну заштиту (Напомена : због нечега био 

уклоњен 1973. 

 

Шта ће се десити са Југославијом у годинама које наилазе?. 

 

 

Против Југославије се широм планете умножавају атаци који могу у појединим 

случајевима бити оцењени као терористички напади, што је знак да  незадовољство 

према СФРЈ тиња и међу  људима са ових простора,  који живе ван земље. Српски 

емигрант Никола Каваја отео авион у САД, тражио пуштање на слободу оца 

Стојиљка Кајевића (осуђен, као и Каваја, за подметање бомбе испред куће 

југословенског конзула 1975), замишљао је да обруши авион на "ЦК" у Београду и 

убије Тита. 

 

Мене и даље збуњују контрадикције међународне политике. Како је могуће да је 

Комунистичка партија тако јака у Италији, они су други по броју гласова. Мене је 

запрепастила вест да је 25 јуна Командант НАТО-а Алеxандер Хаиг преживео у 

Белгији напад Фракције Црвене Армије. Како је такоо могуће када знам добро 

Белгију, њихова полиција је свемоћна, она све зна и све контролише.? Откуд у 

Европи црвени терористи, и Црвене бригаде у Италији, које наводно погубише 

председника Италије Алда Мора?. 

 

``Тешко ли се нама. Ако су комунисти тако моћни и опасни у Западној Европи, 

какви су тек овде?``, гласно се запита Иван Прекајски док смо седели у стану 

Драгољуба Игњатовића у Шчербиновој улици. Нисам се изненадио ни коментару 

Драгољуба :`` НКВД, они муте целу планету, ови одавде су брабоњци Москве``. 

 

Драгољубова мајка је стара мудра жена, у дубоким борама се накупила деценијска 

мудрост, као златна зрнца у блату златоносне речице , гледа нас је благим очима, 

жели да нас охрабри:`` Будите оптимисти, није све тако црно, ево у Бечу Картер 

и Брежњев потписали споразум SALT II .``. 

 

`` Зашто се зове баш САЛТ, хоће да кажу да је слан као мокраћа``, хоће да буде Иван 

духовит као што то он има обичај. `` Овдашње безбедњачке трте и магарци су дубоко 

убеђени, они не схватају светску мућку``, насмеја се гласно. 

 

Већ деценијама стално су ми у мислима речи мога оца које је изговорио мени 

почетком 50-их година:`` Југославијом влада Запад``.  

 

Уствари ја се од тада стално батргам у муљу и брлогу покушавајући да проникнем  у 

ту енигму. Тешко је разумети једну једину особу, а како проникнути у судбину целе 

планете на којој живе милијарде људских бића, ко зна колико свакојаких држава, 

безброј политичких опција и покрета, фракција, оружаних група?  

 

Ја не могу да схватим моју супругу? А како разјаснити планет у? А да ли познајем  

себе? 
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Не знам зашто, ја се умешах у разговор упадицом:``Брајан Ален прелетео Ла 

Манш летелицом на људски погон Госамер Албатросс .``. 

 

 

 

Драгољуб на то реплицира:`` Какве то везе има са овим``. 

 

 

 

-1-20 Јули 1979 године. Годишњи одмор у Узовници. 
 

Дошли смо из Београда колима, преко Обреновца на Шабац, па онда на југ преко 

Лознице, све до овог мирног и сликовитог азбуковачког села, које сам у толико 

наврата описивао у претходним томовима ове моје књиге. 

 

 
 

У приземљу куће су били смештени родитељи и мала Валерија, а нас двоје на спрату. 

Саша је од првог сусрета истински заволела Дрину. То је била, како се каже'' љубав 

на први поглед''. Али ме упорно убеђује да је ово више Босна него ли Србија:'' 

Погледај ове планине,  Дрину, све зелено , овде растежу и говоре ијекавски, не кажу 

Јова него Јово''. 

 

-  

 

Једва чека да иде на сунце и да се купа, само што ми се пожали снуждена да је 

забринута, да јој се опет не појави алергија на сунчање.  Није прошло много времена, 

сва усплахирена ми показа некакве црвене мехуре на кожи, као да се опекла кипућом 

водом:'' Може да буде и унутра,  да гуши''. 
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Мали дрински сплав.( Обично су дрински сплавови много већи) 

 

Немоћна ,тужно се склупчала на кревету чекајући  да се смири изненадна 

здравствена тегоба. Онда би изашла у двориште за дрвени сто испод старе јабуке, и 

села на дрвену клупу. 

 

Мама је спремала оброке, Саша се нудила да јој помогне. '' Ама не , ја то зачас 

припремим'', мама неће ни да чује.  

 

Била је дошла и сестра Нада , она и Саша су се брзо спријатељиле, вршњакиње су,  

установиле су да су ишле у исту школу на Дедињу, и да имају исте другарице.  

Словенка Дуња Цизел, ћерка официра ЈНА, једна од најдражих Надиниих школских  

другарица, је исто тако, скоро нераздвојна била и са Сашом. Стале су једна поред 

друге, да виде ко је виши, обе су високе по 172 сантиметра, имју исту ширину рамена, 

али је Саша нешто шира у куковима и има снажније ноге. 

 

У дворишту је отац окачио малу љуљашку за Валерију, а испод јабуке је , као што 

напоменух, направљен сто са клупама, где седимо увече или и преко дана. 

 

Саша би преко дана остајала за столом у дворишту, у подножју лиснате планине, а ја 

бих ишао на купање на зеленој плаховитој силној Дрини. Док сам одлазио ка 

оближњој реци која је кроз крошње дрвећа светлуцала као пожар својим валовитим 

брзацима, упијајући из Дрине нову снагу, придружио би ми се Мијо, Десимиров син, 

он је плав и повисок, поснажан момак.  

 

Саша ме је посматрала тужно, тако би нам се радо придружила. 

 

Мијо и ја слично доживљавамо Дрину зеленику и њене силне матице  и брзаке, 

бацили би јој се у ходу у загрљај, Дрина је и лети хладна,  просто сече, али неодољиво 

мами  да јој се предамо. Ми смо на хладну Дрину навикли, познајем њену душу, њене 

дамаре. Изашли би на врх Чагеља Крсмановића ( острва-томови 1, 2, 3), загазили би 

до главе, и бацили се у зелени брзак, толико је брз да обале промичу као на покретној 

траци, около нас зелени планински врхови као да нам машу, а ваздух опија мирисом 

на чисту воду и зелене босанске гудуре обрасле непроходним шумама и мирисним  

горским травама. Мијо би имао обичај док би бесно замахивао рукама пливајући '' 

по дрински''.да обесно момачки подврисне . Одјек би се као нечија невидљива 

опомена враћао из Босне.   
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Када није било погодно време за купање, одлазио бих до суседа, или са Сашом  до 

продавнице, или оближње варошице Љубовије. Једном смо направили колима  излет 

преко Дрине у Босну до Сребренице и Братунца. 

 

Не могу да се ослободим паралеле, сећања на боравке у Узовници и на Дрини, пре 

одласка у Белгију, и поређења са  овим  данашњим.  

 

Да ли сам ја онда доживљавао Дрину и овај крај као данас? Да ли моја данашње 

виталност и моје емоције, колико толико, поседују онај интензитет и бујност 

доживљавања  тих давних младалачких дана? 

 

Мени је потпуно јаснио да су године ипак учиннле своје, онда сам био млађи, 

одморнији, мене је измождило скоро седам мучних година боравка у Белгији,  нешто 

пре тога годину дана ноћне страже у ЈНА. А онда се по повратку у земљу 1971. а и 

још једном 1974.године, на мене устремило оно што пије крв, сиса виталност, можди.  

Пажљиви читалац је се са тим морама упознао читајући поглавља тома 3.  А то се 

убитачно наставља, из дана у дан такорећи. Нарочито сиса животне сокове и руши 

виталност  несаница, или површан сан. А што је последица несносних стресова. Сан 

је најважнији, природа или Бог, су дали ноћ , да се сном организам ослободи замора и 

токсина, и да устане у сусрет новом дану оран и радостан, певајући химну у славу 

живота и новог дана.  

 

А ја бих се будио неиспаван  и мамуран.  

 

Ево овде у селу, у дивној и дивљој природи,  у подножју смо бујне зелене планине,  из 

које би озон као планински еликсир свакојаких миомириса горских лековитих 

трава, улазио право у моју спаваћу собу. По цео дан се крећем, пливам и сунчан,  

проводим време са дражесном супругом, уместо да се будим одморан, и чио, будили 

би ме у рану зору из полусна  раскукурикани сеоски певци. То је за мене био 

наговештај још једне непроспаване ноћи, још једног  обезвређеног дана. Када би у 

рану зору до мене допирла сањива кукурикања  певаца, то би мени заизгледало као 

нечија  потуљена претња.  

 

У мени се јављао бес, што је имало за последицу тотално расањивање, и 

размишљање: ШТА ЧИНИТИ?  

 

Научио сам временом, да чак и када ме је ноћу морила несаница, или када бих тонуо 

уместо у здрав и дубок сан, у полусан,  да бих се ипак будио колико толико испавам, 

када бих, иако не спавам,  остајао у кревету што дуже ујутру,  испружен и  

непомичан, затворених очију. Одморио бих се колико толико. Јер изгледа да токсини 

замора и тада излазе из организма, не тако као када се спава, али ипак одлазе. Не бих 

био потпуно испаван, али сам се ипак осећао одморнији, колико толико, него  ли 

када бих устајао рано из кревета, чим се пробудим.  Установио сам да када се ноћу 

пробудим, да никако не треба да слушам радијо, да палим ТВ, или да читам. Ако бих  
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тако поступио, то би била смртна пресуда за какав такав одмор. Сан би био потпуно 

поремећен. Устајао бих ујутру мамуран и безвољан. 

 

Добро знајући узроке несанице, а то су перманентни н несносни стресови, свестан ко 

их п зашто производи, ној закључак би увек био  исти:  подмукли и зли прогонитељи 

то намерно чине да ме лише виталности и здравља,  да ме тако дискретно онемогуће 

и уклоне без оптужнице и пресуде.   

 

Што би у мени будило невиђен и оправдан бес, одавно сам свестан да водим одлучну 

битку за моје здравље и опстанак. Морам им се супротставити свим дозвољеним 

средствима. РАЧУН СЕ НЕ МОЖЕ ПРАВИТИ БЕЗ КРЧМАРА! 

 

Стално ми је на уму и сећању, давно  у ђачким данима прочитана књига српског 

класика необичног наслова ДОМОВИНО ТИ СИ КАО ЗДРАВЉЕ. У њој се описује 

повратак нашег човека који је провео радни век у тегобном раду у Америци, тамо 

отишао млад и пун енергије  оптимизма, пун животне бујне радости и нада, а вратио 

се у сунчану родну Далмацију, стар, уморан и изможден. А Далмација је увек иста, 

сунце, море, ваздух, галебови, вечита младост и снага. Далмација је иста, али он није 

исти као раније. Јури у суерет успоменама, потсећа се, дружи се са валовима и 

мирисним растињем, нада се да ће му родни крај вратити постепено снагу. Домовино 

ти си као здравље!. 

 

Затичем и себе да слично осећам и да вапим за ранијом снагом као повратник у 

родни крај, драги Далматинац. Ипак се тешим, он се вратио као пензинисани 

радник, а ја сам осетно млађи него ли он онда. Ипак, убеђујем себе, повратићу се ја.  

 

Још од ђачких дана сам развио једну личну психо и здравствену аутотеррапију. То је 

нешто као аутосугесија. Ту технику сам сам открио, као врста самоука. Касније, 

читајући сам сазнао да то ис то тврди и француски научник Емил Куе.  Због тога 

открича и подударностги се нисам уобразио, али, признајем сам себи, због тога сам 

почео да стичем саве веће и веће самопоуздање. 

 

Дошао сам до закључка да између човечијег духа и његовог физичког организма 

посгоји једна невидљива спона, комуникација, интеракција, струјање повратне 

животне енергије у оба правца. Физичка форма и кондиција, здравље организма, 

заисгурно стварају радост, веселост, осећај оптимизма и полета. Али и обратно, лепо 

расположење, оптимизам, надања, мени неразумљиво делују на материју, на 

организам.  Изгледа ми да оваква витална духовна енергија шаље органима 

човековог тела  повољне сигнале. И органи те сигнале усвајају као мотив да 

функционишу како треба. А ако дуго влада тромост, или помиреност са нечим 

лошим у животу, ако то траје дуго, органи не бивају исправно  стимулисани, него 

почињу да се понашају и они`` депресивно``, атрофирају или  се на њима запажају 

аномалије. 
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До ових сазнања сам дошао анализирајући поступке људи из мога окружења, пер 

свега старијих, или старих људи и жена.  Неки до њих би се нарочито зими разболели 

од кијавице, назеба, или неких мало тежих болести, бронхитиса, или запаљења 

плућа. Поједини суееди би долазили снуждени од лекара, открили су им висок 

притисак,  благо повећане леукоците, лош хемоглобин,  некакве запаљенске процесе, 

итд. 

 

Већина би се повратила и прездравила, колико толико. Али бих  запажао код неких 

да су поосле болести остали некакви неуклоњени трагови, старији израз лица, 

снужденост, погуреност, и слилно, што би се код неких усталило. Изменише се како 

се то каже преко ноћи, појави им се бора које није било раније, споро се крећу, 

остарише на очиглед. А онда настадоше нове здравствене тешкоће које раније нису 

нимали.  

 

А они други које болест  ннје обесхрабрила, који су када би се бољка колико толико 

истутњала, би дизали главу, исправљали храбро и са оптимизмом кичму, одавали се 

здравом животу, шетњама, релаксацији,  радовали се. Они не би добјали боре, не би 

се постарали, не би клонули, њихово здравље није настављало да се квари. 

 

Значи, дух шаље сигнале телу. Оптинмистичка енергија активира органе. И обратно, 

пораз расположења и самопоуздања гура поједијне органе у детериорације и 

анмомалије. 

 

Управо исто становише заузима и Емил Куе, дођох до обогаћујућег сазнања 

проучавајући његову доктр ину о аутосугестији. 

 

Али одавде па надаље постоје врло озбиљне разлике  у моме приступу аут осугестији, 

и ономе који заговара славни Емил Куе. Он аутосугетију у практичној примени види 

у томе да пацијент упорно понавља: ЈА САМ ЗДРАВ, ОСЕЋАМ; СЕ ДОБРО, итд.  Из 

личног искуства и толиких примера око себе, сам дошао до закључка да  овакво 

понављање да би оно активирало куративну аутосугестију и досегло се својим 

оздрављујућим импулсима до оштећених органа,  не може давати довољне практичне 

резултате, из јасног разлога- таква аутосугестија није довољно мотивирајућа и 

активирајућа, она је директна, заповедничка, потсећа ме на слабашни фитиљ  би 

требао да се упали и да брзо стигне до екслплозива и да га активира, али он се успут 

убрзо утихне, жмирка, мили, и на крају се угаси.  

 

Значи таква `` мануелна``техниканнје довољно ефикасна. 

 

Мој приступ аутосугестији је другачији, заобилазан, суптилнији, рафиниранији, не 

треба стално попнављати ЈА СЕ ОСЕЋАМ ДОБРО, итд, да би услед тога сигнали и 

импулси били усмерени ка организму. Уместо тога, треба снажније нотстаћи 

заобилазно, те танане импулсе аутосугестије, проналазећи  акције и поступке који ће 

индивидуу учинити полетнијом, веселијом, у њој пробудити нове наде и оптимизам,  
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покренути је на акције и унети у њен живот нове перспективе , отворити нове светле 

и осунчане видике .  

 

А онда ће таква нова виталност и енергија духа , бити много ефикаснија од 

мануелних побнављања речи ЈА САМ ДОБРО, итд, она, тако потстакнута,  ће бити 

та која ће слати спаосоносне импулсе телу и органима. 

 

Пажљив читалац ће се сетити томова 1, 2 и 3, где сам истицао благотворне ефекте 

личне аутосугестије.  

 

Ја сам ту технику примењивао и за време мога боравка у Белгији, а и од повратка 

отуда 1971. године, па све до данашњих дана. Тако сам успео да сачувам здравље и 

оптимизам, упркос убитачно сттресних, тешких и опасних услова животних 

околности. 

 

Нарочито бих се трудио да моји летњи боравци за време годишњих одмора у 

Узовници буду за мене лековити, кроз истражиавање свакојаких поступака и 

активности, релаксација и физичких активности, кроз повратке у прошлост, да тамо 

црпим некадашњу неисцрпну животну енергију. Увек бих се са летовања на Дрини 

враћао у Београд обновљен, такорећи препоређен, освежен и преплануо, подмлађен 

за више година. 

 

Ово идилично село планинске западне Србије, у подножју зелене планине нетакнуте 

дивље природе, на обали запенушане Дрине, где је жив фоклор и дух народа, овај мој  

необилнизавићчај оаза где време стоји, тако ми изгледа, где се меље на речне 

воденице,  где мештани иду у цркву, славе и крштавају децу, где се одржао снажни 

дух предака,  све ово нуди безброј могућности да из свега тога извучем нову енерију, 

нову наду  и нов оптмизама. Да ојачам духовно, а дух ојача сигналима здравствено. 

 

Хтео бих да се сетим детињства, дечаштва и каснијих година, када смо овде 

боравили,  после п родаје дедовог имања средином 1950-их година и његове смрти, 

престали смо да долазимо у Узовницу, да би поново почели да проводимо у њој летње 

месеце  онда када је пре неколико година брат Бора овде саградио ову викендицу у 

којој сада станујемо. 

 

Док би Саша седела испод јабуке, узео бих мрежу ( черенац) и упутиоо се ушћу 

сликовите планинске речице Грачанице у Дрину, за коју ме веже безброј 

незаборавних успомена ( томови 1, 2 и 3). Она долази из планина и има јак пад, иако 

је мала, у њој има рибица и пастрмки, ракова, из стрмог брда Микуљака, препуног 

ужареног камењара што окомито пада у речицу, би у топлим летњим данима 

силазиле змије да се освеже и лове рибице. Оне би улазиле из каменитих стрмина 

Микуљака и у Дрину, док сам кроз прозирну воду Дрине гурао черенац испод 

подводне стене, подигох га, у њему је била змија која је држала у устима рибу звану 

чешљугар,  то је она риба коју када би рибари упецали би је одмах пуштали јер има  
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на леђима и другде врло бодљикава пераја, зачас убоду прсте као најоштрији 

ножеви.  Како је природа мудра? Наоружала је ову малу рибу бодљама да је сачува  

од риба грабљивица, знају штуке и младице, и други рибљи грабљиви сој, да је не 

могу прогутати, имају све оне искуства са тим бодљама, и све се уклањају од  

чешљугара. А ова јадна риба у чељустима змије о тровнице је била непажљива, 

осилили се, мисли не могу ми друге рибе ништа? А лукава змија је надмудрила, 

посматрам где је држи зубима, зграбила је тачно  између бодљикавих пераја.  

 

Као да добих лекцију од ове басне о лаковерном чешљугару и лукавој змији, морам 

бити прибранији, промишљенији, замке су присутне на сваком кораку. 

 

Кретох уз речицу Грачаницу, њеним каменитгим коритом, кроз гудуру и слапове, 

кроз њене брзаке који се сјакте на сунцу, рибице само сукну у корење дрвећа у 

дубоком виру. Овде је све исто као у та давна пра времена, вратих се у мислима у 

прохујале деценије, осетих мирис дивље траве дивизме и дивљег босиока,  скоро да 

додирнем руком вилине књице како дрхте на зеленим гранама врбе што додирују 

речицу, зује пчеле на цветовима, зачух грактај јастреба, видех га како са окомите 

литице се устреми на дивљег голуба, голуб се не да, води битку за живот, кривуда 

лево десно, и стушти се ка тлу као камен, изгуби се у густим гранама високе тополе 

што се савила изнад речице. Преда мном се указа дрвени мостић на Грачаници, туда 

превозе житарице за мељаву, удесно стоји воденица Мике Николића, таква је 

вековима. Воденично коло се шумно окреће под налетима снажног млаза воде који  

долази из јаза. У овом крају се меље у воденицама, на воду. 

 

На десетак метара од мостића речица прави подубљи вир, знам из ранијих година, да 

ту има повећих пастрмки и скобаља. Бацих черенац, у њему се закопрца неколико 

повећих пастрмки. Нећу више да их хватам, нека остане за други пут.  

 

Овај пролазак кроз кањон Грачанице је за мене био повратак у прошлост,  спајање 

покиданих нити идентитета,  напајање снагом младости и прошлих  дана. 

Размишљао бих: не треба да понављам ЈА САМ РАДОСТАН, да бих тако себе убедио 

у тај осећај.  Не, уместо тога, треба да пронађем неки животни садржај који ће ме 

разрадостити. Ево га, пронашао сам га, као најдрагоценији драгуљ, то је шетња кроз 

кањон дивне речице,  од њеног ушћа у зелену матицу Дрине, око 200 метара хода 

кроз њене брзаке све до мостића и Микине воденице. 

 

Ја сада нисам био у 1979.години, не ја сам се вратио у давне године. Осетих да ми се 

врати онај стари оптимизам, заборавих сурову стварност, просто живнух.  И свом 

снагом почех да гурам черенац у дубоку воду. Онда запливах. 

 

Изађох из воде као да излазим из свете реке Ганга, освећен и препорођен. Јели 

могуће, мени се снага враћа. 

 

Мој метод аутосугестије даје брзе и опипљиве резултате. 
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Тек увече се измешаше стварност и фикција у магију радости и среће. Чим се смрачи 

засветлуцаше свици, из мрачнх буџака сукнуше слепи мишеви, увијајући својим 

крилцима као мале ноћне ластавице. Ћутали смо уживљавајући се у исконски говор 

нетакнуте природе. Утом се негде испод клупа огласише ноћни музиканти цврчци.  

 

Сетих се речи Борине супруге ( невенчане) Францускиње Клер, она је реномирани 

француски психоаналитичар. Они би обично лета проводили  овде у идиличној 

Узовници: `` Ladoucecampagneyougoslave``. ( Мирно југословенско село). 

 

Свугде око нас је дисала топла летња ноћ.  Али ово је планински крај, ноћи су свеже, 

или прохладне. Родитељи одоше на починак, нас двоје остадосмо заогрнути . Шума и 

планина почињу одмах изнад куће. А у шуми има свакојаких птица. Преко дана би се 

оглашавале истинске уметнице птице певачице. Али су њихови гласови ноћу 

постајали сасвим другачији: тајанствени, мрачни, призивали би ноћне страхове и 

немани непознате шуме. Да ли ове ноћне птице тако терају до себе страхове од птица 

грабљивица? 

 

У разговорима са сродницима и суседима се нисам трудио да нарочито укривам моју 

огорченост друштвеним неправдама. Сневам да стекнем истомишљенике и саборце 

за људска права и овде у Узовници, да овде оснујемо локалнн Одбор. 

 

Десимир Митровић (1919), је наш први сусед, његов таст покојни Мика Николић, 

некадашњи власник кафане ТРОМЕЂА ту на Ушћу, који је био ожењен Видом 

сродницом наше бабе која је још жива, и живи у суседној Десимировој кући, је купио 

земљу од нашег оца 1956 и кућу. ( Томови 1, 2 и 3).  

 

Сада Десимир живи у кући нашег деде, где смо ми живели за време рата и долазили 

толико пута лети да проведемо летње ферије.Десо је поклонио Бори суседну башту, и 

Боро је на том плацу направио ову нашу садашњу кућу. 

 

Са њим су његова два сина, Мијо и Миладин  и ћерка Милка. Сви су тако плави, 

искрени и драги. А баба Вида расплетене дуге и још увек бујне, али скоро 

седе,слепљене  косе, стално лежи у кревету у горњој мањој соби, која је припадала 

баби и деди, ставила под главу велики тврд јастук, усправи се када се појавим, жели 

са мном да дуго разговара, присећа се, евоцира драге успомене. 

 

Десо је страсан ловац, заметне ловачку пушку на леђа, и запути се у оближњу шуму у 

лов, понекад би се спуштао окомитом стрмином из шуме изнад куће, са уловљеним 

зецом који је вирио из велике сиве платнене ловачке торбе. 

 

Он ми је се у летњим топлим вечерима поверио како је за време рата био мобилисан 

у четнике, и како су га власти због тога као '' четника'' до данашњег дана сумњичиле 

и пакостиле му на разне начине. '' Знаш, нисам ја отишао својом вољом у четнике, 

или што сам их волијо, него сам заменијо рођака који оболи, оће четници да га 

ликвидирају, па ја одох уместо њега''. 
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На Петровдан 12 јула у овом крају увече младићи и девојке пале лиле, неки кажу 

буздоване. То је пагански обичај, који се вековима преноси са генерације на  

генерацију, састоји се у томе да се на штап наниже огољена сасушена кора дрвета, да 

би млади увече на Петровдан изашли на пут, на пропланке, и пољане, са штаповима  

у рукама, где би палили сасушену кору, и трчећи кроз ноћ махнито махали 

запаљеним буздованима. Сећам се како сам и ја када сам био дете, или младић, једва 

чекао да дође овај празник, одушевљени млади би се искупљали на путу испод кућа 

Крсмановића, у мрклој ноћи би  се запаљене буктињес муњевито покретале и 

витлале рукама снађних младића у ваздуху, путом изнад Дрине испод кућа су у тихој 

ноћи одјекивали раздрагани гласови младића и девојака. 

 

- 

-  

. 

Саша је нестрпљива и узбуђена да види овај необични религозни обичај и обред. 

Седели смо у мрклој ноћи на клупама за столом, испод куђе уздигнуте на брежуљку 

одакле пуца поглед, очекујући да почне представа, да видимо доле запаљене буктиње 

како јуре путом, и да зачујемо одушевљене гласове младића и девојака .Утом се из 

суседног дворишта појави Мијо, Десимиров син, његово лице је било слика 

незамисливе радости, држао је пресретан у рукама буздован, загледах га, на врху 

штапа нису биле нанизане сасушене коре огуљене са дрвећа, као што је било када 

сам ја био младић, или дете, видех помало зачуђен, нанизане гумене одреске исечене 

са старих аутомобилских гума. Мијо запази моје изненађење:'' Гума боље гори, зачас 

се направи'', добаци док се нестрпљив сјури низ сокак ка путу. 

 

Све се временом мења, закључих. 

 

Родитељи, Саша, ја и Десо Еро, смо се искупили за столом у дворишту, хоћемо да 

видимо како ће изгледати овога пута овај необични верски ритуал. Утом путом 

испод куће се зачу весела граја, почеше кроз ноћ да јуре запаљене буктиње као 

велики витлајући фарови.  

 

Десо Еро, скочи енергично са клупе, и позва нас у страну, на чистину:'' Погледајте 

тамо на она брда ка Мачковом Камену ''. Видосмо високо и далеке мале ватрице 

како се брзо крећу као неке покретне тачкице. Онда се Десо окрете ка Босни, подиже 

руку ка високим босанским врлетима. Видесмо тамо груписане ватрице, схватих да 

се ради о селима где млади пале буздоване. 
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`` Где год видите тамо у Босни високо  брдима да пламте лиле, то су српска 

села``,жели да нам објасни десо Еро. То је добра информација, али одувек 

Православце и Муслимане у Босни сматрам за браћу по крви и духу. 

 

Вратисмо се после неколико минута расположени за столове. Па ово се није 

променило, овде је нешто друго, овде је све другачије него ли у Београду, овај дух је 

јш жив, не да се, у мени се појача енергија оптимиузма и нада. 

 

Осетих да кроз моје тело проструја нова енергија. То дух шаље оздрављујуће сигнале 

телу. 

 

Десо Еро се расположи, расприча се. Искористих овакво његово расположење да га 

потстакнем да заврши причу о његовом војевању у четницима.''Јели било борби 

прса у прса?'' радознао сам. 

 

'' Четнички војвода Љељо ми нареди да се јавим у Рашку, па ја кретох на Бајину 

башту, па на Нову варош , Пријепоље па на Лим, изађох на Нови пазар, рекоше ми 

да сам се приближио Рашкој'' Одахну, нагну миришљаву чашицу шљиве па настави, 

као да приповеда причу:'' Мој одред крете из Рашке на Косово, борили смо се тамо са 

балистима''. 

 

Десо Еро је политички освешћен и познаје доста ствари, проценио сам да иако није 

школован, да је природно бистар и оштроуман, брзо процени и отресито одлучи. 

Видех одмах у њему истомишљеника, и потенцијалног саборца за људска права. 

 

Крсман Крсмановић ( томови 1, 2 и 3), пензионисани  поштар и близак сродник оца , 

болестан од туберкулозе лежи у кревету у његовој кући, негује га Милена Мићић ( 

томови 1, 2 и 3), његова друга супруга. Милена је мајка Милана Мићића, 

нераздвојног друга из детињства.  Изнемоћао је, почне да ми говори:" Ту ... бер... " и 

не може да заврши  реч ``туберкулоза``. 

 

Његова прва супруга је била Ружа, кћерка богатог сељака из оближњег Лоњина 

Живка Савића ( томови 1, 2 и 3) кога су после рата били прогласили да је кулак, она 

сада живи у Зворнику. Крсман има две ћерке, Слобу и Јелу ( томови 1, 2 и 3), обе 

живе у Београду. Сећам се Крсмана, опет, по ко зна који пут, када је 13 априла 1941 

године мене водио колима у оближњу варошицу Љубовију после доласка немачке 

војске ( Том 1), као да је било јуче, видим свугде поред пута оружје, топове, униформе 

наше војске која је безглаво  бежала пред Немцима и све помамно бацала у бекству. 

 

Крсман се озари, доби неку необичну снагу, устаде са великог јастука, усправи се са 

напором хукнувши, успе да седне у кревет, Милена му виче да легне, подметну му 

под леђа велики јастук.. Он остаде седећи и поче:" Ама ова   ту.. бер", па опет 

застаде, прикупи снагу, настави, снађе снагу и рече све у једном  дах:" Сећаш се када 

смо се враћали априла четрес прве из Љубовије ту код Ушћа, када је тамо из Босне 

преко Дрине наишла мечка са два мечета која нису хтела да пливају ка Србији, и  
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које је бацила у Дрину, завитлала далеко, и сви онда заједно запливали ка Србији". 

И леже, поче да стење:"Ту... бер". 

 

Политичке неприлике Крсмана су описане у томовима 1, 2 и 3. Он је чак спомињао 

самоспаљивање у знак протеста. Али ја нисам хтео да са њим заподевам било какве 

политичке расправе и разговоре, имајући у виду да је тешко болестан и да му треба 

мир. 

 

Обрен Крсмановић ( 1959), техничар, је син Драгољуба Крсмановића ( томови 1, 2 и 

3), по завршетку средње  техничке школе се запослио у предузећу СТАНДАРД у 

Крупњу. Обрен је врло плав и наочит, али и врло промућуран и отресит. Мене је 

занимало да ли он запажа у његовој фирми и окружењу у овом делу Србије, све оне 

немиле појаве чији сам ја био сведок у предузећима у Београду. 

 

Био сам истински изненађен оним што сам чуо до њега: критиковао је жустро 

руководиоце његове фирме, што граде испод цене викендице и виле локалним 

политичким функционерима, оптуживајући поједине моћнике за корупцију. Тако 

млад човек, са средњешколским образовањем, а тако политички сазрео?. Он ми је 

признао да је постао члан СКЈ, да би тако могао да се лакше изнутра бори против 

таквих злоупотреба. 

 

Обрен је имао дружину вршњака из Узовнице и оближњих насеља, слушао бих 

повремено како су њихови момачки гласови одјекивали пркосно ноћу долином 

Дрине: Ој војводо Синђелићу.!  

 

Обрен је прво поседовао моторцикл, а онда је купио леп аутомобил. 

 

-  

Мост на Дрини у Вишеграду.НА ДРИНИ ЋУПРИЈА. 
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- Август 1979.године. Повратак у Београд. 
 

Прочитао сам недавно у новинама да је амерички председник Jimmy Carter потписао 

прву директиву за тајну помоћ противницима просовјетског режима у Кабулу . У 

Африци и Латинској Америци се дешавају пучеви. Драгољуб каже:`` Што је нека  

 

 

регија ближе западној хемисфери све је узбурканија. Кина и СССР контролишу 

удаљену Азију``. 

 

Упркос све израженије дестабилизације и  нарастајућих свеопштих тензија у земљи,  

Југославија се уживљава у улогу просперитетне земље, чија реч мора да се чује у 

свету, која има ореол моста између Истока и Запада, која је завела самоуправљање, 

чији спортисти побеђују на међународним  такмичењима. Ево у Јуославији ће бити 

Зимска олимпијада ускоро. 

 

А Југославија је све напетија тензијама између регија, појавили су се дисиденти, 

политички емигранти спроводе терористичке диверзије против дипломатских 

представништава широм планете. Оно што је нарочито битно , земљу потреса све 

присутнија економска криза:``  Замрзнуте су цене индустријских производа у СФРЈ, 

како би се обуздала инфлација, што ће изазвати несташице најесен.``, разговарам са 

доктором Миком Андрићем у његовј канцеларијни у Галеници.. 

 

Мика је Босанац, значи драгх човек, и осећајан као што умеју бити Босанци, али и у 

налетима искрен, он је врло образован ветеринар и мудар човек, али уме бити 

понекад помало тврдоглав:``  Бог шаље сва зла на ову земљу Содому и Гомору, мало 

мало па је стрефи земљотрес``. `` Није само да се дешавају природне непогоде, него 

мало мало па се деси нека велика несрећа, ево неки дан у судару аутобуса и камиона 

код Новог Сада погибе  14 људи``.  

 

Мика је озлојеђен, велики је критичар великих држава, каже да када иде у његово 

родно село Пелагићево у северној Босни, да  је све чешће последњих година излаган 

провокацијама муслиманског становништва.``Бог све види, Енглеска која је 

подржала Тита, а уклонила Дражу , не може да се обрачуна са побуњеним Ирцима, 

ИРА  убила Лорда Маунтбатена и још четворо на бродици; истог дана у заседи 

убијено 18 британских војника. Губе колоније``.  

 

Мика застаде, листа некакву књигу, па ми се обрати скоро љутито:`` Шурујеш са 

међународним организацијама, како те није срамота``? 

 

Када он ово рече сетих се политичких тирада које сам чуо на СУБ ( Слободни 

универзитет у Бриселу, том 3), то су говорили студенти из афричких земаља: 

Деколонизација је мит, западне државе и даље владају афричким  земљама као и 

раније.  

 

То стално понавља и огорчени Мика Андрић. 
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`` Обраћам се међунароидним организацјама да бих се бранио``, покушавам да му 

објасним.  

 

Иван Прекајски ми је неки дан показао енглески часопис у коме се наводе подаци 

како су ЦИА и НКВД вештачки изазивали земљотресе, у сврхе политичких  

 

манипулација. `` Ево ти текст из француског часописа, дословце наводе како 

противничка страна држи читаве градове у САД у депресији``, тутну ми ми  руку 

сјактави часопис. Тачно, све пише дословце. `` А добро како и ко то чини``, ја сам  

 

истински радознао. `` Он из места одговори:`` Москва, ``. `` А како , на који начин``, 

питам  га одмах. 

 

Иван ми одавно кроз смех и шалу прича његова сазнања о тајним оружјима, тајним 

центрима моћи, спомиње парапсихологију, он је лингвиста, у тим приликама би 

употребљавао необичне речи: trаиtemant еn distance.`` То исто тврди и Сахаров`` ми 

је он у неколико наврата саопштио.``Он има врло мудру супругу Хелену Бонер, која 

га саветује``. 

-1септембар 1979. године. Доктор Драгиша Мијатовић, звани Рики, 

поново смештен насилно по казни у П.Б.Л.Л ( Психијатријска болница  

Др Лаза Лазаревић). 

Данас сам провирио у Рикијеву канцеларију, затекох тамо његову лепу колегиницу. 

Она ми уместо  поздрава окрете као снег бело лице и зелене очи,  и без да сам је 

питао, одговори:`` Доктор Мијатовић се већ неколико дана налази у психијатријској 

болници ``Др Лаза Лазаревић``. 

 

Психијатријска болница Лаза Лазаревић 

 `` Да ли ми можете казати у коме се павиљону налази, и којим данима су посете``, 

упитах је директно.  Она забаци косу, спусти ноншалантно руке низ витке ноге  тесно 

затегнуте плавим чистим  фармеркама: `` Данас ми је јавио његов брат, такође 

лекар``. Одмах ми издиктира са неке хартијице тражене податке. Док ми је то 

саопштавала сво време је преда мном треперило чврсто тело младе виталне  жене. 
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Рики је тамо по казни, не може бити нешто друго. Али како се све то одиграло?  

Треба отуд да га ослобађам и да добијем податке, да то обзнаним. Ево још једног 

случаја и доказа да се психијатрија злоупотребљава у политичке сврхе, био сам 

помало радостан. 

Чим се заврши радно време, упутих се аутобусом право у болницу у  Падинској 

Скели. Стигао сам колико-толико на време. Упутих се у његов павиљон. У топлом 

летњем, скоро спарном влажном дану, спазих га како седи флегматично на клупи у 

великом дворишту препуном зеленила. Скоро да се опружио, као у кревету.  

Обрадован,  убрзах ка њему. Како ми се приближавањем, Рикијев лик све више 

увећавао, и његово на клупи дугачко тело све више увећавало,  спазих скамењене 

црте његовог лица, троме безвољне покрете, не може да покрене руку са лица, 

укривају његове умртвљене очи. Био је сломљен, утучен и поражен. Када ме спази, 

чак није имао снаге ни да ми се обрадује. И даље је седео скамењено и апатично на 

клупи. Није био расположен за дужи  разговор, само ми кратко саопшти:`` Казали су 

ми да када попијем, да ми се одвеже језик, па  свашта причам``.  

Предосећајући о чему се ради упитах га:`` А шта се њих тиче шта ти причаш, ниси 

ваљда реметио јавни ред и мир у твојој згради?``, `` Нисам галамио, и да јесам то 

њима не смета, они су ми јасно казали да имам дугачак језик када цугнем``. 

`` Рики, одмах идем да срочим саопштење и да обавестим јавност о твојој насилној 

казненој хоспитализацији због ненасилно изречених речи``. 

На ове моје речи он се ни не обрадова. Он сматра властодршце за свемогуће, за врсту 

богова на земљи. 

Ова насилна хоспитализације није прошла  довољно запажена, пре свега јер је Рики 

био после свега неколико дана отпуштен из ове психијатријске установе,  и нарочито 

зато што је одбио да се са мном заједно појави пред онима,  које сам био обавестио о 

њему, и који су хтели да разговарају са њим о томе. 

Рики нема оне борбености коју ја имам. Поврх свега он оне, који му све ово  чине, 

сматра непобедивим. Чак их назива `` Марсовци``.  

Ко жели да победи мора бити убеђен у свој став, мора бити упоран и несаломљив. 
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-Септембар 1979. године. Тито у Хавани на Конференцији Несврстаних. 

Иако земљу разапиње и пије јој снагу  врло сложена, и из  дана у дан бујајућа криза, 

у јавности се појави изненађујућа вест: Тито путује у Хавану, на Конференцију 

Несврстаних, где ће инсистирати на независности Покрета несврстаних од оба блока. 

Зар Југославија има још снаге да се тиме бави? Тито ће ускоро имати 90 година, врло 

озбиљно начетог  здравља, губи контролу над влашћу, чак не може да изађе на крај 

ни са супругом Јованком, а усуђује се да путује на крај света?. Како му то дозвољава 

његово здравље? Зар Држава нема преча посла?  Зар  се Југославија још увек заноси 

Несврстаношћу? И митом о Самоуправљању? Зар он још има снаге да се  упркос 

свега и даље тиме бави?  

Није њему до тога, већ му је неко дао савет да то учини? Ко? Ко су ти тајновити 

моћници? 

`` Теретни воз се 13.септембра код Сталаћа  забио у експресни воз Београд - Скопље, 

погинуо 61 путник``, грми у слушалицу Иванов глас.  `` Наврати до мене``, позва ме. 

Као и обично, његова љубазна мајка постави на сто пред нас две велике беле шоље у 

којима се пушила укусна црна турска кафа. ``Погледај``, стави ми пред очи сјактави 

француски часопис.  

` Средњоафрички цар Bokassa збачен уз помоћ француских падобранаца, David 

Dacko се враћа на власт.``. Док ми је ово причао, Иван се  слатко смејао, скоро 

грохотом, његов смех ми је увек долазио као мелем на рану. Тако ми је драг.  Иван 

жели да ми саопшти нешто значајно:`` Цар Бокаса је силазио у тамницу и тамо 

лично бичевао бунтовне афричке студенте``, Иван се заразно смејао сопственој  

духовитости. 

`` Русима су улетели у клинч Американци, навукли су их у Хладни рат,  у Рат звезда, 

у прегањања широм планете, да их изнуре и поразе без атомског рата, а Руси колико 

су експерти у техничким наукама, толико су Американцима недорасли у 

друштвеним. Совјетска- Pioneer 11 постаје прва свемирска летелицакоја је стигла 

до Saturna. А за то време цела Источна Европа ври, неће са СССР-ом. Две породице 

побегле балоном из Источне Немачке.``  

``Тито иде у Хавану на Конференцију несврстаних``, Иван ми оте  реч из уста:`` Док 

Титаник тоне, дотле оркестар у потпалубљу зането свира, парови се бесно окрећу у 

ритму фокстрота.Тако је и овде! „Село гори а баба се чешља ``. Иван је врло духовит. 

Шта му друго преостаје него да се шали. 

`` На београдском стадиону ЈНА је одржан велики концерт "Рок спектакл '79.". 

Свирали су Бијело дугме и још преко двадесет извођача, међу њима и ансамбли 

Прљаво казалиште, YУ Група и Парни ваљак. ``Видиш ли ти како они скрећу 

пажњу``окретох му се.`` Хлеба и игара, `` просто подскочи Иван.  „Село гори а баба 
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се чешља!Уморан народ страда а нагоне га да пева и игра, да не запази и да се не 

побуни``. 

 

 

 

-Септембар-Октобар 1979. године. Група дисидената на челу са 

Милованом Ђиласом издавала часопис ЧАСОВНИК са непријатељском 

садржином. 

 

 
Михајло Михајлов. 

 

Драгољуб ми се поверио да су почетком септембра ове године, Милован Ђилас, 

Михаило Михаилов, Момчило Селић, и он, покренули часопис "Часовник", у којем 

су објављивали критичке прилоге. ''Штампамо га на гештетнеру, тираж је више него 

скроман, једва 500 примерака, намењених нашим познаницима и интелектуалцима.'' 

, апатичним гласом прозбори Драгољуб. 

 

 
Момчило Селић. 

 

До мене никада није доспео ни један примерак овога дисидентског часописа.  

Изгледа да Драгољуб због нечега зазире од мене?  

 

''Могу те поново осудити'', подсетих га на оно што му се догодило 1974. године. Знам 

да он никако не може да заборави да су његове највеће невоље у 

ствари, почеле у Ваљеву, на Дивчибарама, када је 6. фебруара 1974. године на скупу 

филозофа одржао говор, у коме се осврнуо на  ''прилике и неприлике у нашем 

друштву, и на сатирање духа и морала''. 

 

Подстакнут он поче да се присећа: ''Тражио сам слободе, да се душе не трују 

партијским претњама и забранама'', Драгољуб је стално огорчен . 
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По налогу окружног јавног тужиоца у Ваљеву , Игњатовић је тада био ухапшен  

"због основане сумње да је извршио кривично дело непријатељске пропаганде из 

члана 133., став 3. тадашњег Кривичног закона СФРЈ.``. 

 

Драгољуб се врло живо сећа свега што је повезано са тим судским процесом.  

 

'' Сећам се тога као да је данас било. Веће судија у Окружном суду у Ваљеву осудило 

ме је 9. априла на казну од три године и шест месеци строгог затвора због  

"непријатељске пропаганде". Изречена ми је и мера безбедности - забране иступања 

у јавности и средствима јавног информисања у трајању од две године након 

издржане или опроштене казне'', врати се он неколико година уназад. 

 

'' Били су опасно замутили, мене су хтели да осуде на вишегодишњу робију, да будем 

опомена другима, нису ми бољшевици дозволили ни да кажем своју одбрану. Мој 

адвокат Срђа Поповић је доказао да сам говорио истину. Због тога Срђу такође 

осудише на годину дана затвора, али после фамозне петиције сто угледних адвоката  

из целог света, био  је осуђен само условно'', сазнао сам од њега ове занимљиве 

податке. 

 

Он ме погледа скоро љутито:'' На издржавање казне у КПД у Забели отишао сам 

17. децембра те године. До Пожаревца ме је одвезао својим колима лично Влада 

Мијановић. У Забели је, осим мене, у то време било још најмање 30 политичких 

затвореника. Наш третман у затвору био је под строгим режимом, сматрани смо 

опаснијим по друштво од вишеструких убица и насилника''. Док ово прича сетих се 

његове приче како је у Забели изгубио велики број зуба за само двадесетак дана. 

 

Потстакнут мојом знатижељом, исприча детаље које нисам знао до сада:''Почетком 

1975. године Југославију је посетио немачки канцелар Вили Брант. Са њим је, као 

члан делегације, дошао и нобеловац, писац Хајнрих Бел, који је био тада и 

председник светског ПЕН клуба. Они су инсистирали код председника Јосипа Броза 

да ме пусти из затвора. У то време Тито је био номинован за Нобелову награду за мир 

и није му одговарало да у затворима држи песнике. Био сам заиста изненађен када су 

ми крајем марта затворски службеници саопштили да морам хитно да напустим 

затвор, јер су добили такву директиву. На неки начин, било ме је срамота да изађем 

из затвора у коме због истих ''грехова'' робија још најмање 30 људи. Тражио сам да и 

њих моментално ослободе. На крају су ми предочили да они поступају искључиво по 

пресудама и одлукама о помиловању и да не могу у затвору, мимо тих одлука 

никог ни да приме, нити да задрже, ако им је истекла казна, или је на други начин 

укинута. Тако сам 30. марта пуштен из затвора, а да то нисам такорећи ни 

приметио''. 

 

Познато ми је да су се репресалије над њим наставиле по изласку из затвора, он ми се 

у неколико наврата жалио на незаконито уплитање у породичне и стамбене односе, 

на малтретирање сина у школи због оца. 
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'' Одмах по хапшењу, добио сам отказ у Институту за књижевност и уметност у 

Београду, у коме сам пре тога имао стално запослење. По повратку из затвора било је 

немогуће, са таквим статусом који сам имао, добити било какав посао у школи, у 

некој научној установи, у неком предузећу. А од нечег се ипак морало живети. Дуго 

нисам могао да добијем посао. Вратио сам се поново у Институт за књижевност и 

уметност, на велико залагање академика Предрага Палавестре, тадашњег директора 

Института и Миленка Матицког, који је молио свуда по свету да утичу на власти да 

ме не прогањају. Мени је било непријатно да се вратим на овај посао, али сам  

 

прихватио након што ми је адвокат Срђа Поповић саветовао да не одбијам 

запослење, јер бих властима могао бити сумњив да добијам помоћ из иностранства и 

могли би да ме прогањају као страног плаћеника. У Институту сам само формално 

био у радном односу. Примао сам плату''. 

 

Он ми је раније причао да је био запослен као професор у Првој београдској 

гимназији, да је једно време био главни и одговорни уредник часописа ` Књижевне 

новине`` гласила Удружења књижевника Србије. 

 

Инсистирам: '' Значи погоршало се после изласка из затвора`'? 

 

''Моја збирка песама "Сонети и катрени" била је у плану издавачког предузећа 

"Просвета" за 1974. годину. Рецензију је написао академик Палавестра, али рукопис 

није био штампан.  Не могу да објављујем песме, књижевне критике, своје погледе, 

то је у овој Југославији  за мене незамисливо''. 

 

Његова реакција на одмазду власти је била повлачење у врсту изолације. Он је сада 

запослен у Институту за књижевност, тамо добија плату за преживљавање, али ретко 

иде на своје радно место, радне задатке обавља у стану. Као што сам напоменуо у 

претходним поглављима ради искључиво ноћу, када се посвећује своме свету песама, 

уз много кафа и цигарета, а спава дању.  Имао је тада врло сужен круг пријатеља. 

 

Са најбољим намерама сам му указивао да води нездрав живот, да је ноћ дата човеку 

да спава и да се одмори, а да преко дана треба да одморан ноћним сном  ствара,  јер 

сесном организам и мозак ослобађају токсина, да тек тада, тако свеж и одморан може 

да пише надахнуто и ваљано песме, књижевне критике. Саветовао сам му смирено и 

врло одмерено да смањи кафу и цигарете, да се више креће.  

 

Он би на те моје добронамерне речи одмахнуо руком скоро љутито. Хтео је да каже 

да га ја не разумем. 

 

А ја сам знао о чему се ради. Он пати од несанице, као што је тако са многима 

забринутим јавним посленицима, изложеним свакојаким стресовима. А несаница 

пије животне сокове, највећи је непријатељ правог стваралаштва и инспирације. 

 

Покушавао сам да му пренесем моја искуства у борби са стресовима и несаницом:'' 

Замори се преко дана добро, шетај, вежбај гимнастику, нипошто немој спавати по 
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подне, остави кафу, нарочито по подне,  јер кафа тада разбија сан, смањи цигарете, 

изађи мало из куће  у свет'',  покушавао сам да на њега делујем, али сам знао да се ти 

моји искрени пријатељски савети до њега ама баш никако не досежу. Слушајући ме 

неодређено је одмахивао главом, и стављао једну за другом нову цигарету у уста, 

досипајући нову као зифт црну кафу у велику сиву мусаву шољу. 

 

Срећем још неке друге саборце, који воде сличан живот. Несаница је јако раширена. 

Жале ми се на њу многи, кажу да не могу дуго да заспу увече, и нарочито да се буде  

 

ноћу, да им се јавља неодољива жеља да устану из кревета, да укључе ТВ, да слушају 

радио, или да нешто читају и пишу, или да се једноставно шеткају по кући. 

 

'' Драгољубе, највећа је грешка, што када се ноћу пробудиш, да тада устајеш из 

кревета, уместо тога остани у кревету, лежећи, па и ујутро остани у кревету што дуже 

можеш, лежећи опуштено, јер иако не спаваш док си тако испружен, токсини ипак 

полако, колико толико  излазе из организма и мозга''. 

 

Он се није нимало освртао на ове моје речи. Покушавао сам да га убедим :'' Знај, да 

је добро испаван мозак далеко креативнији, него онда када пишеш песме ноћу, 

умртвљеног мозга пуног кофеина, никотина, и несанице''. 

 

Ништа није вредело. Генијални песник Драгољуб је настављао из дана у дан, из ноћи  

ноћ, да постепено, али интензивно, и упорно, систематски, руинира сам себи, свој 

организам. Да ради и пише песме ноћу. 

 

Зашто то чини тако мудар и надарен човек, често сам се питао?. Прави велику кобну 

грешку, то је јасно. Али зашто? Да ли је у питању импулсивност недовољно 

контролисаног испосника, чије измождено тело и мождане вијуге пуне никотина и 

токсина произведених несаницама и стресовима нису у стању да доносе одмерене и 

ирационалне одлуке? Или је то непромишљеност забринутог човека који спас налази 

у забораву, у бекству од стварности? Као што многи налазе у чашици? Да ли је то 

окретање у заборав од мучне стварности, морбидни протест немоћи пред стихијом 

тираније, који уместо да се окрене према тиранима, уништава самог себе?. 

 

Али Драгољуб даје одушка себи, не само писањем песама, него и повременим 

писаним врло оштрим протестима и критичким обраћањем државним и партијским 

руководиоцима. Имао би обичај да са мном води дуге телефонске разговоре, којом 

приликом је изрицао врло оштре квалификације на рачун лидера земље и званичне 

политике, нимало не хајући што добро зна да наше разговоре прислушкује. полиција  

 

Рекох му приликом једног нашег разговора:'' Треба да пазимо шта причамо 

телефоном, знаш и сам  да нас прислушкују?'' . 

 

Он , као да одмахну нервозно руком и осорно одговори:'' Нека прислушкују колико 

хоће, само да ми не искључују телефон, па ја и желим да чују шта причам''. 
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Он је огорчен, али ми се чини,  да он нема снаге  нити довољне енергије да се удружи 

са неким у трајнију енергичну акцију ради оспоравања тиранског поретка. Он би се 

повремено и спорадично оглашавао критички врло оштро сроченим текстовима, 

чији би једини ефекат био да циркулишу у ужем кругу дисидената, али никад нисам 

чуо да су их медија објављивала. 

 

 

 

 

Од њега сам сазнао да се повремено дружи са Милованом Ђиласом, Михајлом 

Михајловим, Момчилом Селићем, утамниченим Владимиром Марковићем, Жарком 

Требјешанином, Гораном Ђапићем. 

 

Поводом вести да издају часопис који су назвали Часовник, опет му рекох:'' Могу те 

опет ухапсити''?. ''Нека, боље је него да се овако тихо злопатим и копним, 

невидљиво, без казне и осуде, на формалној слободи сам а страдам, а не зна се,  и не 

види се, овако ће се барем сазнати''.  

 

Из разговора са Драгољубом последњих месеци сам сазнао да је  у "Политици" 

против њих, због тога часописа, била започета истинска кампања.'' ''Мислио сам 

да ће се завршити нашим линчовањем. Очекивао сам вишегодишњу робију'', рече 

јетко. Занимљиво, читам Политику, али ми је такав напис измакао пажњи. 

 

Данас док сам са Сашом слушао ударне вечерње вести на телевизији, спикер 

громогласно објави да су приведени судијама Милован Ђилас, Михајло Михајлов, 

Момчило Селић и Драгољуб Игњатовић, зато што су издавали часопис ЧАСОВНИК 

са непријатељском садржином 

 

Покушавао сам да га добијем телефоном, нико се није јављао. Ускоро сам сазнао, 

уместо да група буде приведена истражном судији Окружног суда у Београду, 

ухапшени су и приведени дежурном судији за прекршаје. Драгољуб је био кажњен 

са месец дана затвора, казну је издржао у Падинској Скели. Ђилас је кажњен 

новчано, а Момчило Селић само укорен!  Михаило Михаилов је већ био у Америци. 

 

Касније ми се Драгољуб поверавао:'' Мома Селић се осећао постиђен што је добио 

само опомену, а ја затвор. Он је честит човек. Верујем да су га том приликом спасили 

утицај и углед његовог моћног таста Моме Марковића и његовог брата Драже 

Марковића. ( Напомена аутора:После краћег времена Момчило Селић је објавио 

један текст против партизана, хвалећи четнике. Онда је ухапшен и осуђен на осам 

година строгог затвора. У Забели је, срећом, провео само две године.) 

 

Tито је уз невиђене мере безбедности посетио Приштину. Жели тако да покуша да 

својим ауторитетом смири тамошње побуњене Албанце. Сумњам да ће то дати било 

каквог трајнијег ефекта. Корени побуне на Косову су много сложени и дубоки. 

 

Ризи Пахлавију је дозвољен улазак у САД. Из здравствених разлога. 
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``Сви беже од бивеног и јебеног``, каже јужњачким нагласком, поводом Ризе 

Пахлавија, пензионер, играч шаха на клупи на Калимегдану. 

 

``Издајници требају док им не истекне рок употребе, онда их шутну``, одбруси му 

пензионисани официр ЈНА, лупнувши  љутито руком по шаховској табли. 

 

 

 

-Октобар 1979.године. Борци за људска права се не предају. 
 

Из штампе сам сазнао за два екстремна протеста против политичког насиља, два 

несретна човека су извршила самоспаљивања на јавном месту. Владан Максимовић  

 

из Ваљева се самоспалио због неправичне судске пресуде, а извесни Јањић из Мачве, 

такође  због сличног  разлога. 

 

Ова два самоспаљивања су одиграла значајну улогу у моме освешћивању, схватио 

сам да широм земље слично мени пате, да се у очају самоспаљују. Да ли су неки 

други свесни да су многи људи жртве осионих и сурових властодржаца, а не само 

они? Опет се питам по ко зна који пут: колико у земљи има оваквих очајника 

спремних да се побуне, свесних шта се са њима дешава? Најтужније од свега је то 

што већина обесправљених то и не запажа како треба.  Полако, тешим сам себе, 

освестиће се они, само треба времена. 

 

Помињани саборац за људска права Иван Прекајски (1949.), лингвиста, је врло 

сликовита личност. Приликом мојих бројних посета њему у његовом пространом 

стану на првом спрату у Македонској улици, преко пута Дома омладине,  неколико 

пута сам га затекао да држи часове старогрчког језика грчким студентима. `` Како ти 

Србин, а дајеш часове старогрчког Грцима``, питам га осмехујући се. `` Они су 

задовољни, чим долазе и доводе и друге Грке да им дајем часове``, слеже  он 

раменима нехајно.  

 

Иван је пасионирани борац за људска права. Дружи се са Драгољубом Игњатовићем, 

и још неким  познатим дисидентима. Кад год се сусретнемо, он би ми се поверавао 

како га неки подли и опасни сарадник ГСУП-а ( Градског секретаријата 

унутрашњих послова Београда) по имену............, упорно позива и наређује му да мора 

да одмах дође на састанак са њим у појединим београдским кафанама. Сазнао сам да 

је се он  редовно таквим позивима одазивао.   

 

Иван  је кротак као јагње. И преплашен. Знајући трагичну судбину његовог оца 

(који је радио неколико година као зубни лекар у Швајцарској, па кад се вратио у 

земљу, због вербалног деликта је био осуђен на неколико година робије, после чега је 

тешко оболео и рано преминуо), било ми је сасвим  разумљиво откуд њему таква 

престрашеност од полиције. Чини ми се да га полиција шиканира управо због оца. 

Он ми се сам поверио да га политика није никад интересовала, и да је почео да се 

бави људским правима да би се бранио. 
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Данас се попех у његов стан,  будући да ме је позваотелефоном да навратим после 

радног времена. Сретох на вратима његову мајку, црномањасту врло отреситу жену, 

учтиво је поздравих, она ме загонетно се смешећи упути у Иванову собу, где затекох 

помало узнемиреног Ивана. Загледах га, кад њему неколико масница на лицу?. Рече  

 

ми да су га данас физички напали и претукли у Студентском граду студенти из Пећи, 

силеџије познате по својим обрачунима са бунтовним студентима.  

Као што сам напоменуо у ранијем тому, Иванов отац потиче из угледне српске 

породице из Баната, а његова мајка је из богате пречанске  јеврејске породице, тако 

ми је он рекао једном приликом. Његов брат је за мене енигма, никада га нисам  

видео. Ожењен  је кћерком амбасадора Југославије у Зимбабвеу. Иван ми је казао да 

његовог брата политика никада није интересовала, на такав начин као њега. 

 

Он је врло духовит Има врло смела и неконвенционална виђења о томе ко и како 

влада Југославијом. Убеђен је, исто тврди што и Драгољуб Игњатовић, да смо ми у 

руској зони утицаја, и да СССР у Југославији има своју тајну полицију, која 

управља грађанима без њиховог знања, `` на дугме``. Он ми је показивао занимљиве 

књиге о парапсихологији. Иван се жали на полицијска шиканирања, али у његовим 

речима нема мржње. Уместо мржње препознајем духовитост. Умео је те тајновите 

прогонитеље да понекад шалећи се назива погрдним речима: трте, магарци, donkey.  

 

Иван ми данас рече да је Никола Баровић, син покојног Јована Баровића ( том 2), од 

непознатих хулигана ударен у слепоочницу, док је пролазио неком мрачном улицом`` 

Тајна полиција стоји иза тога ``,  он се смејао .  

 

 Ја сам му причао о мојим неприликама у ЈНА, он се и на то насмеја:`` Дошао је мој 

познаник из војске, каже да су некога Домагоја Парагу из Загреба , опасно 

малтретирали за време његовог боравка у ЈНА, када су били  у истој казненој војној 

јединици у Гњилану на Косову, где су заједно служили војни рок.`` 

 

(Напомена: Прича о Ивану се наставља кроз следећа два тома ове Саге. Иван је 

трагично и превремено завршио живот почетком 21. века у највећој беди. Изгубио је 

стан, преварили су га зли познаници. Спашавајући га од контејнера и спавања по 

хаусторима, повремено бих му на дуже време налазио склониште код хуманих 

познаника , или му давао по мало новца. Знам  да  су га помагали и други његови 

познаници, нпр. Јелка Ратковић). 

 

Журим кроз кишицу и благу кошаву ка Кнез Михајловој, вечерас има занимљиво 

предавање на Коларчевом универзитету. Успут, пред Биоскопом ``Јадран`` из кафане 

пред мене иступи средовечан покрупнији плав човек строгог и интелигентног лица. 

Ви сте ``тај  и тај―, изговори моје име и презиме.`` Ја сам професор Милорад 

Новаковић из источне Босне, сада живим у Војводини, осуђен сам због речи на 

неколико година затвора, чуо сам да ви помажете сличне невољнике,  па ето нађох 

вас``. Босанце брзо и лако препознајем, они су искрени и осећајни, и поседују врло 

истанчан и снажан осећај за правду и правичност. 
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Немам толико новца да могу често да седим по кафанама , а они  који су у немилосто 

моћника су обично плитких џепова, те бих ја најчешће био обавезан да плаћам 

рачуне. ``Хајте да мало прошетамо``, предложих му, уместо да уђемо у оближњу  

 

 

кафану.  Док шетамо Кнез Михајловом он ми саопшти да је известан католички 

свештеник Винко Зец из Славонског Брода недавно претучен од полиције. Слушам 

га врло пажљиво, али још више размишљам како да му будем од користи.  

 

`` Имате ли адвоката``?- упитах га забринуто.  

Он се загледа у мене, мило му је да се трудим да било шта учиним за њега: ``Био сам 

мало пре код адвоката Цвијетића (томови 1 и 2). Његова канцеларија је тамо код  

 

Југословенског драмског позоришта, он брани политичке кривце.`` Мало застаде па 

се насмеја: ``Видех на зиду његове канцеларије слику Че Геваре, каже да су се 

упознали када је Че  Гевара био у посети Београду``. 

 

Милорад Новаковић је душа од човека. Са њим могу отворено о свему да 

разговарам. ―Ко пријатеља нађе, нашао је благо.― ( Библија ) 

 

Милишу Дакића виђам на трибинама у Дому омладине. Он је потомак чувеног 

четничког војводе Дакића. Сазнао сам како је војвода Дакић преговарао са 

енглеским обавештајцима за време Другог светског рата. Милиша станује у 

Косовској улици. Он је светло смеђ, мужеван и наочит. 

 

Плавокосог колегу са факултета Бранислава Петровића (томови 2 и 3) сам срео 

недавно после више година. Он је раније био политички умерен незадовољник, а сада 

је постао острашћени опозиционар.  

 

У Галеници се проноси да ћемо се преселити у нову десетоспратну модерну Управну 

зграду која се зида на новој локацији на крају Земуна, у индустријској зони. Мика 

Андрић који је дошао много пре мене у Галенику, познаје много људи:`` Упознаћу те 

са још неколико истомишљеника, Галеника ври од стручњака у немилости.  Јеси ли 

ти чуо за Косту Гријакова, за Свету Микалачког?`` „Не ``, рекох му кратко `` 

Упознаћу те са њима``, климну главом. 
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-24.11.1979. године. Разговор са господином Вирандром, Председником 

листа AllIndiaуHoteluInternationalу Београду. 
 

У Београду, у хотелу ``Интернационал``се одржава значајан међународни скуп.  То је 

за  мене била прилика да покушам да се сретнем са страним учесницима и да им 

уручим материјале о стању људских права  у Југославији. Тамо, у холу, сам  затекао,  

високог смеђег  постаријег човека, племенитог лика, како седи у удобној столици. 

Приђох му, он ме погледа са симпатијама, и пажљиво ме саслуша. Када је чуо о чему 

се ради, позва ме да седнемо за сто, што ја искористих да му испричам целу причу. 

Он ме је сво време гледао са симпатијама. Он је Индијац, врло образован и мудар. 

Индија је огромна земља, а Индијци велики народ. Овај човек има душу и велику 

ширину. На крају смо се договорили да се дописујемо, он ми је обећао да ће моје 

податке обзнанити у његовом листу. 

 

Одлазећи кроз простран сјактав мермерни хол  ка излазу, изненада ми приђе млађи 

средовечни човек строгих црта лица:`` Шта имате у тој најлонској кеси``? ``Дајте ми 

то`` Узе кесу, загледа је летимично, онда ми се обрати кратко:`` Пођите самном!― 

 

Док смо излазили из хола хотела, цело време су ме пратили зачуђени погледи 

господина Вирандре и његових колега. Као да су предосећали шта се десило?.   

 

Агент ме уведе у полицијска кола. Зачас се нађох у просторијама Републичког МУП-

а у улици Кнеза Милоша, одмах тамо иза моста Газела. Колико дуго ће ме задржати у 

полицији? Да ме не одведу поново у психијатријску болницу?  

 

На моје пријатно изненађење, разговор је био кратак:`` Бићете обавештени, можете 

ићи``. Документа су ми одузели, и нису их никада вратили. 
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-1979. година. Преминула Сашина мајка Милица Пешић. 
 

Мајка Милица има скоро седамдесет година. То нису неке велике године, али она је 

врло исцрпљена, како се каже, сува је као грана, бледа и крхка. Кубури са здрављем. 

Није ни чудо, шта је све претрпела у њеном тегобном животу ( том 3.). Она је 

запустила своје здравље. Испричала ми је да избегава да иде на лекарске прегледе и 

било каква здравствена испитивања:'' Не верујем лекарима, немам у њих 

поверење'', рекла ми је у пар наврата`` Не памтим када сам обавила биохемијске 

анализе``. 

 

Она је природно врло мудра жена, а има и огромно животно искуство.  Оно што ме је 

нарочито код ње усхићавало су њена политичка зрелост и поимање праве природе 

друштва.  

 

Плави Воја, Сашин брат, инжењер, о политици никад није прозборио ни реч, то ни  

њега  ни Сашу не занима у толикој мери, да би о томе расправљали са другима. 

 

Уобичајавали смо да гледамо Дневник на Првом програму РТС-а, у 19 часова и 30 

минута. Почињао би уобичајеном веселом  мелодијом  ( која је иста као и  данас у 

2014. години-опаска Аутора). Мајка Милица би са врло интензивном пажњом 

пратила појаве и изјаве појединих државних руководиоца и изрицала у тим 

приликама њене уобичајене политичке коментаре, који су уствари били врло опоре 

критике званичне политике. Мене је радовало сазнање да имам истомишљеника у 

породици моје супруге. Уз благу етушто ни Саша, нити њен брат Воја, немају такво 

стање духа. Али сам био убеђен да ће временом, постепено, и Саша, постајати 

политички зрелија и пробуђенија. 

 

Није ми требало дуго времена да препознам да мајка Милица врло помно прати на 

телевизији вести о смрти појединих значајних политичара и јавних личности. Она 

би тада захтевала апсолутну тишину, да боље чује, очи би јој засјактале, била је врло  

 

концентрисана и слушала би са изузетном пажњом и интересом. Исто необично 

занимање мајка Милица је показивала и за читање читуља у листу Политика. Чим 

би неко донео у стан овај лист, она би нестрпљива узимала Политику у руке, и брзо 

нервозно листала, отпозади, од последње странице, где се налазе читуље. Стављала 

би на очи наочаре, и узбуђена прелиставала читуље. 

 

Зазвони телефон у нашем стану у Карађорђевој улици. Чух са друге стране жице 

узбуђен Војин глас: Мајка Милица се шлогирала док је била у купатилу. 

 

Саша јекну и завришта, побледе, брже боље одјури ка аутомобилу, и упути се у 

њихов стан.  Болесницу су одмах пребацили у болницу. 

 

Приликом наше посете болници истога дана у касно поподне, мајка Милица је 

лежала непокретна, немоћна да проговори, али су се њене очи  пуне суза и неописиве 
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љубави према Саши, окретале ка нама, са жељом и надом да нама буде добро, када 

она ускоро оде са овога суровог и бездушног света. 

 

Убрзо је преминула. Сахрањена је на Новом гробљу. Сва њена, родбина, се окупила 

испред капеле на улазу у гробље. Били су присутни и моји родитељи, као и тетка 

Мира и њен муж Остоја Лазаревић. 

 

Саша и ја смо редовно заједно обилазили гроб, и одржавали га у реду и чистоћи. 

Саша би то радила учестало, плевила траву, прала мермер, ја сам доносио воду, 

кандило је стално горило, остављала је  свеће и храну на гробу. Смрт мајке је за њу 

био страховит губитак, који је оставио на њеној души врло дубоке и болне ожиљке. 

 

 

 

 

-29. октобар 1979.године. Сусрет са Владимиром Дедијером. 
 

Данас се у свечаној сали САНУ одржава научни скуп за јавност, поводом текућих 

друштвених проблема. Уђох неприметно и седох нечујно  у последњи ред. Излагања 

су била врло занимљива, било је и критичких тонова, али, по мени, о споредним 

темама и на академски врло одмерен начин. 

 

На крају је почела дискусија, дигох руку, дадоше ми реч. Изрицао сам уобичајене 

податке о дејству клаузуле морално-политичке подобности, истичући без длаке на 

језику, да је СФРЈ земља двоструких стандарда, да се  залаже против расног 

апартхејда у Јужној Африци, а да у земљи постоји флагрантна политичка 

неравноправност. На ове моје речи, према мени се дискретно, као по команди, 

окретоше  очи присутних. То су били зачуђени погледи. Препознао сам професора 

Каназира  (том 3.  срео сам га код брата Боре у Бриселу-напомена аутора),  Добрицу 

Ћосића, Предрага Палавестру, сликара Мићу Поповића, Драгослава Михајловића, 

Борислава Михајловића Михиза. Моју пажњу је нарочито привукаокочшати и још 

увек поснажни Владимир Дедијер, он ме није загледао дискретно као остали 

академици, него се окренуо у мкме правцу директно и одлучно. 

 

Посматрали су ме љубопитљиво, били су изненађени. Знам да су били пренеражени, 

али су то префињени врхунски интелектуалци, који умеју да укрију своја осећања. 

Згледали су се, као да су се питали : ко је овај? Откуд он овде? Овако нешто досада 

нисмо никада чули? 

 

Док сам излагао своје критичке мисли, био сам цело време под снажним стресом, јер 

су са стране стајала два снажна момка из обезбеђења, згранути оним што су чули од 

мене, мени се чинило да су били спремни да ме сваког тртенутка зграбе за јакну и 

избаце из сале. Или ухапсе. 

 

Кулминација ове необичне представе је настала када сам гласно саопштио:`` У 

затворима има политичких затвореника, који су тамо смештени на монтираним 
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судским поступцима, а у лудницама их држе по казни``. Неки од присутних на ове 

моје речи пренеражемо поскочише у њиховим удобним фотељама. 

 

На моје задовољство, безбедњаци не предузеше ништа, а ја, када се скуп заврши, 

приђох учтиво Владимиру Дедијеру, знајући да је он значајан функционер у 

Раселовом суду који се бави заштитом људских права.  

 

На моје пријатно изненађење он ме саслуша, и одмах показа видљив интерес за 

сарадњу самном:`` Пошаљите ми документацију овде на САНУ``, рече, док је 

затварао његову актн ташну. 

Он је врло маркантан човек и снажна личност. Виђао сам га и раније на улицама 

Београда. Деловао је горштачки витално, висок, снажних рамена, нарочито ми се 

урезала у сећање његова отреситост, која је избијала из сваке црте његовог мудрог 

лица, као да је Његош. Ипак сам запазио да се у последње време прилично изменио, 

постао је некако мање пркосан, помало се  погрбио, нестала је она његова изразита 

виталност, из црта лица нестали пркос и понос непокорног херцеговачког горштака. 

Некако се смањио, као да је негде исчилила она његова снага. Сада је преда мном 

био помало обесхрабрен и покуњен интелектуалац, тако сличан онима које сам  

виђао међу професорима универзитета за време мога боравка у Белгији.  

Сутрадан сам помно проучио његову биографију, да бих тако сазнао како је велики 

комунистички револуционар постао немилосрдан критичар девијација поретка, 

онога поретка  који је он лично оснивао, за који се борио и проливао крв, за који су 

гинули и његови ближњи. 

Сазнао сам да је Владо био саборац са Титом још у Краљевини Југославији, и за 

време рата. У времеизбијањаустанкаимаојезадатакдаорганизујеполитичко-

пропаганднирад . Тако се још тада зближио са Милованом Ђиласом. Био је и 

рањаван. 

Црногортци, Херцеговци, Динарци, па да, они су били стубови комунистичког 

покрета за време Другог светског рата. 

 

 

 

Јосип Броз Тито и Владимир Дедијер. 
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Послезавршеткарата, одлазинаоснивање Уједињенихнација у СанФранциско. 

Поповратку у земљу, каовеомаобразованчовек, добијаместопредавачаисторије НОБ-

а на Београдскомуниверзитету. Токомратабрижљивојеводиосвој Дневник, 

којијепослератаобјављен. 

Да, сетих се, када је Милован Ђилас пао у немилост, Дедијер  је био један од врло 

ретких, заједно са Јованом Баровићем, који је тада био остао уз њега, није поступио  

као остали комунистички опортунистички лидери. Због чега је и он лично пао у 

политичку немилост и био изложен суровој казни.  

Због тога сам му се  одувек дивио. Он је истински  ингелектуалац, поносан мудри 

горштак. Црногорци, па и Херцеговци, умеју бити солидарни. 

Препознајем из ових података откуд њему, да тако назовем, шлиф, префињеност и 

експертиза, какве сам видео у  Белгији код врхунских западних професора  

универзитета. Не чуди ме, па боравио је у Америци и радио на тамошњим 

универзитетима и сарађивао са њиховим еминентним 

научницима.БиојепредставникЈугословенскеделегацијенаКонференцијимира 

у Паризу 1946. године. 

Завремесукобаса Стаљином биојечланразнихпреговарачкихмисија.  

Каоуредниклиста „Борба―, оптуженједајепомагаосређивање Ђиласових чланака, 

пајеизведенпредПартијскукомисију, а затим и предсуд у Београду 1954. године. 

Тачно, мени је Милован Ђилас недавно сугерисао да се сусретнем са Дедијером, он га 

тако цени. 

ВладимирДедијерје у Америципостаочлан Раселовогсуда, а затим и 

председникистогсудакојијеиспитиваоратнезлочине у Вијетнаму, 

кршењељудскихправа у ЛатинскојАмерици и низдругих. 

Овај податак је дакле за мене најзначајнији. Он је члан Раселовог суда, који се бави 

заштитом људских права. Дакле, прави човек, обратићу му се овим поводом.  

Ако је се овакав ортодоксни комуниста одрекао комунизма, онда за то постоје дебели 

разлози, којих сам ја добро свестан, имам такав утисак, посматрајући све то са моје 

личне позиције. Ваљда ће ме он  подржати?. 

 

ЊеговадвасинаБоривоје и Бранкoсутрагичнопреминули.Боривојеје умро 1958.год. 

аБранкo погинуо1966.год.(Дедијер је касније сахрањен поредњих у Љубљани, 

напомена Аутора.) 

Одлучих да му доставим  податке које ми је тражио. 

 

Напомињем да сам се В.Дедијеру обратио почетком овог месеца:. 
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-6. новембар 1979.године. Поводом мога излагања у САНУ 
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Изгледа да је дозвола САД-а дата Ризи Пахлавију  да се лечи у америчкој болници, 

разјарила Ајатолаха Хомеинија, јер је он убрзо позвао на демонстрације и нападе на 

америчке и израелске интересе. 

 

Тито, упркос руинираног здравља и позних година је посетио Румунију.  

 

Да ли је данас безбедно путовати авионом? Опет су се срушила два авиона. 

Новозеландски авион "ДЦ-10" ударио у планину Еребус на Антарктику, што није 

преживио нико од 257 путника и чланова посаде. 26. новембра је пао пакистански 

"Боинг 707" авиокомпаније у Саудијској Арабији; погинуло 156 путника и чланова 

посаде. 

 

 

 

 

 

-Новембар 1979. година. Часопис НАША РЕЧ, из Енглеске преноси наша 

саопштења. 
 

Од Драгољуба Игњатовића сам добио примерак емигрантског  часописа ``Наша 

реч``, који излази у , у Енглеској , у издању извесног господина Десимира Тошића. 

 

Држећи у рукама ове емигрантске новине, љубопитљиво сам их листао и загледао. 

НАША РЕЧ  је очигледно сасвим другачији лист од свих других емигрантских 

листова које сам до сада имао у рукама. А за време мога вишегодишњег боравка у 

Бриселу (том 3.) многе емигрантске новине су прошле кроз моје руке. 

 

Ово нису новине, ово би пре могло бити виђено као омњи и скроман часопис. 

Формат је нешто већи од формата „А4―, квалитет хартије је задовољавајући, има 

велики број страна. А назив јеестетески дизајниран. Текстови су зналачки поређани,  

примерене величнне слова и наслова, нема грешки у куцању. Одмах сам запазио да 

је урађен од стране стручњака,  што никако није случај са огромном већином 

емигрантских листова које сам досада читао: који су били другачијег формата, често 

штампани на копир апарату, грубе хартије, наилазио сам на грешке у куцању. 

Једном речју, одавали су нестручност и сиромаштво. Сажаљиво сам се питао држећи 

их у рукама: ко стоји иза ових новина и листића и претпостављао да су то биле 

некакве маргиналне и неважне особе. Ко ће њих да узме у обзир? Уместо да 

сервирају значајне податке о тиранији у земљи, изазивали су сажаљење читаоца. 

(Истини за вољу, упознао сам у Бриселу и неколико колико толико озбиљних 

емигрантских  листова). 

 

Ово сазнање побуди мој истински интерес за овај лист, схватио сам да није обичан 

емигрантски лист као толики други, него истински мали ваљан часопис, кога 

урећују смирени и прагматични интелектуалци. 
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Са стеченом лепом представом о овоме гласилу, и  знатно повећаним интересом, 

почех да га читам. Тек сада сам био изненађен. Публиковани текстови су били 

написани од еминентних београдских, и југословенских интелектуалаца. Изненадих 

се стварно, зар је могуће да постоји толико њих незадовољника режимом које  ја не 

познајем? За неке нисам никада ни чуо , зар има толико угледних интелектуалаца а 

ја нисам имао појма да се они одупиру овако као и ја? 

 

Како сам био пребрз у закључивању? 

 

Ово је за мене велико откриће: повезаћу се са свима онима који пишу и шаљу ове 

текстове овоме часопису и господину Десимиру Тошићу. И ја ћу почети да шаљем 

наша саопшетња и петиције са великим бројем потписа на адресу Наше речи, коју 

нађох на крају часописа. Сем ако полиција не  заплени? 

 

Моје највеће пријатно изненађење је наишло тек када сам почео да читам бројне 

прилоге: теме које су обрађиване су биле неретко на врхунском стручном и  

 

интелектуалном нивоу, аргументоване, стилски и естетски дотеране  и одмерене, 

концизне и јасне, једном речју убедљиве. 

 

Каква  разлика у односу на писане чланке које сам до сада читао у појединим 

емигрантским листовима, који су одбијали пажњу и изазивали сумњу у  тачност 

навода аутора, јер су били препуни прејаких и преоштрих речи и квалификација 

''крвави тирански комунистички режим у Југославији, зликовац и крволок Јосип 

Броз Тито''. Овакве изопачености стила излагања су одбијале читаоце, и изазивали  

у њима неповерење у писце и веродостојност тих текстова. 

 

Мени је ипак овај синдром разумљив. Ради се о људима који су доживели тешке 

прогоне у земљи, били по затворима, лудницама, мучени, растуране су им породице, 

деца гурана у пропаст и проституцију, опљачкани и лишени својих права. То су 

очајници, натегнутих нерава, који писањем, себи налазе  одушка. 

 

Али њих већина других читалаца не разуме тако као ја, сматрају их за маргиналне, 

неписмене  несретнике које нико не узимаозбиљно у обзир.  

 

Тако ови листови уместо да мобилишу на борбу за демократизацију у земљи, у 

пракси постижу супротне ефекте. 

 

Пример ових емигрантских листова је био за мене прилика, да размишљам о значају 

стила писања, концизности, употребе аргумената и одмерености у излагању. Шта 

вреди што ови, очигледно крајње прегрејани аутори говоре истину, када је не увијају 

у адекватну естетску форму? Онда нема жељеног ефекта. Значи, не само садржина, и 

форма је врло битна. 

 

Тирани су врло добро свесни овога синдрома теорије и праксе писане речи, и умеју 

подло и заверенички да делују на овом нивоу. Кроз притиске, замарања, узимања 
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новца и времена, енергије, кроз стварање временског теснаца, да тако 

интелектуално смање утицај непоћудног критичара, и да умање његове 

интелектуалне перформансе, у овоме случају литерарну ваљаност ових текстова.  

 

Да их тако дискредитују. 

 

А то је једна од кључних тема овога мога аутобиографског романа, коју сам ја назвао 

LE QUART, чапур, умањење личности на четвртину, смишљено интелектуално 

смањење интелектуалних потенцијала, са циљем производње недовољних 

интелектуалних перформанси  политички непожељног појединца. Да га тако 

дискретно обезвреде и дискредитују. 

 

И када су ван земље, у демократском западном свету, ови несретници и очајници, 

истинске жртве тиранског поретка у својој домовини, са собом носе тај духовни и 

интелектуални разорни грч, а овде нема ко да их подржи и разуме да покидају те 

духовне невидљиве окове који окивају њихове мозгове. 

 

Колико је наша емиграција на Западу слаба и неповезана, питам се истински 

растужен.  

 

А оно што сам доживљавао са Албанцима за време мога боравка у Бриселу? ( том 3). 

 

Али ево, господин Десимир Тошић се латио врло значајног подухвата: да створи 

ваљан емигрантски лист без описаних традиционалних мана емигрантских гласила, 

да покрене и повеже дисиденте и борце за демократију у земљи, и да тако припреми 

транзицију у вишепартијски политички систем у Југославији. 

 

Заиста врло значајан  подухват вредан сваке подршке. О томе сам поразговарао са 

Драгољубом. За разлику од мене који сам боравио више година на Западу, он не 

познаје у тој мери репрезентативан узорак емигрантске штампе, као што га ја знам, 

и никако се не слаже са мном да су поједини текстови у емигрантским четничким 

листовима преоштри и извитоперени. Каже:' 'Шта би ти хтео, да клече пред њима и 

да их моле, па те комунистичке зликовце треба из све снаге ошинути''. 

 

Читао сам поједине Драгољубове текстове и анализе, он је врло надарен и писмен 

књижевник, врхунски песник и есејиста. Али, за разлику од његових песама, које су 

литерарно врло дотеране, он је један од најбољих српских песника, његови поједини 

текстови и политичке анализе су сасвим другачије форме и садржине, препуни су 

крајње озлојеђености, срџбе, врло оштрих квалификација на рачун појединих 

државника и званичне политике. Као да их је писао неки прегрејани, недовољно 

писмен политички емигрант у неком четничком листићу. 

 

На први поглед би то за непућене могла бити необјшањива енигма: како тако 

надарен и врло писмен књижевник, са врло истанчаним стилом и великом 

одмереношћу онда када пише о темама које су ван политике, наједном се 

дијаметрално промени када почне да се изјашњава о политичким догађајима и 
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појавама, тада би постајао екстремно оптужавајући, увредљив, скоро изопачен? Као 

да то није више  онај еминентни стваралац, један од најбољих српских песника?. 

 

Ја имам разјашњење ове на први поглед необичне контроверзе. Јер сам и ја лично 

осетио на себи те смањујуће злокобне утицаје и злоупотребе. Драгољуб је крајње 

повређен, озлојеђен, он је жртва тешких прогона, изложен фронталном нападу са 

свих страна, све до његове породице, брака, односа са децом, поседовања стана и 

имовине, њему су угрожени здравље и живот. 

 

Када би писао песме, би се удаљавао од трагичне стварности, заборављао би је. Био је 

смирен и из његовог интелекта би излазили духовни драгуљи и бисери. 

 

Али када би крајње огорчен и бесан због свега што види око себе, сео за писаћу 

машину, и почео да се бави политичким темама, он би се из корена мењао.То није 

више био онај Драгољуб, врхунски смирени интелектуалац, он би се претварао у свој 

бес, у грч, у зубобољу која га интензивно и перманентно мучи годинама, деценијама,  

 

губио би самоконтролу. Уместо смирене луцидности, из њега би због попуштања 

унутрашње контроле куљале преоштре речи. 

 

Зато, јер је он био као костур, изнурен неспавањем, безбројним вишегодишњим 

кафама и цигаретама, стресовима и нездравим животом. Из луцидног ствараоца, он 

би се повремено претварао у робота којим је управљао његов нагомилан бес, он није 

имао органске и менталне снаге да филтрира своје острашћене политичке мисли и 

идеје. 

 

Да ли он схвата ову суптилну злоупотребу коју над њим спроводе подли безбедњаци? 

Драгољуба његови подмукли прогонитељи злоупотребљавају, изтнурују га и тако 

подмукло интелектуално смањују. Да им као такав не буде неугодан критичар.  

 

Када би даље разговарали о часопису ``Наша реч``, он је испољио свој уобичајену 

сумњичавост: ко је Десимир Тошић, ко стоји иза њега. Развијао је даље своју 

сумњичавост и запиткивао  ме је нервозно: „Међу ауторе текстова из земље су се 

сигурно увукли удбашки провокатори, већ видим неке режимске подрепаше?― 
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-Децембар 1979. године. Посета ујке Драге Беатовића.( томови 1, 2. и 3.). 
 

Овог хладног децембарског дана мама ми рече кратко:‘' Данас по подне ће доћи ујко 

Драго''. 

 

Ова вест ме је колико изненадила, још више обрадовала. Мамин ујак Драго, брат 

њене мајке Савке, је врло занимљива личност, он је један од јунака ове саге: 

комунистички агитатор у Краљевини Југославији, партизански командант за време 

Другог светског рата, заробљеник у злогласном немачком логору у Шапцу; потом 

утицајан комунистички функционер у Титовој полицији у Северо-западној Србији. 

Као што је читаоц тома 3. могао да сазна, моја животна сапутница из Брисела Ани 

Шово и ја,  смо га посетили у Ваљеву, јула 1968. Он је тада био у браку са 

средовечном Ваљевком.  

 

Колико сам тада могао да читам између редова, он је већ у то време био незадовољан 

свим оним што је се све више дешавало у земљи. Огорченим, скоро потрешеним 

гласом ми је тада казао, гледајући у мене са необичном топлином и љубављу:'' 

Млади напуштају земљу да граде  туђе државе,  ето и ти си један од тих''. 

 

Знао сам да су тада из њега провалили туга и искреност. Он је поштен комуниста и 

види шта се дешава око њега. Он није имао децу, у мени је видео свога снна, сина 

његове сестричине-ћерке његове рођене сестре, његову крв. Али сам ја био помало 

зачуђен да тако нешто саопштава јасно и гласно, јер је он био режимски човек, дакле 

значајна личност у полицији тог дела земље. 

 

 

Желим да искористим ову његову данашњу посету да му се поверим, да му на 

дискретан и одмерен начин дочарам шта све наша породица трпи. Почех смирено да 

му предочавам да су брат Милић  и  сестра Нада без посла, да су ме власти хапсиле и 

изгониле из радног односа, без икаквог стварног повода са моје стране. 

 

 
Олгица Живковић ( томови 1, 2 и 3),  ћерка покојног брата мајке Вељка Поповића 

(том 1) и Драго Беатовић, ујак мајке. 
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Његова реакција је за мене била невероватно изненађење, као гром из ведра неба. Он 

се смирено и јетко обрати мами:'' Зоро, ја сам Титу лично вратио разочаран  ручни 

сат, који ми је дао у знак признања за моје доприносе у партизанима и у полицији''. 

 

Претрнух од страха за њега. Како сме тако нешто да каже?. Нисам такорећи веровао 

својим ушима и очима, преда мном је био комуниста који ми је враћао наду у људе. 

Иако уплашен за њега, посматрао сам га задивљено, али сам се трудио да то не 

испољавам сувише. Плашио сам се све више за њега и његову личну безбедност, 

знајући колико су комунистички властодршци осветољубиви, поготову када се ради 

о отпадницима из сопствених редова. Они би их сурово кажњавали и одмазду 

широко приказивали, да заплаше све оне који би се усудили да следе њихов пример. 

 

Мора да је видео много пропуста, или је и сам доживео неправде, чим је овако 

огорчен?. 

 

Од неких даљих сродника сам чуо друге приче о њему: да је као полицијски 

иследник у Мачви и Срему, био бирократски строг. Да ли је то тачно? Или рекла-

казала? Слушао сам од појединих Мачвана и Сремаца да је он лично претресао куће, 

хапсио. Вероватно сада увиђа своје заблуде о појединим људима, схвата да су то били 

невини грађани, да је он лично био навођен на лоше процене? 

 

Људи се временом мењају. Мамин ујак Драго Беатовић је ћутао после рата пред 

политичким прогонима који су се обрушавали на његову сестру, и на блиске 

сроднике Беатовиће; вероватно је био убеђен да је то било због неких виших циљева, 

или пак је сматрао да је иако штетно, ипак то било у интересу државе. Појединце су 

жртвовали због виших националних циљева. Он је тада ћутао. Можда је увиђао да 

им не може помоћи, а да само може себи наудити. 

 

Ипак, преда мном је сада био човек који је раскрстио одлучно и дефинитивно са 

својим заблудама. 

 

Југославија је у убрзаним превирањима. Дешава се нешто необично. 

 

Ујко Драго се окрете тати:'' Видиш ли ти мој Милане, Иран се прогласи Исламском 

Републиком, отераше Ризу Пахлавија и изабраше ајатолаха Хомеинија фанатика''. 

Тата му се обрати  стављајући замишљен прст на чело:'' Нешто се дешава у тој 

регији, у Пакистану се деси војни удар, збацише и погубише председника Владе Али 

Бута''. 

 

Умешах се и ја:''  Белци уступају команде већинским црнцима у Родезији. Да ли ће 

се тако нешто десити и у Јужној Африци? 

 

'' Море, Африка је мутна, пучеви, убиства'', каже ујко Драго. 

 

Ја се насмејах гласно:'' Читао сам у листу Le Monde да цар Централно афричке 

републике Бокаса , лично силазио у затвор да бичује бунтовне студенте''. 
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'' Јао ли се нама Србима где год да се окренемо, Римски Папа је Војтила, Пољак, наш 

Словен, изабраше га да се преко њега лукаво умешају у наше послове, лукави 

Латини'',  забринуто ће ујко Драго. 

. 

( Напомена: у следећим годинама Драго Беатовић ће трагично изгубити живот, док је 

неком скрајнутом провинцијском улицом возио бицикл, ударио га је аутомобил у 

пуној брзини, и убио. Ми нисмо благовремено сазнали за његову смрт, јер његова 

ваљевска супруга није одржавала везе са његовим сродницима у Београду и 

Братунцу. Чак смо касније чули и неку другачију верзију о његовој смрти?). 

 

 

-Децембар 1979.године. Сусрети са познатим дисидентима и борцима за људска 

права, за које сам сазнао из часописа „Наша реч―. 

 

Часопис „Наша реч― је оставио на мене снажан утисак, пробудио ми је наду, због 

чега сам одлучио да господину Тошићу, уреднику часописа, шаљем моје текстове, и 

да истовремено покушам да ступим у контакт са појединцима који објављују своја 

виђења у овом необичном емигрантском гласилу. Нарочиту знатижељу је у мени 

побудио сам уредник господин Десимир Тошић. Зато сам се дао  у енергичну потрагу 

за било каквим подацима о њему. 

 

У часопису сам нашао и текст доктора Косте Чавошког, професора Правног 

факултета у Београду, у коме брилијантно образлаже тему вербалног деликта. За 

њега први пут чујем. Неки други текстови су опет били забавни и духовити. У 

краткој песми Матије Бећковића, о коме ми је у пар наврата причао Милован 

Ђилас, пише нешто овако: још када сам долазио на овај свет из мајчине утробе,  

 

чекао ме је из заседе пушчани нишан. Писац Милован Данојлић се такође приказао 

кратком причицом. О њему сам већ слушао, он је познати књижевник. Мићу 

Милића, популарног надимка „Мића доктор―, једног од сарадника Наше речи,  сам 

лично упознао на јавним трибинама у центру града. 

 

 
Коста Чавошки. 

 

Желећи да се упознам са професором Чавошким сам окренуо број телефона Правног 

факутета. Глас са друге стране ми је саопштио да је професор Чавошки сада запослен 

при Институту за упоредно право у улици Маршала Тита, телефонисткиња ми брзо 

издиктира  број телефона овога института.  
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Настаде невероватна брзина успостављања контаката, особа на телефону ми рече 

изволите, и одједном са  друге стране чух помало еуфоричан глас: ''Да ја сам Коста 

Чавошки, изволите''. 

 

Нашли смо се истога дана у ресторану'' Атина'' на Tеразијама, преко пута зграде 

његовог Института. Професор Чавошки је светлосмеђ човек средњег раста, 

прилично кошутњав, лица савесног  методичног и часног интелектуалца. Оставио је 

на мене снажан и упечатљив утисак својом интелигенцијом и стручношћу. Тако учен 

а плени искреношћу и отвореношћу у наступу, скромношћу и очигледном добром 

намером да учини нешто за опште добро. Истински интелектуалац-то је био мој 

закључак о њему..  

 

Приликом овог нашег телефонског разговора ја сам му дао извесне елементарне 

податке о себи. Изгледало ми је да ме је он почетка нашег сусрета икрено уважавао, 

али сам  увидео његову извесну опрезност, да ипак очекује да ме боље упозна. 

Установио сам да је другачији од појединих врхунских интелектуалаца и научника 

које сам до сада сусретао у Београду. Није испољавао патернализам професора 

универзитета који сам запажао код неких наших врхунских интелектуалаца. 

Пажљиво и са уважавањем ме је до краја саслушао. Међу нама су се одмах срушиле 

баријере, прешли смо спонтано и опуштено на ``ти``, јер смо  интуитивно осетили да 

смо истомишљеници. Мени се то јако свидело. Знао сам да он има обичај да поједине, 

које тако оцени, назива фамилијарном речју ''роде'', и мени је казао са осмехом `` 

роде``, што ме је додатно орасположило и опустило. 

 

Обавеза ми је да истакнем да је већина елитних интелектуалаца, академика, 

уметника, које сам сусретао, савесних и скромних појединци, испољавала 

добронамерност и уважавање према мени као саговорнику. Али је било и ретких  

 

изузетака, појединаца који се нису односили према мени онако како сам ја то 

очекивао. 

 

Док смо професор Чавошки и ја седели за столом у ресторану'' Атина'',  искористио 

сам прилику да га упознам са праксом изолације политички непожељних у 

психијатријске болнице. Он ме погледа изненађено: ''Познато је да тога има у СССР-

у, али сада први пут чујем за тако нешто у нашој земљи''. Он се већ смешкао , као да 

су моје речи за њега била необична политичко-правна пикантерија. Постао је 

радознао, посматрао ме је тајанствено се смешкајући. А то ме је обрадовало. 

 

Испричао сам му свој лични случај и ставио на сто Отпусну листу Психијатријске 

болнице ''Др Лаза Лазаревић''. Он је узе у руке и загледа. Као стручњак, врхунски 

правник, кратко размисли, па ме запита:'' Зашто су те били тамо сместили?'' 

 

Одговорих му укратко, а он настави:'' Мени се чини да је то са тобом била  чиста 

случајност, инцидент``.  
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Он слово ''ч'' изговара правилно, није пречански, али ипак помало атипично, 

схватио сам зашто. Он је пречанин, из Баната. Његово презиме потиче од назива 

банатског места ''Чавош''. Рече ми да су његови преци у претходним вековима 

лутали по Мађарској, да су се били скрасили код неке тамошње реке која се звала 

Мориш.  

 

Одавно сам запазио да између интелектуалаца из Србије јужно од Дунава и Саве, и 

ових из Војводине, има неких разлика. Ови потоњи имају неки  смиренији 

психолошки и духовни набој. Ваљда је то због утицаја Средње Европе и некадашње 

Аустроугарске. 

 

Упознао сам га и са случајем Владимира Марковића. '' Први пут чујем за њега'' рече 

кратко, па се озбиљно замисли: '' Да бих могао да се изјасним о њему, неопходна ми 

је његова судска и  медицинска документација''. У даљем нашем разговору, објаснио 

сам му да су  Владимирови родитељи преплашени и да за сада одбијају да ми дају 

захтевану документацију, али да сам убеђен да ћу их убрзо убедити да пристану. 

 

Са професором Чавошким сам разговорао и о његовим невољама. Марта 1973. 

године је био осуђен на пет месеци затвора, условно на две године, због критике 

Уставних амандмана из 1971. и подршке професору Правног Факултета Михаилу 

Ћурићу. Потом је 31. децембра  1975. године једногласном одлуком Наставно-научног 

већа избачен на улицу због тзв. морално-политичке неподобности. Сада је запослен 

при Институту за упоредно право.  

 

Када сам чуо ове податке, схватио сам да је предамном савестан и принципијелан  

врхунски поштени интелектуалац, борац за исте идеале за које се и ја борим. Па и ја 

сам 1975.године, био смештен насилно на психијатрију, ове последње године су 

донеле многима неприлике, сетих се да су још неки други пали попд ударе управо од    

  

недавно. У Југославији се дешава тиха побуна против тираније. Реакција режима је 

све присутнја репресија.  

 

Поведе се реч  о његовом колеги Војиславу Коштуници, професору Правног 

факултета, који је такође због сличних разлога истеран са Правног факултета. Сетих 

се мога не тако давног кратког сусрета са Војиславом Коштуницом у Институту 

друштвених наука у улици Народног фронта, где је био добио запослење по изгону са 

Правног факултета. 

 

`'У Институту друштвених наука сусрећем повремено професоре искључене са 

Филозофског факултета. То су дивни људи''. 

 

Он оћута. Када споменух Војислава Коштуницу и мој кратак разговор са њим у 

Институту друштвених наука, Коста се насмеја:'' Воја и ја смо кумови''. 

 

Искористих предах да му представим  докуменат са стотинак случајева прогона 

људи које сам  сусретао последњих година,  међу којима је било двадесетак  који се 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1973
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%9B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%9B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%9B_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84)
http://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/31._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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жале да су били жртве свакојаких злоупотреба психијатрије у политичке сврхе. У 

овоме документу су биле укратко описане њихове невоље и здравствено стање. Ја 

сам све више преокупиран  здрављем. Желим да му прикажем како репресија руши 

здравље. 

 

Он пажљиво узе у руке излизану брошурицу са текстовима откуцаним на већ 

изанђалој писаћој машини ''Олимпија'', и поче пажљиво да чита. Мене обрадова 

његова искрена и нескривана љубопитљивост. 

 

Одложи је, погледа ме весело, и рече:' ' Скоро су сви имали инфаркте, мождане 

ударе, неки су и превремено поумирали. И мој покојни отац је превремено умро''. 

Смејао се скоро полугласно, упознајем Косту, он уме бити духовит:`` Нећеш ваљда 

рећи да су  и мога оца уништили?`` 

``Стресови су врло разорни, руше здравље, а неки се жале и на злоупотребе са 

њиховим здрављем. Да ли је твој покојни отац имао политичких 

неприлика?.,погледах га право у очи.  ''Имао је, али не у толикој мери да би му то 

уништило здравље`` слеже раменима, смешкајући се расположено због нечега. 

 

Одавно желим да убедим саговорнике да је политичка репресија раширена, али да се 

то укрива, и да јавност није са том чињеницом упозната. И да производи огроман 

стрес који подмукло и опако руши здравље.  

 

'' Могуће, али то треба доказати'', окрете ми се.  '' Злоупотребе се спроводе из потаје, 

без формалне правне процедуре, без званичне одлуке'', износим моју тезу. ''Ево 

погледајмо моју анкету о томе како политичка припадност СКЈ утиче  безмало на 

све сфере живота и опстанка грађана'', показах му табеле, нестрпљив да сазнам шта 

он мисли о томе. Он загледа професорски у податке у табелама, па ме погледа   

 

укосо:'' Ово је партијска држава, партијци су привилеговани, то је тачно''. '' То је      

масовна политичка сурова дискриминација. Не зна се где се завршава блага, а где 

почиње интензивна дискриминација, а тек где започиње  тиранија'', рекох му 

кратко. 

 

''То је занимљива теза, лепо је што се тиме бавиш, али да би те тврдње имале одјека 

у јавности, треба да их уради и саопшти званичан државни социолошки институт'', 

посаветова ме. 

 

Разговор смо завршили договором да што пре прибавим документацију о Владимиру 

Марковићу и да му је доставим, као и податке и расположива документа о моме 

личном случају и другим појединцима  које сам му поменуо. 

 

Замолио сам га да ми каже ко је Десимир Тошић? 

 

''Он је добронамеран и жели да отуда из Енглеске ојача и уједини опозицију у земљи, 

да у Југославији припреми политички плурализам''. Коста је добро упознат са њим. 

''Ко је он?'' Не јењава моја љубопитљивост. ``Био је српски и југословенски 
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политичар, публициста, историчар, а сада је емигрантски дисидент комунистичке 

диктатуре Десимир Тошић се у политички живот укључио још као младић, пошто се 

већ у јесен 1938. године, као студент прве године београдског Правног факултета, 

учланио у тадашњу Југословенску демократску странку``. 

 

''Откуд он у Енглеској?'' Желим да искористим ову прилику да сазнам што више о 

Тошићу. 

 

Сазнао сам од Косте да је Десимир Тошић као функционер Демократске странке 

током немачке окупације био хапшен од Гестапоа, да је био у логору, да је након рата 

емигрирао у Француску, а сада живи у Енглеској. Тошић се већ након завршетка 

Другог светског рата,  укључио у рад емигрантских удружења тако да је вршио 

функције члана Извршног одбора Српске демократске омладине 1946, члана 

Главног одбора савеза „Ослобођења―, лета 1949, члана Секретаријата Главног 

одбора „Ослобођења― и члана Уређивачког одбора, доцније уредника месечника 

„Наша реч― (1948—1990. године) и, потом, члана Уредништва библиотеке „Наше 

дело` 

 

Дакле, Десимир Тошић је истински интелектуалац  и патриота. 

 

Поред борбе против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, што је постала моја 

истинска опсесија, непрестано размишљам о природи и опсегу политичке репресије у 

нашој земљи. Са тугом препознајем незрелост појединих бораца за људска права и 

политичких опозиционих елита, јер они као индикатор опсега политичке репресије 

искључиво узимају само број осуда за вербалне деликте, забране књига и филмова, 

одузимање путних исправа, и томе слично. А пренебрегавају да политички 

неподобан појединац може бити смештен у затвор, а да се политички мотив укрива  

 

неким наводним прекршајем закона, или  смештајем у лудницу  наводног 

неурачунљивог душевног болесника.  Занемарује се та тиха масовна политичка 

дискриминација – репресија обавља најчешће у предузећима, центрима за социјални 

рад, у образовним установама, у ЈНА.  Друштво врви од свакојаких страдалника, 

који , иако на слободи, се злопате и страдају. 

 

Срочих ова моја размишљања у неколико кратких реченица. Коста се замисли:'' То 

би се можда могло сврстати под називник-социјална патологија'', рече кратко. '' Да, 

али у тој депонији која притиска земљу, такорећи и нема чланова СКЈ'', инсистирам 

да подупрем моју тезу. 

 

Коста ме погледа значајно:'' То је врло тешко доказати''-он би развијао своје виђење. 

''Може се доказати применом закона  великих бројева, ако се региструју неприлике 

ових несретника, и сазна да ли су чланови СКЈ, или не, тако се може установити 

директна корелација између чињенице да је неко имао овакве политичке неприлике, 

и да ли је у чланству СКЈ.  Чланови СКЈ су у свему привилеговани, и поштеђени'', 

завршавам своју поруку. 
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Коста је ћутао замишљено пиљећи у текст. Интелигентан и образован, он схвата шта 

желим да му кажем. Али он је професор Правног факултета, то је нешто као 

државник, као Милован Ћилас, ја одавно препознајем да су такве особе на 

истуреним позицијама држане под стакленикм звоном, онемогућаване да до до њих 

допру подаци о масовној репресији. Јер би се они томе могли супротставити. 

 

( Напомена: Професор Чавошки је у следећим годинама постао један од перјаника 

борбе против злогласне клаузуле МПП-Морално политике подобности. Видеће се 

како је у следећим годинама уз  подршку аутора ове Саге, покренуо САНУ да дигне 

глас против масовне злоупотребе психијатрије у политичке сврхе) 

 

Растали смо се као пријатељи. Био сам радостан. Имам подршку угледног професора 

Правног факултета, који жели да ме подржи у борби проив злоупотребе психијатрије 

у политичке сврхе и против политичке репресије. 

 

Сада треба да се свим снагама усмерим да добијем потребну документацију од 

родитеља Владимира Марковића, и да пронађем и документујем и друге случајеве 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

 

Коста је моја нова нада, и врло значајна подршка.  Убеђен сам да ћу раскринкати 

злоупотребу психијатрије у политиче сврхе у Југославији ( што ће се видети из 

следећих поглавља ове књиге. ). 

 

 

 

 

 

-1979.година. Сусрет са Матијом Бећковићем. 

 

 

Од Милована Ђиласа сам сазнао да се дружи са познатим песником Матијом 

Бећковићем. На мој захтев он ми без околишења  и оклевања даде његов број 

телефона:'' Можете се позвати на мене'',  речу уљудно, док ми је пружао листић са   

исписаним бројем телефона. Одавно препознајем да Ђилас ради на повезивању и 

окупљању опонената београдског режима. 

 

 
Матија Бећковић. 
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Матија Бећковић и ја смо се сусрели пред биоскопом '' Звезда''.С једног топлог дана, 

све је било озеленило, али није било врућина. У лаганом ходу ступисмо у занимљив 

разговор о његовој песмици објављеној у часопису Десимира Тошића, „Наша реч―. 

Још не знам како ће се одвијати овај сусрет,  да ли ће се завршити само на неколико 

речи у бучној улици Маршала Тита, или ће се наставити дуом изменом мисли за 

столом неке од оближњих кафана. Мој циљ је да  га заинтересујем за дужи разговор, 

да га придобијем, да му објасним вал репресије који нараста, и прети. Он се у ходу 

насмеје враголасто:'' Сумњичили су ме још док сам био у мајчиној утроби''. 

 

Значи да је и он ипак под притисцима, мада ми не личи нимало на жртву прогона, 

није испосник,  лепо је обучен, делује задовољно. За разлику од других дисидената и 

бораца за људска права који су обично забринути и изнурени, Матији Бећковићу 

сјакте очи, ухрањен је и делује одморно и енергично. Запазио сам да уме да врло 

дискретно запази привлачну  женствену пролазницу. 

 

Упутисмо се ка Славији. Он ми предложи да седнемо на клупу у оближњем 

Пионирском парку. Изабрасмо скровиту и ушушкану клупу, где смо могли на миру 

да расправљамо о нашим омиљеним темама. Он је Црногорац, али рођен у 

Војводини. Многим Србијанцима, реч „Црногорац―  звучи као „режимски― човек. 

Он ми је рекао да је његов покојни  отац био четник, и да је као такав убијен у 

Словенији. Мене на први поглед збуњује енигма: син четника, дисидент који се 

дружи са Ђиласом, а успешан и ухрањен средовечни  човек у пуној форми? 

 

Он  је поносит Црногорац, што он на нарочите, мада дискретне начине, покушава да 

нагласи, није ми било тешко да то препознам. То се види и из његових књижевних 

дела.У Народном позоришту у Београду је 1978. године изведена „Међа Вука 

Манитога―, а потом монодраме „Рече ми један чоек― и „Не знаш ти њих―. У овим 

насловима се изчитавају динарске речи  и ијекавица. Он на неки начин личи на 

Црногорца, виталан је и наочит, али ми није било тешко да брзо уочим да је  у њему 

црногорска брђанска узбуркана природа ипак потиснута и да је уступила донекле 

место углађеној равничарској смирености. Изгледа ми да је то траг војвођанске   

средине у којој је одрастао и живео. Ипак из његове биографије и дела зрачи снажна 

љубав према Црногорцима, коју он често манифестује. А Црногорци су ипак мање    

политички затровани према својим земљацима - неистомишљеницима, него  ли што 

су то острашћени Србијанци. Као да су се црногорски комунисти због нечага 

сажалили на Матију, сина четника? 

 

Још нешто ми није било тешко да установим: Матија Бећковић је острашћени 

словенофил и русофил. Ја сам читао његову песму посвећену његовој обожаваној 

супрузи Вери Павладољској, кћерки Белог Руса који је после Октобарске револуције 

емигрирао у Србију. Матија је одрастао у комунистичкој Југославији чија химна је 

„Хеј Словени―,  и коју су од фашиста ослободиле  СССР и Црвена армија,  где се 

слави словенство. Мада се мени ипак чини да је то словенофилство о коме се толико 

говори у Југославији, само декларативно, а да је у пракси другачије. Како наводно 
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моћници из поретка воле Словене, а овако се односе према своме народу? Они се 

бенаве. 

 

На крају разговора са Матијом Бећковићем сам још једанпут схватио, да истакнути 

књижевници, академици и интелектуалци, често имају другачија виђења и приступе 

борби за људска права, од оних који су за радикалније потезе, у које спадам и ја. У 

Југославији постоје две врсте бораца за демократију, назвао бих их: '' радикални '' и 

''умерени''. Не пребацујем ништа ''умеренима'', и они и „радикални― су драгоцени у 

борби за демократску трансформацију Југославије. 

 

Тако сам на крају проценио и Матију Бећковића, као умереног прегаоца, који ме 

потапша благо по рамену:''  Подржаћемо вас, наставите вашу борбу''.  Запазио сам да 

је у његовом тапшање  по моме рамену било нечега патерналистичког. 

 

`` Умерени`` су најчешће еминентни интелектуалци, академици, професори 

универзитета, као такви су на неки начин поштеђени од жестоких удара који 

погађају оне мале анонимне људе. Отуда су они умерени у њиховим критикама. 

Поредак строго води рачуна да их не изазове против себе, али је зато суров према 

оним обичним, такозваним малим људима. Режим се плаши критике еминентних 

интелектуалаца, сматра да ови потоњи који су највеће жртве,. неће бити довољно 

убедљиви и да њихове жалбе на стање у друштву немају довољну тежину и 

кредибилитетет. 

 

Ја спадам у ону групу јавних прегалаца које бих назвао `` радикалним``.  Ту бих 

сврстао и Драгољуба Игњатовића. Нама понекад засметају поступци `` умерених``, 

јер они претендују да буду ``лидери``, а по нама нису довољно упознати са стварним 

стањем у друштву, нити пак трпе оно што ми трпимо, јер ипак живе у једном свету 

који је тако другачији од нашег. Ипак, њима је много лакше него ли нама. Не иде да 

они говоре у име нас. 

 

Један закључак ми се стално намеће: Југославија је у кризи, она се све жешће 

обрачунава са неис томишљеницима. Она ће тиме изазвати народ против себе. Она 

сеје клицу побуне. Да ли овај поредак тако чинећи мудро поступа? 

 

У следећим поглављима ће пажљив читалац доћи до сазнања да су САНУ и Одбор за 

одбрану слободе мисли и изражавања ( при САНУ), аутору Саге пружили значајну,  

пресудну подршку у борби против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, која 

је тада обзнањена,  СФРЈ је замало била због тога избачена из чланства у Светској 

асоцијацији психијатрије. (Напомена аутора: Матија Бећковић је постао члан САНУ 

и Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања).  

 

Каснијим увидом у саопштења Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања сам 

установио да је значајан постотак особа, у одбрану чијих права су они устајали, био, 

управо од мене усмерен ка њима. Пажљив читалац ове књиге ће установити не само 

то, већ ће схватити да су моје акције и контакти, у извесној мери инспирисали 

оснивање Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања при САНУ, па чак, али у 
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мањој мери и Одбора за људска права при УКС-Удружења књижевника Србије. 

Сазнаће да су на „дневни ред― расправа у друштву, управо захваљујући и мојим 

активностима, стављени: заплена девизне штедње, ванправни неформални методи 

кршења права, морално политичка неподобност, проблеми незапослених и 

подстанара, и друга питања којима сам се бавио и којима сам покренуо друге да се 

тиме позабаве, који су постали свесни ових патологија у друштву. Са мојим 

сарадницима су се повезивали активисти људских права из целе Југославије. 

Касније смо  покренули Комитет за заштиту људских права, а, Ругова, на Косову је 

основао одбор истог назива.  

 

Наша организација је подстакла борбу за демократизацију земље и увођење 

политичког плурализма. 

 

Ове речи могу звучити као самохвалисање и претенциозност, зато позивам читаоца 

да пажљиво прати следећа поглавља и да се сам увери на основу доказа и 

документације. 

 

 

 

 

-1979.година. Продаја гробнице породице Пешић. 
 

Саша ми је саопштила да је одлучила да прода породичну гробницу. Она нема 

искуства у комерцијали   и продаји, док сам ја стручњак за маркетинг, а у Бриселу 

сам годину дана био трговачки путник и неколико месеци радио као продавац у 

супермаркету ( том 3). Покушавао сам да јој објасним да је продаја умешност, читава 

наука, те да мора бити промишљена и врло опрезна, да гробницу не би продала испод 

цене. 

 

 

 

Она је дала оглас у новинама. Почели су да се јављају купци. Није ми било тешко да 

препознам да она  нема искуство у цењкању и погађању, да је склона олаком 

договору око цене, без да упозна све потребне податке о овоме специфичном 

тржишту, о купцима, понуди и потражњи. 

 

Да бих јој помогао да постигне што бољу цену, отишао сам на гробља, те тамо 

разговарао са продавцима и купцима. А са радног места у Галеници сам телефоном   

 

позивао продавце и купце гробница, и кроз разговоре са њима, покушавао да дођем 

до више сазнања  о условима продаје. 

 

Установио сам да јој се телефоном јављају купци који сви заредом нуде сличне цене, 

осетно ниже од тржишне, до које сам ја долазио мојим истраживањима. Она је 

бележила  телефоне потенцијалних купаца који су јој се јављали. Ти бројеви 

телефона су стајали на столу у соби, а ја сам их дискретно прибележио, када она није 
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била у стану.  Заинтригниран, узех новине и почех да проучавам огласе и бројеве 

телефона, и установих да се исти бројеви телефона појављају иза различитих имена. 

 

Овим поводом, после радног времена сам отишао до оближњег Земунског гробља, 

које се Налази   на лепом, сликовитом месту, на узвишици изнад Дунава. Мирне 

алеје у зеленилу и цвећу, около клупе, гучу голубови и гугутке. Ту сусретох запослене 

на гробљу, и отпочех са њима да разговарам. Од њих сам сазнао да тржиште 

гробница контролише група купаца-продаваца, која наступа договорно и врло 

организовано, са циљем да купе гробницу што јефтинје, а да   је продају што скупље. 

 

Са овим сазнањем сам упознао Сашу. Она ме је саслушала намрштено. Није изрекла 

ни реч коментара. 

 

Утом се на екрану телевизији појави слика певача Живана Милића. Певао је 

носталгичну песму Кад сам био на твом гробу. Док је слушала ову песму, она све 

заборави 

 

После овога разговора, ја сам потпуно престао да пратим  њену операцију продаје 

гробнице. 

 

Она је била нерасположена због мога неслагања са њеним начином продаје 

гробнице. Повукла се у свој кутак и удубила у размишљања. Она није често склона, 

да у довољној мери уважи и она мишљења, која су можда у понечему  дугачија од 

њених. 

 

Да бих отклонио насталу суморност која остаде у стану, као измаглица,  после овог 

нашег разговора о поступку продаје гробнице, позвах је да одемо у биоскоп даје се 

занимљив хрватски филм Паклени оток. Филм смо одгледали са непрестаном 

концентрацијом, јер је врло занимљив и динамичан. Дешава се за време Другог 

светског рата, у сунчаној Далмацији. После капитулације Италије у Другом 

светском рату, Немачке трупе журе да преузму контролу над Далматинском обалом. 

Партизански бродић који је препун избеглица покушава да доспе у безбедну зону, али 

због буре мора да стане уз мало острво. Док посада покушава да поправи бродић, 

Немци стижу из оближњег залива. Мене занима екипа глумаца, из Београда, Загреба, 

Словеније, из иностранства. Неке од њих лично познајем: Павла Вуисића, школску 

другарицу Бебу Лончар, Ружицу сокић и Милана Срдоча. Имао сам намеру да када  

 

се вратимо у стан, да са њом дискутујем о одгледаном фиму, она није била због 

нечега расположена за разговор, повукла се у свој део кревета и заспала. 
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-1979.година. Школски другови 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

-1979.година. Дружења са Душаном Покорним и Велом Васићем. 
 

Дуле Покорни се дружи са Љубишом Благојевићем (томови 1. 2. и 3.). Обично сам се 

налазио са њима у Клубу просветних радника, док ми  тамо није био  забрањен   

 

приступ јуна 1975. године када сам тамо био ухапшен. (том 2). Зато се сада са њима 

сусрећем у Клубу новинара Србије, или у ресторану Удружења књижевника у улици 

Француској. број 7. 

 

Душан Покорни ме је упознао са извесним Вељом Васићем. Он је Београђанин који  

дуги низ година живи у Америци. Душан га не зове '' Веља'', него по амерички '' 

Вел''. Вел је био ожењен Американком,  са којом се изгледа развео. Има више деце са 

њом. Колико схватам, он је прилично финансијски добростојећи. Сада у Америци   
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његова бивша супруга послује са дечијим обдаништем. Вел ми се поверио да је он 

дошао у Београд по налогу познатог српског бизнисмена Милана Панића, са 

задатком да полако успоставља контакте са Галеником, коју Панић жели једног дана 

да откупи од државе.     

                                                                                       

''Баш лепо, а ти радиш у Галеници'', рече ми Вел недавно за столом у Градској 

кафани. Али никада од мене није захтевао било какав контакт са руководиоцима 

Галенике. Виђао сам га у последње време са шармантном пријатељицом, упознао ме 

је са њом. Вел станује у родитељском стану на Дорћолу, његова стара мајка је још 

жива, и добро се држи, сазнао сам то од Душка. Док смо Душко и ја седели за столом 

код Руског цара, појави се Вел са улице. Био је потрешен и унезверен, а у лицу бео 

као креч. Сазнали смо да су му открили рак у поодмаклој фази. 

 

Устадох потрешен и кретох Кнез Михајловом. Тамо сретох расположеног Љубишу 

Благојевића.  Он је запослен у Инвест банци, има добро плаћено радно место, али ни 

он није задовољан. Њему је познато да ја волим да покрећем актуелне политичке 

теме. Он није борац за људска права, али је ипак опозиција ставовима актуелне 

политике:'' Југославија преживљава од кредита, ми смо „на апаратима―,  ко то чини, 

како, зашто, није ми довољно јасно. Не одржава се џаба Годишња скупштина 

Међународне банке и ММФ ове године  у Београду``, запитах га. Он је банкар, он би 

то требао да зна. Љубиша се осмехну:'' Стари ове године обиђе целу планету, Средњи 

исток, Медитеран, СССР, стиже чак до Кубе, а земља се клима, наши лидери су 

изгубили контакт са реалношћу, Стари још сања о слави, иде у Хавану да инсистира 

на независности Несврстаних од оба блока''. Стаде  испред мене скоро пркосно, па ми 

рече хладно: '' Замисли Стари посетио Приштину, шта он тамо тражи, зашто нису 

раније предузете мере на Косову.''.       

                                                                                                                                                                                                        

27. 8. 1979.године - IRA убила Лорда Маунтбатена (Mauntbatena) и још четворо на 

бродици; истог дана у заседи убијено 18 британских војника.  

 

Како је тако нешто могуће у свемоћној Енглеској? 

 

 

 

-1979. година. Познанство са Голубом Бакићем. 

 

Голуба Бакића, правника у Институту страних језика у Јовановој улици у Београду 

сам упознао захваљујући Илији Мољковићу ( том 2), који ми је саопштио да га могу   

  

наћи на његовом радном месту. Ускоро се нађосмо у његовој канцеларији у 

Институту 

 

Запазио сам да када сам улазио у просторије и поменуо његово име,  присутне 

службенице су ме загледале испод ока скоро сумњивичаво. Ипак, су ме упутили на 

врата његове канцеларије. Закуцах на врата и отворих их. Од стола устаде изразито 

плав,  повисок и покрупан човек мојих година. Рекох му ко сам, и чиме се бавим. Он   
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ме одмах прихвати са поверењем. Како тако брзо стекох његово поверење, запитах 

се? 

Зачуди ме да одмах пређе на ствар: њега његов директор шиканира и уцењује, 

захтева од њега да по директоровој наредби инсценира неосноване дисциплинске 

поступке против појединих запослених  у Институту, који нису по директоровој 

вољи. Он је као частан и поштен правник одбио.да подржава незаконите одлуке 

самовољног директора. 

 

''Казао ми је да сам неупотребљив, „слободан стрелац―, и почео да ми прети, оставља 

ме без задатака, смањује плату, држи  у изолацији'',  слегну Голуб раменима. 

 

Голуб је из Васојевића из Црне Горе. Каже да је из сиромашне породице, и да је због 

недостатка новца био онемогућен да се посвети студијама права, што је био његов 

животни сан, да је морао да обавља свакојаке тешке физичке послове да би зарадио 

за живот и студирање:'' Ја сам борац против корупције '', каже ми поносито 

уздигнуте главе.  

 

Голуб је образован и искусан, огорчен је стањем и приликама у друштву. Али је врло 

осетљив и на догађаје у свету:'' Џими Картер тајно помаже противнике 

просовјетског режима у Авганистану. Хоће Русима да врате мило за драго, 

Авганистан за Вијетнам''. '' Видиш ли ти несташице?  Шта се овде ради? Мало-мало 

па удес, удари камион у аутобусу код Новог Сада, погибе 14 путника, теретни воз се 

закуца у експресни код Сталаћа, настрада 61 путник. Паде пакистански авион у 

Саудијској Арабији, погибе 165 путника и чланова  посаде, а новозеландски авион 

удари у планину на Антарктику, нико није преживео''. 

 

Тако је почело моје дуго друговање са Голубом Бакићем. Испричао ми је да је од 

27.децембра 1978. до 26.фебруара 1979.године боравио у Психијатријској болници 

Централног затвора у Београду. Каже да су га били оптужили да је претио убиством, 

што је била ноторна лаж. 

 

Када он ово рече, блеснух од задовољства, истински се обрадовах. Ево још једног 

случаја злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. Зар је могуће да их има толико: 

`` Зашто у психијатријској болници, зашто не у затвору``'' радознао сам, чини ми се 

да сам на трагу да откријем још једну психијатријску злоупотребу.`` Покушали да ме 

представе да сам луд``, он се насмеја гласно. ( Напомена аутора: Голуб Бакић  ће  

 

 

касније постати велики саборац против злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе). 

 

Има догађаја који умеју да пријатно изненаде: откривен је споменик Карађорђу на 

београдском Врачару.  

 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1


121 

 

Али опет зебња, Деја Вујинић ми рече данас:``Основана  је Error! Reference source 

not found.. То су ти уставни амандмани из 1974.године. Хоће Војводину да 

осамостаљују``. 

 

-28. децембар 1979. године. Политичка дискусија у ресторану Удружења књижевника 

Србије. 

 

Седох у ресторан у подруму УКС са рођаком Бобаном. Наручисмо порције похованог 

качкаваља. Утом се на вратима појави Рикијева висока и кошчата фигура. На крају 

нам се придружи и Душан Вуковић. 

 

Бобан је као што је увек био, и ово вече је вврло весео и оран за шале. Душан 

Вуковић је убледео, свакодневни вишечасовни рад  коректора листа Политика није 

само крајње монотон и досадан, него је и врло изнурујући. Његови покрети су 

успорени, трепће умртвљеним очима без сјаја, тихо говори, као да су у њему усахли 

радост и виталност. Рики одмах наручи дупли виски. Њему алкохол понекад уме да 

буде заборав. 

 

Душан је одлично информисан, његова професија подразумева свакодневно 

изчитавање листа Политика. Његов брат је угледни психијатар, а он, какав 

куриозитет, је сам лично имао дуготрајна окапавања са режимским психијатрима. 

Он ми се приликом ранијих сусрета поверио да је провео неколико година у 

Француској. Виђао сам га повремено са француским листовима „Le Monde― и 

„Figaro― у рукама, како их, на клупи на Калемегдану, пажљиво прелистава и чита. 

 

'' Зар ти није доста што читаш новине по цео дан, па још и сада, када требаш да се 

шеташ и одмараш'', рекох му искрено и са најбољом намером. Он ме је тако и 

схватио, али је имао оправдање:'' Треба чути и другу страну, наше новине су 

партијске, искривљују''. Он је волео да дискутује о светској политици, био сам врло 

изменађен када бих чуо од њега шта он мисли, управо о оним темама које ме 

преокупирају већ такорећи деценијама. 

 

Вечерас у ресторану УКС он се опусти, насмеши се, што тако ретко чини, хоће нешто 

да каже:'' У крвавом војном пучу у Екваторијалној Гвинеји неки моћник збацио и 

убио свога стрица. То је циркус, француски падобранци збацише средењеафричког 

цара Бокасу, а они су га и довели на власт. Кажу да су Света Луција, Кирибати и 

Свети Винцент и Гренадини добили независност, приче за наивне,  Африка ври од 

пучева и насиља, сада је тамо горе него ли пре деколонизације''. 
 

 '' А шта да кажемо за Азију, прогнаше из Ирана цара Ризу Пахлавија, оптужили га 

да је амерички човек, на чело Ирана стаде Ајатолах Хомеини, верски 

фундаменталиста, запалише америчку амбасаду у Исламабаду, фанатик Хомеини 

позива на нападе на америчке и израелске интересе'', срочих брзо. 
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Са суседног стола се умеша у разговор мршав брадоња лукавог сјактаја у очима:'' 

Све је то политички фолклор, док Америци треба, држе га, када га истроше „шут 

карта―, па доведу другога''. 

 

Рики се умеша:'' Није све тако наивно у Азији, ето ових дана уђоше совјетске трупе у 

Авганистан, они владају овде, ово је бољшевичка прћија, па се осилили, ово је по 

први пут да СССР војно интервенише ван граница Варшавског пакта''. 

 

Брадоња са суседног стола не престаје да се подсмехује цинично:'' Авганистан, 

вагани стан, вагина стан, ва инг стан''. Он је овако изокрећући назив ове планинске 

државе хтео да нам нешто немушто поручи. 

 

Рики окрете леђа лукавом брадоњи стављајући му до знања да не жели да га слуша:'' 

Наша економија слаби, па онда нафтни шок, и светска рецесија, Југославија живи 

„на апаратима―, преживљава јер добија свакодневно кредите. Знајте да за 25.000 

грађана одбијају да издају пасоше,  хоће да хапсе сликара Мићу Поповића због 

изложбе, почеће да хапсе и када психолог на тесту покаже испитанику Роршахове 

мрље'',  већ се скоро гласно засмеја Рики. 

 

 

 

 

 

 

-Децембар 1979 .године. Ко разводи Тита и Јованку Броз? 
 

Рики се дружи са лекаром који лично познаје познатог психијатра др Стевана 

Петровића ( том 3). Читалац ће се сетити дa ме је 1977. године др Петровић прегледао 

на ВМА, и издао налаз ''потпуно психички здрав''. 

 

'' Др Петровић ме је спасао од фалсификоване дијагнозе. Иначе га се сећам још из 

студентских дана'', обратих се Рикију. На то се Наташа, плава правница насмеја 

гласно и слатко:'' А, па да, то је онај лепи што на телевизији често говори о 

наркоманији, знаш како му лепо стоји плава пуковничка униформа када се увече 

прошета штрафтом''. 

 

 
Др.Стеван Петровић.  
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Био сам необично изненађен када чух шта рече Рики:''  Др Стеван Петровић је био 

две-три године лични Титов психијатар''. Нисам то знао. Зар је др Петровић, кога 

познајем из студентских дана, заиста био Титов лични психијатар? У том трену 

порасте му још више углед у мојим очима. 

 

Рики се усправи на столици, скоро да стаде на ноге. Хоће помало узбуђен да саопшти 

нешто врло значајно. Сви ућуташе упирући погледе ка њему:''  

 

Сазнао тај мој пријатељ од др Петровића, да су Стане Доланц и Никола  Љубичић 

Титу у последње време под врат прислањали пиштољ, и тражили да се разведе од 

Јованке. Хоће да  преузму сву власт у Југославији скривајући се иза њега''. 

 

Био сам згранут када сам ово чуо из Рикијевих уста:'' Не верујем у такве приче. 

Нигде се ништа није помињало, ни на телевизији, ни на другим медијима, ни  у 

Титовим јавним наступима се ништа није могло наслутити, из чега би се тако нешто 

могло закључити?'' 

 

Али се са необичном зебњом сетих мога сусрета са Титом у згради Белог двора 

септембра 1976. Деловао је тако неспокојно  и забринуто, зборано, смањено. Као да га 

је притискала некаква мутна мора? А недавно сам га видео на телевизији, причао је 

сетно о свом боравку у Русији у време Октобарске Револуције. Изненадило ме је када 

се распричао и расплинуо као неки одсутни дедица. Режисер овога Титовог наступа 

је овај Титов надахнут поетски наступ  пропратио врло осећајном и живахном 

руском мелодијом и сликом руске деревне у брезама завејане у степи снегом.  Тито 

овом приликом није деловао као раније, није то више био човек строгог израза лица, 

пред којим је дрхтала цела Југославија. Овог пута се на телевизијском екрану 

појавио доброћудни сетни стари распричани човек жељан мира и спокојног живота. 

Као да је у томе налазио бекство из некаквих тешких брига које га даноноћно море и 

притискају. 

 

Сви присутни загаламише. Рики се нагну за сто, прошаптавши:''  Говорите полако, 

због овога нас могу послати у Забелу''. 

 

Ипак, у овај исказ Рикија о др.Петровићу нисам склон да поверујем баш тако брзо и 

без накнадних провера:.'' Је ли тај твој познаник лекар поуздана личност''.                                                                                    

 

 '' Он је близак пријатељ доктора Петровића, а др Петровић зна добро шта се тамо 

дешава''. После ових  Рикијевих речи, ипак почех да верујем да је др.Петровић био 

лични Титов психијатар, али ипак закључих да је потребно да се о томе боље 

обавестим.. 

 

Рики је убедљив и његове речи бивају прихватане. Изгледају као да су засноване на 

тачним подацима који долазе из правог извора. 
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Ако је ово тачно, онда су моји ставови о томе да земљом владају тајна полиција и 

отуђени неформални центри моћи, исправни. Ја сам у то одавно убеђен. Али да је то 

дотле дошло, да од Тита желе да направе послушну играчку, прислањајући му 

револвер на чело, и захтевајући његов развод са Јованком, све ми то изгледа помало 

невероватно?. Народ нема појма и не сања о чему се ради. Тито је за народ 

Југославије и дан данас неприкосновена светиња. А он овамо испада остарели 

немоћни чикица, играчка у рукама моћника из његовог окружења. Шта ће се 

догодити на крају? Тито је врло јак човек , докле је год у животу он на тако нешто 

неће пристати..  

 

Рики настави да ме запрепашћује:„ Рекли Доланц и Љубичић, лако бисмо ми са 

Старим, али с` Јованком не можемо да изађемо на крај. Зато хоће да их разведу, да га 

осаме.―. 
 

 Откуд то сада са Титом, да ли су се они осилили, или што је он већ онемоћао од 

година, а кубури и са шећером, или је у питању раст кризе, па због тога моћни 

кланови желе да га уклоне, јер је Тито сметња насталој еволуцији, истрошен је, 

долазе нова времена, Југославија је у превирању, такав моћник –светац, на челу 

државе која се љуља из темеља, више није нимало погодан  да и даље буде Вођа? 

 

Огласи се Душан Вуковић опаском због које се поново дубоко замислих:''  Тита желе 

да осаме, да би га могли претворити у играчку, сметња је јака жена Јованка, то јест 

њени лички генерали. Знају они да је Стане Доланц био члан Хитлерјугенда и да је 

радио за немачку тајну службу." 

 

'' Тачно'', поново на сцену ступи Рики:'' Наводе Јованке о Доланцу као вођи завере 

потврђују и подаци генерала Ђоке Јованића, шефа Контраобавештајне службе ЈНА. 

Познато је да је Доланц био члан Хитлерјугенда и једне од тајних служби Трећег 

рајха. Доланц је сазнао за по њега компромитујуће папире, и почео да ради на 

рушењу Јованића, и њему оданих генерала, али и уклањању Јованке. Она је 

добијала све те информације од официра који су обожавали Тита. Доланц је успео да 

компромитује генерала Јованића и Јованку, лансирајући лаж о пучу који 

припремају са другим генералима Личанима." 

 

Доста сам преживео, и знао о политици, али тек сада схватам да је политика права 

правцата научна фантастика. 

Све сам склонији да Тита видим као лидера који је пре свега желео да има јаку и 

просперитетну Југославију. Није ми баш сасвим јасно да ли то жели из искрених 

побуда вође који жели добро своме народу? Или као бонвиван и монден, који је 

навикао да живи на високој нози, ужива  да му се сви диве и да га обожавају,  и да ће 

тако бити једино могуће, само ако је држава здрава и јака, и ако су грађани 

задовољни? 

 

 

 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1


125 

 

А Југославија се све више клима. Такав харизматични и самоуверени вођа као Тито, 

више није потребан,  зато покушавају да  га уклоне. 

 

Рики уме бити врло духовит, обрати ми се :'' Не растурају брак само теби и мени, 

него и Титу''. 

 

Сви се гласно насмејасмо. 

 

 
 

 

-25. децембар 1979.године. Совјетске трупе ушле у Авганистан, почео 

авганистанско-совјетски рат. 

Совјетске трупе су ушле у Авганистан да би тамо подржале свога човека Бабрака 

Кармала, и осигурале своје рањиве границе у овом делу Азије. Совјетски Савез је 

подржавао владу док су побуњеници добијали помоћ из многих земаља, укључујући 

и Сједињене Америчке Државе и Пакистан. 

Тако је почео десетогодишњи исцрпљујући рат који је овој планинској земљи донео 

велике жртве.  

 

 

 

 

Совјетске трупе се повлаче из Авганистана. Слика Михаила Јевстафијева. 

 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Mauntbaten&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://images.kurir-info.rs/slika-900x608/josip-broz-tito-jovanka-imovina-ostavinska-rasprava-imovina-sfrj-13
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Evstafiev-afghan-apc-
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Evstafiev-afghan-apc-


126 

 

 

 

 

Споменик совјетским ветеранима из Авганистана у Кијеву, Украјина. 

Рат у Авганистану је имао јак утицај на спољну политику Совјетског Савеза. Он је 

био један од кључних разлога за прекид владавине Комунистичке партије. Рат је 

покренуо верске, националне и етничке покрете у већинској исламској популацији 

централних Совјетских република близу Авганистана. Армија је била 

деморализована као резултат сталних оптужби да је била инвазиона. 

Познати дисидент, академик Андреј Сахаров, јавно је оптужио активности 

Совјетског Савеза у Авганистану. Схватање да се Совјетска армија бори против 

ислама у Авганистану је довело до успона исламског фундаментализма у 

Централноазијским републикама и вероватно до јачања покрета за независност 

у Чеченији. 

Грађански рат у Авганистану се наставио после совјетског повлачења. Наџибулин 

режим, иако није успео да освоји подршку, територије или међународно признање, је 

успео да остане на власти до 1992. Ипак, он је пао након пребега генерала Абдула 

Рашида Достана и његове узбечке милиције на страну талибана у марту. 
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http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Evstafiev-Soviet-soldi
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Afghan
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Afghan
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-Децембар 1979.године. Тито се не предаје. 
 

25 децембра у Карађорђеву је одржан последњи састанак председника Тита са врхом 

 ЈНА. Десило се нешто што је мени апослутно нејасно: Писац Оскар Давичо  је 

кажњен новчано, јер је за покојног Велибора Глигорића рекао да је "полуписмен", и 

да има "две леве ноге".   

 

А Француска лансирала прву европску ракету Arianе. 

 

 

- 

Писмо Ј.Б.Титу.  

 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Kara%C4%91or%C4%91evo&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/JNA
http://sh.wikipedia.org/wiki/Oskar_Davi%C4%8Do
http://sh.wikipedia.org/wiki/Velibor_Gligori%C4%87
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Ariane_(raketa)&action=edit&redlink=1
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-1979.година. Разговори са Сашом у вези утицаја СССР-а на тиранију у 

Југославији. 
 

Постајем све убеђенији да је Југославија доминион СССР-а, и да њоме владају 

бољшевици?. Сматрам да овој мојој тези иде у прилог чињеница  да се и у 

Југославији, као што је то пракса у СССР-у, политички неистомишљеници изолују у 

психијатријске болнице, што сам ја себи зацртао да докажем, као примордијални 

задатак.  То тек треба да докажем!. 

  

Покушавао сам повремено да разговарам о томе са Сашом. Она ме је слушала без 

речи.  

 

На челу Совјетског Савеза је Леонид  Брежњев. Он је за мене, оличење КГБ-а!  

 

Да ли Југославијом владају бољшевици? А отац ми је још као ђаку говорио да 

Југославијом владају велике западне државе?. 

 

Драгољуб Игњатовић такође тврди да Југославијом владају бољшевици. Њега 

раздире двојство осећања према Русима. СССР је бољшевичка држава, он у 

бољшевицима види заклете непријатеље. Али он је безнадежни русофилл и 

словенофил. Он ми се једном поверио: `` Ипак, иако су бољшевици монструми, боље 

је да нама они владају него ли они који нису наше крви``. 

 

Ја сам ипак овде сам, добијам међународну подршку, то је за мене бескрајно 

охрабрење, практично једино ваљано. Ипак, опстајем оптимиста, и трудим се да не 

клонем духовно и здравствено. Избављење и излаз, разрешавање огромних 

нагомиланих проблема бих изналазио у бекство од мучне стварности, заборав у 

шетњи, изласцима, проводу, у слушању  песама. Али таква опција је за мене  

завлачење главе у песак.  Отворих радио, из кутије се изли предивна руска песма 

Подмосковске вечери, коју је певао Душко Јакшић. Чусмо још две његове песме , 

тако осећајно интерпетира мени тако добро познату руску романсу Соња. Али је 

Душан Јакшић недостижан када дубојим сонорним гласом пева о високом врху 

Кавказа. Кавказ је понос   Русије,  то он жели да каже. 

 

Добро, треба наћи кутак смирености и заборава. Али проблеми опстају. Он се неће 

сами  разрешити. Треба да се борим. А то и чиним. Сваки дан отварам План акција, 

Програм акција, ја од 1976.године имам свеске у које су убележени сваки дан , и 

сваки дан у њима бележим план акција. Ја сам експерт за маркетинг менаџмент, за 

мене су људска права постала менаџеријална област. Подвргао сам их начелима 

менаџмента: Дефинисање циљева, План свакодневних дневних, недељних , месечних 
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и годишњих задатака, Дугорочна пројекција, Програм активности, Ресурси, 

Информациони системи, Медија, Адресари, итд. 

 

Ипак, ја сам сам, без ресурса, има подршке тек да опстанем у животу. Да није те 

стране подршке био бих одавно збрисан од сурових бирократа, као толики моји 

познаници и саборци, који су  превремено завршили њихове животе. 

 

-Децембар 1979. године. Дешавања 70-их година. 
 

Време пролази, лети, завршавају се седамдесете, наилазе осамдесете године. Шта је 

ова прохујала деценија донела мени и мојим блискима, а шта нашем народу? Шта је 

се мени лично дешавало?  

 

Шта је се дешавало у свету?  Како су се планетарна догађања одражавала на судбину 

Југославије? Искуство ме учи да су све земље света на неки начин спојени судови,  

есенцијални трендови прохује зачас целом планетом, уздрмају државе и нације, или  

 

 

изазову разорне ратове. А када се нагомилане мрачне енергије истроше, онда настају 

мир, примирја, преговори, накнаде штета или прекрајања граница.  

 

Наједном свет, планета, добију нови лик. Настају нови живот, нови полети за 

победнике, или декаденције и депресије за губитнике. 

 

Какве су биле моје акције и моји потези, да ли сам поступао мудро и промишљено? 

Одувек се трудим да се отмем емотивној и временској дистанци, да хладне главе 

анализирам своје претходне поступке и планирам будуће акције. Али дали је могће 

објективно процењивати бескрајни шар ове планете?. Није лако проценити некога 

другога, једну особу, а како ћу процењивати шта се догађа са толико држава, народа, 

вера, политичких безброј струјања? Оваква размишљања би ме на крају 

растуживала, питао бих се  помало обесхрабрен овим Сизифовим послом: чему ова 

моја жеља да разумем? Само губим енергију и време? Да, у мени се одвијао 

немуштги дијалог пун варнице, нада и пораза, ја то морам да чиним, и ја лично сам 

увучен у тај ковитлац, морам да разумем, да бих се, обогаћен све новијим сазнањима, 

некако из тога спашавао. 

 

При оваквим размишљањима  о протеклој декади , неминовно би ми се враћала  у 

сећање моја слична размишљања о прошлој деценији, такозваним ШЕЗДЕСЕТИМ, 

које су популарно назвали ПЕВАЈУЋИМ  ГОДИНАМА. (  том 3) 

 

Како време лети? Никад не могу да заборавим речи моје мајке, оне су ми стално због 

нечега на уму, да је после убиства Кенедија 1963. године , све постало другачије. ( том 

2). И управо тако, увиђам да је она била у праву, како је она природно мудра, како је 

све око себе то запажала, увиђам и ја из дана у дан да је након атентата на Кенедија, 

председника САД, дошло до необичних и брзих промена у свету.  

http://images.kurir-info.rs/slika-900x608/josip-broz-tito-jovanka-imovina-ostavinska-rasprava-imovina-sfrj-1362037908-44916.jpg
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И у самој Југославији, све се поремети, заталаса, крену окомитом низбрдицом.  

 

``Седамдесете` су, упркос убрзањима промена у свет у, ипак наставак онх трендова 

који  су се дешавали и у `` Шездесетим`` годинама. Ово сабирање утисака и 

резултата на крају седамдесетих година је за мене прилика да се сетим шта се 

дешавало пре десет година. И да упоредим са овим временом.  

 

У Сједињеним Америчким државама, а тако је било и широм планете,  јер је 

Америка свемоћна и она диктира, те фамозне ''Шездесете године'' означавале суеру 

културне и социјалне револуције, колективног опуштања и релаксације. Ове године 

су биле описане од хроничара и аналитичара, као ''Певајуће''.  У њима је, као што 

сам истакао у тому 3, започело укидање табуа, као што су секс, феминизам, расизам, 

деколонијализација.  Неки други коментатори, виде ову деценију као еру раскидања 

са ригидном културом, кроз потрагу за више личних слобода, раскид са устаљеним 

конформистичким стандардима прошлости, коју обележава већа брига за старе и 

сиромашне, и залагање за здравствене реформе.  

 

 

Ова декада је по мени на први поглед била  нешто као савремена Ренесанса.  

 

У западном свету су се у тој деценији били појавили хипици и свакојаки анархо-

либерали, све су били присутнији захтеви за либерализацију друштва, за права 

мањина, укључујући и поштовање права геј популације.  Ове године су донеле 

бујајући покрет поборника пацифизма.  

 

Ови значајни догађаји, скоро револуционарни, су имали свој одраз и у масовној 

култури, пре свега у музици, то су за мене биле године испуњене песмама распеваних 

Битлса, Елвиса Прислија, Боба Дилана, Ролинг Стоунса, и многих других врло 

талентованих и креативних бендова и певача. 

 

У овим годинама, мене је стално раздирало двојство измешаних снажних осећања и 

још необичнијих сазнања, са једне стране неизмеран младалачки оптимнизам и 

блиставе наде, то су за мене били по много нечему распеване и надајуће године.  Али 

сам ипак за цело ово време, у себи носио болни грч  неостварености, неиспуњених 

нада и жеља, изиграности. 

 

`` Шездесете`` године су за мене биле , између осталога, потрага за разрешевањем 

енигме: Ко влада свет ом? Ове, за мене,  у исто време врло оптимистичке, али и врло 

мрачне године. су између осталог доносиле поједине политичке догађаје, које нисам 

могао сасвим да  разумем.  

 

Мени се чини да још нисам саставио делове слагалице, ни онда а ни данас ми још 

није довољно јасно о чему се ради :  

-Како је могуће да малена Куба на неколико десетина километара од Флориде, 

изазива свемоћну Америку? 

-Откуда  побуна Северне Ирске у свемоћној Великој Британији? 



131 

 

-Како су у свемоћној Америци могући могући масовни протести црнаца и 

пацифиста? Америка као демократска држава жели расно ослобађање, али не и 

немире? 

-Откуд тензије између СССР-а и Кине, и на неки начин опуштање подршке СССР-а, 

Северном Вијетнаму? 

-Откуд раскораци између'' имиџа'' и стварности у нашој земљи? О чему се то ради? 

У чијем табору се налази Југославија? Али се са Југославијм много чега мења  у 

овим годинама. 

 

-Како је могућа појава комунистичких терористичких операција у супермодерној и 

свемоћној Западној Европи? Зар они то не могу да спрече? А шта ће онда бити са 

нама у Југославији? 

-О чему се ради у Грчкој? 

-Како је могуће да нацистички злочинци извршитељи Холокауста некажњено нађу 

уточиште у Латинској Америци? 

-Откуд тако учестали свакојаки удеси и падови авиона? 

 

 

-Зашто мало, мало, па неки очајник, због нечега одлепи, па оспе аутоматом по 

невиним људима? 

 

Афрички  студенти у Брислу су ме својевремено изненадили, када су ми саопштили 

да бивше афричке западне колоније воде исти они кадрови као и раније пре 

званичне деколонизације, који су школовани на Западним универзитетима, имају од 

Западних држава снажну подршку, и заједнички бизнис. Они су ме убеђивали да је у 

Африци у међувремену дошло до појаве нове корупције и беде.  

 

Слушајући их, поредио сам Африку и Азију, када се ради о деколонијализацији 

азијских држава, склон сам да то данас видим другачије, у поређењу са афричким 

државама. Новонастале државе Вијетнам, Лаос, Камбоџа, и друге азијске држава, су 

се удаљиле од контроле западне Европе, више него ли бивше афричке колоније- због 

близине Кине, Северне Кореје  и СССР-а. 

 

Али се још у прошлој деценији у Азији нешто опасно опет закувавало? Завршавао се 

Вијетнамски рат. Питао сам се: ако се рат мери по  броју жртава, америчке жртве су 

скоро симболичне у односу на вијетнамске, по овом показатељу би се могло дакле 

процењивати ко је губитник а ко добитник?. А званично-победио је Северни 

Вијетнам. 

 

Можда су за некога те године биле ''певајуће Шездесете'', али за мене су биле нешто 

сасвим друго, деценија бола и неиспуњених нада. И не само за мене као појединца, 

него за целу земљу, за Југославију. Југославију је убрзано нагризала тињајућа 

убрзавајућа криза, која није била обзнањена и нимало проучена,  нити су били дати 

предлози мера за санацију кризе. ( том 3) 
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А Југославија је тада уместо освешћивања, брујала о сјајним достигнућима и 

великим радним победама. Бескрајно су ме растуживала и бацала у очај и безнађе, 

лакировка, нојевско завлачење главе у песак. Поредак се за цело ово време 

показивао као недорастао и непроницљив. 
 

После повратка из Белгије у Београд јула 1971. године  и другог боравка у Белгији од 

септембра 1973.године, до априла 1974 године, долазио сам до тужног  закључка да за 

мене нема стварних помака на боље. 

 

Сада се питам: а какве су биле ове `` седамдесете`` године?  

 

За разлику од '' Певајућих Шездесетих'',  ове  ''Седамдесете''  су у много чему 

наставак оних трендова који су започели у претходној деценији. Али има и нових                   

епохалних и глобалних планетарних догађања. Ова наша планета је кутија у којој 

има свега и свачега, врећа пуна рогова, Французи кажу-Торба препуна ракова, све се 

меша, бори једно против другога, као рогови у врећи. Па ком опанци ком обојци. 

Једно најбитније закључујем: Превагу односе, разуме се, најмоћнији, али изнад свега 

они који су најстручнији, пре свега у друштвеним наукама, експерти, тријумфују 

култура и рафинман.  

 

Пре свега запажам да се у западном свету наставља и да добија у снази покрет 

феминизима, економског и политичког слобађање жена. Откуд толики интерес за 

жене у најразвијенијем делу планете? Вероватно зато јер жене нису више као раније 

запостављене, неискоришћенн потенцијал, оне сада завршавају факултете, постају 

научнице, способне на радном месту, постале су много моћнији сегмент него што су 

то биле раније. Многе жене су постале утицајни политичари, научнице, 

предузетници.   Сматрам да ослобађање жене из вековне неравноправности у 

западној хемисфери има и неке прагматичне, чисто економски утилитарне  побуде. 

Жене су и тамо до недавно често биле мајке и домаћице. А капиталистичким 

државама у снажној експанзији су драгоцени људски ресурси. Шта недостаје женема 

, чули су се гласови, оне нису ништа мање интелигентне од мушкараца, а искључене 

су често. Извуцимо их из кухиња и породица и укључимо у производњу економског 

раста и просперитета, запослимо их.  

                 

Чини ми се да би се они који су пореклом из муслиманских држава накострешили 

када би чули  да се женама у западном свету дају све већа права. Плаше се да се тај 

утицај не прелије и у њихове конзервативне, и по духу још у понечему 

средњевековне муслиманске земље. 
 

'' Шејтан! Дати једнакост жени са мушкарцом, била би то пропаст за нашу 

цивилизацију и породицу.  Алах! Кренућемо у Свети рат, Џихад'',  чуо сам на СУБ-у 

у Бриселу од арапских студената. 

 

Летос док сам био на летовању у завичају, сретох у Братунцу драгог рођака  Тому 

Беатовића.`` Видиш  ли ти шта се дешава са женама,  свако са сваким, а Муслимани 

брину о својим женама, знају они добро да је жена стуб породице, да ако се жена 

отури од мужа и породице неће бити деце. Православке се много чешће забављају и 
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удају за муслимане, него ли што то чине муслиманке за Србе``. Он застаде, наслони  

се лактом на сто, и погледа ме право у очи:`` Е мој Томо, кажу ми они, неће овако 

бити довијека, доћи ће убрзо наш земан, ставићемо им фереџе и затворити их у куће, 

дуга коса кратка памет, да спасемо наш пород по жељи свевишњега. Превешћемо ми 

наивне и лаковерне Србе жедне преко воде, ко што су их преварили Албанци на 

Косову, Срби су будале, победиће их на к... и Цигани у Србији намагарчиће тако 

српске буздоване``. . 

 

Да ли се овакво нарастање антагонизамаЗначи, покрет ослобађања жене има своје 

глобалне импликације, повезан је са процесима глобализације. Западне вредности 

нису погодно тло за фанатичне идеје блиске било каквим облицима 

фундаментализма, у шта би се могло сврстати понегде традионално уврежено виђење 

жена као нижих бића, поготову у заосталим муслиманским земљама.                                                                                                         

 

Познато ми је да нажалост мушког шовинизма има још и у појединим минорним 

сегментима и код становника Америке. Моћне жене феминисткиње у западној 

хемисфери, би сада биле згрануте и љуте када би чуле такве заговорнике 

понижавања жена. То сам видео и у Белгији. У Америци су феминисткиње још     

 

   

утицајније, и острашћеније. Схватио сам да ове острашћене феминисткиње скоро 

патолошки не подносе поједине мушке расисте.                                                                                                        

 

Размимоилажење између полова може бити искоришћено од стране свемоћних 

политичара, који све желе да политизују и ставе у функцију остварења њихових 

империјалних циљева?.  

 

За мене је било изненађење када сам дошао у Белгију 1965. године, да сам  виђао све 

мање хипика, оних брадатих људи, сетних расплинутих лица,  каквих је било понегде 

по аулама СУБ-а. ( Слободног универзитета у Бриселу) када сам био први пут у 

Бриселу априла 1962. године. Седели би тада, тих давних сунчаних и пуних нада 

годинама, у топлом дану по зеленим травњацима Брисела скинувши кошуље, као да 

су се правили важни. Чини ми се да су их тада пролазници гледали без икаквог 

изчуђивања, чак понеко и са прихватањем, или уважавањем. Занимљиво,  ми смо 

тих година у Југославији лети преплављеној западним туиристима на Јадрану 

посматрали такве хипике.,   изгледали су нам помало блентави . Што нам је давало 

известан осећај супериорности .                                                                                                                                                                

 

У Бриселу сам пак касније, средином 1970-их увидео,  да на њих више нико не обраћа 

пажњу, и да у њима виде младе људе ван токова реалности. Схватио сам тада. 

колико је моја представа о младима из западних држава, као декандентним и 

расплинутим, мањкала у исправности, колико је била искривљена  и нетачна. 

Нарочито када се радило о Француској . 

 

Како се свет брзо мења последњих деценија. За неколико година се маса ствари 

промени, а за шта су раније биле потребне деценије. 
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Хипи покрет које се опирао рату у Вијетнаму, залагао за светски мир и против 

нуклеарног наоружања, изражавао се кроз одбојност према ауторитету власти и 

бизнис корпорацијама, је ослабио већ у првој половини 70-их година. Логично, рат у 

Вијетнаму се ближио крају, бизнис корпорације и моћ држава у   западном свету су 

нарастали  до чудовишних димензија, све је било мање простора за оне који би им се 

супротстављали. А и нуклеарно такмичење САД и СССР-а на неки начин је сада 

постајало  другачије. 

 

Током последњих година нагло је у први план избила нова снага, оличена у покрету 

за -заштиту животне средине. Западни свет схвата императив очувања планете, и 

развијене земље, и оне које то нису, треба да воде рачуна о здравој природној 

средини. Сви живимо у заједничком стану који је наша планета. 

 

Као да из једног центра врхунских ескперата свакојаких наука, долазе директиве 

како ће се ствари одвијати и у западном свету? И не само тамо. Ови свезнајући и 

свемоћни експерти желе да подешавају цео свет  по својој жељи. 
 

 

 

 

 

Упркос свемоћи западних сила и њиховој драматичној супериорности у знању и  

експертности у различитим областима, ОАПЕЦ (Organization of Arab Petroleum    

 

Exporting Countries.), је завео ембарго на извоз нафте, што је проузроковало нафтну 

кризу и економску рецесију, и отворило простор за примену нових неолибералних 

економских и друштвених теорија. Амерички писац Том Волф је лансирао нови 

термин „Me decade―,  у његовом познатом тексту  "The 'Me' Decade and the Third 

Great Awakening", у коме описује нови општи тренд у Америци: напуштање 

``communitarianismа`` из 1960-их година и окретање ``atomizedindividualismу``у 1970-

им годинама. Американци су богатији,  они су становници најјаче и најбогатије 

државе светам, и треба да умеју у томе да уживају, и да у новонастајућим 

околностима узму своју судбину у своје руке. Волф то приказује као велико буђење.. 

 

Добијају на снази и конзервативна схватања. На изборима у Енглеској 1979. године 

је победу однела Маргарет Тачер, лидер Конзервативне партије. Енглеска је још 

увек Импе рија, Комонвелт. Утолико ми је било мање разумљиво, како је таква 

супермоћна држава била себи дозволила да се деси то што се десило северном 

Ирском? 

 

Изгледа да у западном свету почиње да се истиче врлина егоизма. Како ће се то 

одразити не само на плану појединаца, или појединих западних држава, него и у 

целом свету? 

 

Кина је призната од ОУН. Након смрти Мао Це Тунга у Кини настаје нова ера 

либерализације улоге тржишта. Јапан јача економски. Америка се опоравља од у 

народу врло непопуларног Вијетнамског  рата, а СССР не промишљено улази у 
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Авганистан и започиње нови рат. У овим годинама је започео рат између арапских 

земаља и Израела, који се завршио примирјем. У Ирану се десила истинска 

револуција, збачен је Реза Пахлави и на његово место доведен верски 

фундаменталиста Ајатолах Хомеини, сада на челу Исламске Републике Ирана. 

Хладни рат се наставља, настају нека нова престројавања. Вијетнамски рат је 

завршен поразом Јужног Вијетнама, па су се ујединила оба Вијетнама. СССР по први 

пут започиње војну интервенцију изван граница Варшавског пакта. Вреди 

споменути и спорадичне ратове у Африци, али и индо-пакистански рат након чега је 

настала нова држава Бангладеш. 

 

У Јужној Африци у Совету протествују студенти, а  у Квебеку у Канади се ствара 

Фронт за ослобођење Квебека. 

 

Мени су нејасни догађаји у Камбоџи, Црвени Кмери, тензије између Кине и 

Вијетнама. 

 

 

 

Северна Ирска тако „мирише― на Балкан? Црвене бригаде. Терористи у Европи! У 

Америци престаје да тиња Вотергејт скандал. Пиноче долази на власт у Чилеу. У 

Шпанији умире Франко, долази краљ Хуан Карлос. Американци се искрцали на 

Месец.  Јављају се први компјутери. 

1975. године су потписани Хелсиншки договори, посебно је за нас Југословене била 

значајна фамозна „корпа људских права―. У западним државама нараста покрет за 

још више слободе и људских права. 

 

А у нашој земљи, СССР-у и Источној Европи се ствари одвијају у сасвим другом 

правцу. Ми смо уклета регија планете. 

 

Врло је занимљива Кина. Она поступа другачије од европских комунистичких 

држава, отвара се енергично тржишним законитостима и тежи демократизацији. 

 

Која алтернатива комунистичког опредељења ће се показати као успешнија: 

кинеска или совјетска? 
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У 1970- им годинама се све јасније назире да се СССР замара, да губи поене у 

такозваном Хладном рату, да се заглибио у живо блато хладноратовских такмичења, 

Рата звезда, извоза комунизма, да је све исцрпљенији економски, да у правом смислу 

речи почиње да колабира. СССР све интензивније нагриза економска криза, растуће 

тензије међу републикама и етничким групама, народ се побунио против тираније, 

све је више дисидената. Уместо да хладне главе установи пропусте, да их исправе и 

демократизују земљу, осиони властодршци појачавају стегу, самоуверено улазе у 

Авганистан, чиме праве нове грешке и убрзавају могући распад СССР-а . 

 

Ја сам сведок, „insider― догађаја у Југославији. Ова земља нема искрену намеру да се 

окрене изазовима тржишта и слободне конкуренције, да се демократизује. Насупрот 

томе, повећава стегу покушавајући  да је у исто време укрива, и да тако чува углед у 

свету, који ипак убрзано губи.  

 

Овим се стварају све израженије тензије у друштву и све присутнија и снажнија 

опозиција. 

 

А криза се распламтава и убрзава. 

 

Студентске демонстрације 1968, подметнута бомба у биоскопу ''20. Октобар'',  исте 

године, убиство амбасадора Роловића у Шведској, серија терористичких напада на 

југословенска представништва у западним државама -, уздрмавају СФРЈ од 

Триглава до Вардара. 

 

Унутрашње тензије су израженије још од тзв. Хрватског пролећа из 1971 године, и 

захтева појединих република за већом децентрализацијом моћи. Тито је похапсио  

лидере Хрватског пролећа, упоредо са репресијом донет је нови Устав 1974 године, 

којим су дата већа овлашћења републикама и аутономним покрајинама Косову и 

Војводини, уз слабљење утицаја Србије. Овим нису угушене сепаратистичке 

аспирације, него су произведене још веће етничке тензије. 

 

Певајуће Шездесете'' се у извесној мери преносе и у 70-те године, у којима сам такође 

слушао :The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac, The Carpenters, Elton 

John, Carly Simon, Carole  King, James Taylor, John Denver, The Eagles, America, 

Chicago, The Doobie Brothers, Paul McCartney and Wings, Bread, Helen Reddy, and 

Steely Dan. 

. 

Земља тоне у тензије и галопирајућу врло сложену и дубоку кризу, што се укрива. 

Уморном, и често гладном народу се нуде свакојаки бендови- ХЛЕБА И ИГАРА. 

Владајућа охола класа навикла на власт, на привилегије, на обмане и преваре, неће 

да попусти ни за педаљ. Жели да настави страховладу и отимачину, али да то 

укрива,наставља да вара и обмањује народ, што је навикла да чини од 1945. године. 

. 
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Ја се упорно питам током ових протеклих десетак година, стално о томе размишљам, 

то је моја опсесија, и више од тога, истинска мора: ОТКУД, ЗАШТО ОВДЕ НА 

ОВИМ НАШИМ ПРОСТОРИМА СТАЛНО СТРАДАНИЈА И  ПРИСУТНА 

ТИРАНИЈА СВАКОЈАКИХ СТРАНИХ И ДОМАЋИХ НАСИЛНИКА? 

 

Могу схватити утицаје моћних светских сила, али откуд домаћи тирани који мало, 

мало, па зајашу на грбачу овог јадног народа? 

 

Враћам се вековима уназад трагајући за делићима енигме-слагалице. Суноврат и 

ропство су настали после Косовске битке јуна 1389. године, када су Турци завладали 

и владали пет векова, заводећи најсуровију оробљеност, пљачку и тиранију. Није 

било сјајно ни пре тога, то је био мрачни Средњи век. Али није био тада мрачни    

 

покривач само над Србијом, него је стварао мрак широм ондашње неоткривене 

планете..  

 

Упркос свега у Србији у 14 веку је постојала каква таква правна држава, у Законику 

Цара Душана је стајало: Да судије суде по закону, а не по страху од царства ми``. А 

данас у 20 веку немамо правично и независно судство. 

 

Шта се са нама дешава? 

 

Ипак, почетком 19 века, ослобађањем од Турака и стварањем српске државе. настаје 

препород, који је довео до ослобађања и значајног поштовања људских права, свих 

народа на овим просторима, а не само Срба. Србија са краја 19-ог и почетком 20. 

века је упркос пропуста, тежила и ударала темеље правне државе. Иако Краљевина 

Југославија није била демократска у мери као што су биле Француска или Енглеска, 

она је ипак била демократска држава, и у њој су била у значајној мери поштована 

права свих њених грађана. 

 

Други Светски рат и завођење комунизма су поново вратили нашу нацију уназад, у 

безакоње и деспотију. 

 

Откуд то? 

 

Неко може казати да оно што данас поседују обични грађани, да слушају радио, 

гледају ТВ и филмове,  имају на располагању лекове, егзотичну храну из јужних 

крајева, да лете авионима, возовима, итд, нису раније могли поседовати ни цареви 
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ни краљеви, и да се управо  због  тога данас далеко више поштују људска права него 

раније-  је само делимично тачно. То је релативна категорија. То је баштина целог 

човечанства, а не само наше земље. 

 

Чињеница је да дан данас на искрају 20. века, скоро седам стотина  година  после 

Цара Душана се у нашој земљи не суди по закону и правди, а у 14. веку је царевала 

каква таква судска правда. И да су други народи не само Европе него и ван ње, 

отишли далеко испред нас. 

Ова трагична чињеница треба све да нас дубоко забрине и нагна на размишљања. 

 

Када бих још од 1971.године, од мога повратка из Брисела у Београд, покушавао да 

анализарим стање људских права у нашој земљи,  бро сам схватио да је СФР 

Југославија, врло специфична земља у односу на друге источно-европске 

комунистичке  државе, поготову на СССР. Она важи у свету за најдемократскију и 

отворенију од свих социјалистичких држава, завела је Самоуправљање и 

Несврстаност, отворила своје границе, милиони грађана путују по свету, лети долазе 

двадесет милиона страних туриста на Јадран,  ова земља је уствари врста мезимчета 

света, ``enfant terrible``у међународним односима, мост између Истока и Запада,  

 

шампион међународног детанта и односа међу половима, Тито је усвету омиљен и 

попштован државник., шампион поштовања људских права. 

 

Све ово препознајем. Назирем контуре огромног угледа ове необичне државе. 

 

А у стварности у земљи видим неправде, насиље, израбљивање и нечувену суровост 

и охолост власт одржаца. 

 

Овакав закључак о овој земљи, за собом повлачи друге раздируће дилеме. 

 

-откуд овакви раскораци између стварности и имиџа СФРЈ ну свету? 

- ко стоји иза СФРЈ? Са киме је она? 

-зашто домаћи властодршци овако сурово поступају према сопственом народу? 

-како свет не увиђа ове раскораке, зар они не виде о чему се овде ради? 

-зар несврстане земље не препознају да их Титови властодршци обмањују? 

-КАКО СЕ БОРИТИ ЗА ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈУ У ОВАКВОЈ ДРЖАВИ ГДЕ ЈЕ 

СВЕ ЗАСНОВАНО НА ЛАЖИМА И ПРЕВАРАМА, А КОЈА У ИСТО ВРЕМЕ 

УЖИВА ВЕЛИКИ УГЛЕД У СВЕТУ? 

 

Убрзо сам увидео да је управо имиџ Тита и СФРЈ огромна препрека у борби за 

поштовање људских права у земљи, и мојих личних угрожених права..Јер су до  мене 

стизали обесхрабрујући одговори на моје притужбе поводом мојих угрожених права: 

Не можемо прихватити ваше аргументе, јер је СФРЈ земља која ужива огроман углед 

у свету, Тито је врло цењени светски државник, СФРЈ је несврстана и самоуправна 

држава, која поштује права својих грађана, и у Југославији има кршења права 

појединаца, као и у западним  државама, нигде није идеално. Да би закључивали: ви 
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вероватно потичете из политички дефароризоване породице, атипичне, надамо се да 

ћете се са вашим властима ипак на крају нагодити. 

 

Овакви  куртоазни али испразни одговори су ме растуживали, али се нисам никако 

дао обесхрабрити. Напротив, постајао сам све борбенији.  

 

Препознајем последњих година нарастајућу значајну промену односа међународне 

заједенице према Југославији и Титу: СФРЈ све убрзаније губи углед у свету. И 

умножавају се сигнификативни знаци незадовољства међународне заједнице. Зашто? 

СФРЈ је све више растрзаавана, слаби, тоне у тензије, економску кризу, настаје 

истинска побуна дисидената охрабриваних споља.Слично је и са осталим источно-

европским  социјалистичким државама, и СССР-ом. 

 

Велике западне државе настављају да дају кредите СФРЈ, али се свакодневно назиру 

и знаци незадовољства и лишавања подршке, на коју је овај поредак, мезимче 

међународне политике,  навикаван деценијама. 

 

Мени није било тешко да увидим да је таква промена Запада према СФРЈ постајала 

за овдашње властодршце нешто врло болно. Постоји склоност да се реагује  

 

 

емотивно, демонстративно окретање леђа Западу и окретање СССР-у. Али је таква 

еволуција била присутна само у Србији и Црној гори, делимично у Босни и 

Македонији, међу Православцима. Док су Хрватска и Словенија све отвореније и 

снажније изражавале своја опредељења за интеграцију у западни блок држава. 

 

СФРЈ се цепала између ове две опречне тенденције. 

 

СФРЈ која је била мезимче Запада, ће чини ми се постати одбачени пасторак. Или ће 

се поцепати? 

 

Одавно се залажем, да наши научници изврше научну анализу и установе зашто је 

тако? Зашто је и ова област табу тема. Где је наша наука? Где су наши научници? У 

овом друштву царују  лакировка  и улепшавање. Не смеју се изрећи критике, нити 

истина. 

 

Никако се не могу сложити са реакционарном расистичком тезом да је наш народ 

лош, крив, пре видим  узроке у географској регији коју он насељава, која је врло 

значајна, као и у различитим историјским и политичким коинциденцијама. Ми 

нисмо криви што су нас напали Турци који су од нас били неупоредиво бројнији и 

јачи. Они су нашу нацију вратили у прошлост и уназадили је, од тога се још нисмо 

ни издалека опоравили. Тако ослабљеној нацији, вековима тиранисаној, гурнутој у 

дубоку кризу идентитета, где је истинска интелектуана елита и после турске 

владавине ипак у извесној мери од некога била брижљиво искључивана из 

доношења кључних одлука, није било тешко наметати погрешне изборе, нарочито у 

Другом  светском рату, и приликом завођења комунизма, па све до данашњих дана. 
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Суштина је дакле, у гео и међународној политици у односу на овај регион и наш 

народ.                                             

 

Из делимичног стања статисте, или објекта, треба да постанемо субјект. Потребни су 

нам нова велика мудрост и дипломатичност, и нова зрелост и свест. А то значи, пре 

свега упознати контекст и потребе, жеље, доносиоца одлука, великих сила, њихове 

аспирације на Балкану и у свету, њихове стратегије како да задовоље своје интересе. 

Ми треба у оквиру тога да пронађемо неке озбиљније помаке за нас. Као што су то 

учинили неки други народи који су били у сличној ситуацији у којој смо ми сада. 

Политика је уметност могућег. 

 

Када је 1948. године дошло до раскида између ондашње ФНРЈ (Федеративне Народне 

Републике Југославије) и СССР-а, Тито је раскинуо са Стаљином и на речима се 

определио за ``социјализам хуманог лика``. Грађани су се надали да ће доћи слобода 

и демократија, да ће заживети вишестраначје,  да ће се наша земља зближити са 

Западом, да ће се вратити краљ Петар Карађорђевић, да ће се живети боље и 

слободније. 

  

До тога нажалост није дошло. 

 

Насупрот томе, касније се схватило да је у земљи настављена једна варијанта 

државне управе која се није много разликовала од других земаља ондашње Источне   

 

Европе, али је то брижљиво прикривано. О чему се овде ради? Ко стоји иза ових 

замршених гео-политичких игара?  Зашто? Како? Наша наука треба да расветли ову 

тамну страницу наше историје. 

 

Моје је становиште које желим да образложим даље, да нису у праву они који тврде 

да је Југославија "демократска", у поређењу са другим државама Источне Европе.  

које су "тоталитарне". 

 

Желим да докажем  да је на делу била погрешно уврежена представа о демократској 

Југославији. Желим да докажем , да је СФРЈ од 1945. године , била, и остала, управо  

тоталитарна држава. 

 

Тачно је да је после раскида 1948.године, када се збио сукоб Комунистичке партије 

Југославије и њеног вође, Јосипа Броза Тита, с међународним врхом комунистичког 

покрета, оличеним у Информативном бироу комунистичких партија (наследника 

Коминтерне) и генералном секретару Комунистичке партије СССР Јосифу Стаљину, 

дошло на неки начин до снижавања нивоа видљиве репресије, па чак и до 

прихватања извесне либералне реформе, и до нових мера у области економије и 

управе, које би практично могле бити виђене као напуштање идеолошког 

догматизма и слабљење централне бирократије. Ово се одражавало и на режим 

путовања грађана ван земље, без потребе да траже излазне визе, и тако су грађани 

СФРЈ постали први поданици неке социјалистичке земље која није битно 

ограничавала слободу међународног кретања. Стандард живота је такође био 
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релативно добар и бољи него у другим социјалистичким државама.                                                                                                                   

Али је све то било више на нивоу привида него ли стварности. 

 

Јер, одмах по доласку нове власти 1945.године, настао је мрачан период сумњичења, 

хајки, обрачуна, незаконитих поступака, конфискација, читави сегменти друштва су 

падали под ударе. 

 

Тиранија се наставила и након 1948. године. Довољно је погледати бројеве листа 

ПОЛИТИКА из 1950-тих година па видети главни садржај порука политичара, и 

Ј.Б.Тита "да непријатељ никад не спава, да нам је потребна изузетна будност, да 

непријатеља има у свим срединама, да их треба откривати и немилосрдно се са њима 

обрачунавати". Вођене су хајке против кулака, монархиста, западњака, српских 

националист, потомака поражених снага, информбироваца, реакције која диже главу 

, итд, итд.  

 

Тако је било од 1945.године до данас, до краја седамдесетих  година. Наводно све је 

било дозвољено да се сачува народна власт у овим тешким временима. ( томови 1. 2. 

и 3.). 

 

  

Овај тренд политизације и бујања политичких сумњичења и репресије је тињао и све 

више узимао маха. После почетних напредака и достигнућа, почела су да се назиру   

кризна жаришта још 1960-тих година, а нарочито од почетка ових 1970-тих година. 

Већ су нека од тих питања била начета побуном студената 1968. године. 

Вреди узгред напоменути да су сви устави претходне СФРЈ на папиру гарантовали 

права грађана, а, која су се лако могла ограничити законима и подзаконским актима 

или једноставно игнорисати у пракси. Уз то устави нису садржали потпун каталог 

људских права, на чије је поштовање СФРЈ била обавезна ратификованим 

међународним уговорима. Нарочито је постојао суштински раскорак између закона 

и њихове примене, што је методично укривано..  

 

Био сам зачуђен када сам проучавао Устав СФРЈ почетком 1970-и година, тако ми је 

личио на Општи декларацију о људским правима ОУН, као да је била преписана, 

сва људска права су била гарантована Уставом, али су била мртво слово на папиру, 

нису била никако поштована у пракси.  Писало је да су сви грађани равноправни, да 

нема дискриминације, да су слободни, итд. А ја сам свугде око себе сретао унесрћене 

и обесправљене грађане.  

 

Каква хипокризија!..И сви у земљи ћуте, свет ћути.  

СФРЈ је од рата наовамо, такорећи до савршенства развила методе укривања 

кршења људских права,  која је масовно кршила, а у исто време то прикривала и 

хвалила се како је "завела самоуправљање`` и  остварила врхунске стандарде у 

поштовању људских права. Њој је то било потребно због њене улоге у свету, 

нарочито у покрету Несврстаних, где се представљала као узор демократије. Можемо 

се запитати: Зашто је се СФРЈ уопште оријентисала према Покрету несврстаних? 
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СФРЈ је партијска држава. У партијској држави, право није могло да игра битну 

улогу и  подређено је политичким одлукама партијског врха. Било је забрањено 

оснивање опозиционих странака. У обрачуну са људима који су покушавали да се 

политички организују, власт није бирала средства да их ућутка. 

 

Једини вид грађанског организовања је био Народни фронт (касније 

Социјалистички Савез Радног Народа), без чијег се одобрења ниједно удружење 

грађана није могло регистровати. Избори су били фарса и сводили се на право да се 

гласа за јединог кандидата кога је одредила СКЈ. Уставом од 1974. године избори су и 

правно изгубили значај тиме што су престали да буду непосредни, и замењени су 

вишестепеним "делегатским" изборним системом. 

 

Тачно је да је било заведено Самоуправљање, али само формално, на речима, не и у 

пракси.  Не могу се сложити да је систем самоуправљања допуштао одређени степен 

саодлучивања на радном месту, да неконформистички искази обичних људи, чак и 

прекори претпостављенима, које је постављао Савез комуниста, нису по правилу 

доводили до тешких последица и прогона, и да је поредак само строго водио рачуна о 

деловању интелектуалне елите, коју је и економски спутавао државним 

власништвом над медијима, издавачким и филмским предузећима, позориштима, 

универзитетима и научним установама, и да је се отпор интелектуалаца сузбијао   

 

полицијским застрашивањем и другим драстичним средствима, какво је било 

отпуштање универзитетских наставника после студентских протеста 1968. године. 

 

Моји подаци, а то је донекле раширено уверење, ипак  указују да су кршења људских 

права била масовнија, и да нису обухватала само интелектуалну елиту него и многе 

друге  сегменте становништва. Као и  да су из године у годину, из деценије у деценију, 

повреде људских права биле све масовније , и то све више, како је време одмицало. 

 

Што јер приказано на страницама ове саге. 

 

Фабрикама не управљају радници него политичари. нРадници и други запослени 

немају никаква стварна нити иоле значајнија права. Царује морално-политичка 

подобност. Судство је партијско  (познато је упутство Ј.Б.Тита судијама "да не треба 

да се држе закона, ко пијан плота") .Тачно је да је постојао минимум стандарда за 

већину становника , већина је стамбено збринута, грађани су могли да купе 

неопходне кућне апарате, или чак многи и кола, да оду на летовање, или да путују у 

иностранство. 

 

Али се поставља питање: откуд средства за такав релативан просперитет, јер 

национална економија није била у стању да их створи?  Југославија је стално од 

1948.године добијала енормне кредите од западних држава, који су прикривали 

стварност и омогућавали привид благостања. Али тако не може вечито трајати, 

замагљивање ствари се мора једном завршити. Можда ће тада бити касно? 
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Али о судбини нације, о политици и стратешким одредницама развоја, се одлучује у 

затвореним круговима, а народ је обеспомоћен и претворен у статисту. 

 

Постоје  кланови и затворени политички центри моћи, недовољно познати 

грађанима, који утичу директивама код судова, министарстава, послодаваца, у 

образовним установама, центрима за социјални рад. На жалост, они су иницирали 

хајке на многе грађане проглашавајући их сумњивим личностима и непријатељима 

поретка. Држава је кренула у правцу претераних експеримената и реформи које не 

би поднеле ни богате државе, како у економији, унутрашњем уређењу државе ,тако и 

у спољној политици., настала је свеопшта политизација свих сфера друштвеног 

живота. Створена је самовоља владајуће олигархије која је почела за себе и своје да 

присваја привилегије и да то чини на рачун већине грађана, и да њихов отпор 

спутава масовном репресијом. 

 

У СФРЈ је била разрађена специфична репресија, дискретна. За разлику од СССР-а 

где је била отворена и није била укривана. 

 

Др Андрија Гамс, еминентни професор Правног факултета  Београду, је дао значајне 

податке о природи ондашњег ―самоуправног‖ поретка, који су и за мене лично, била 

суштинска стратешка одредница и смерница за даљи рад. Он је предочио да је 

постојала  противуречност између моралних норми које су званично биле   

 

фундаменти друштва, и поступака. Нарочита опасност је била у томе да су ти 

поступци чак били оправдавани социјалистичким принципима и били су вршени у 

њихово име. До сличних злоупотреба је долазило и у СССР-у и у другим државама, 

стаљинистичког типа, али су видљиви стаљинизам  карактерисала масовна убиства, 

груба самовоља, лична обрачунавања, неконтролисане бенефиције и привилегије- 

све то у име и под окриљем, тобожњег, социјалистичког морала. 

 

Али када се радило о југословенском самоуправном социјалистичком моделу који је 

управо требало да спречи овакве стаљинистичке девијације, у њему су управо 

настале девијације првенствено злоупотребом форми самоуправљања, а у исто време 

је то било правдано самоуправљањем. Те девијације су биле методично укриване, и 

барем донекле и на први поглед, нису доводиле до тако тешких и драстичних 

последица. Ипак, су ове злоупотребе у СФРЈ биле веома раширене и опасне. Био је 

створен рафиниранији облик самовоље, насупрот рецимо грубој и видљивој 

самовољи стаљинистичке совјетске бирократије. За разлику од отворених 

злоупотреба у стаљинизму, СФРЈ се определила за рафинираније, дискретније, али у 

исто време врло ефикасне методе кршења људских права и узурпацију власти, и за 

методично укривање безакоња. Који не би доводили у питање демократску фасаду и 

представу коју је о себи ондашња СФРЈ стварала у свету, и која јој је била потребна 

за њену улогу у Несврстаном покрету и ради индоктринације на интерном плану.                                                                                                                                             

Али су била укривана путем избегавања препознатљивих политичких судских 

процеса и прибегавајући обрачунима испод жита: 

-неподобни бива отпуштен са посла са оправдањем званичника да је "нерадник", "да 

је прекршио дисциплину", неко је ометен да добије запослење, "јер влада масовна 
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незапосленост‖, не напредује у служби "јер су други способнији", не добија стан "јер 

други имају више бодова",, политички кривац је смештен у затвор "јер је починио 

проневеру", или у психијатријску болницу "да се тамо лечи``, ,суд је донео неку 

пресуду "јер је све по закону",  непоћудни је премлаћен-`дело непознатих 

криминалаца" настрадао у саобраћајној несрећи ``разлози техничке природе",  деца 

лоше уче"јер су лења" итд. 

 

Развијана је деценијама таква прикривена  репресија. 

 

Погодном комбинацијом, дозирањем, интензитетом и временом трајања различитих 

репресалија, дискриминација, закулисаних и других притисака, непожељни грађани 

којих је одувек било  много,  бивају временом опљачкани, слуђени, слабљени, 

руинирани и онеспособљени за било какво супротстављање или одбрану својих 

права.                                                                                                                        На овај 

начин је била обезбеђена сигурна владавина путем терора, али се то укривало. 

 

Док је све ово било укривано обландама САМОУПРАВЉАЊА, НЕСВРСТАНЕ 

ПОЛИТИКЕ, МЕђУНАРОДНЕ УЛОГЕ СФРЈ, УГЛЕДОМ Ј.Б.ТИТА, 

СТАНДАРАДОМ, за то време криза је узимала све више маха, што је био процес који 

није благовремено и како треба регистрован, и грешке уместо да буду исправљене, 

постајале су све присутније. Они који су указивали на овај разорни процес су били   

 

оквалификовани као‖клеветници‖( ―ко то каже, клевеће и лаже‖), и изложени 

опасним прогонима, као и њихове породице. Режим је овакве жртве опасних 

разорних прогона приказивао јавности ―да се види како пролазе клеветници и 

лажови‖. Интелектуалцима је утериван конформизам (―Што паметан мисли будала 

каже‖,‖Певац који рано кукуриче заврши у лонцу‖ ). 

 

Нација је била задављена, истина се није смела рећи. На жалост, и дан данас се 

истина не сме рећи. 

 

Ако се данас не изврши социолошка анализа и установе узроци, грешке ће се 

наставити? 

 

Као што се пажљив читалац присећа, ја сам се жалбама због кршења људских права 

обраћао међународним организацијама за заштиту људских права и владама 

појединих западних држава. Одговори су по правилу, као шт о рекох,  све до краја 

1970-их година били куртоазни, али уз напомену ``да је СФРЈ држава у којој се 

поштују људска права, да је Ј.Б.Тито лидер изузетног угледа, и да се може радити 

само о врло малом броју појединаца који су жртве безакоња". 

 

Увиђао сам да је у земљи другачије стање, али је овакав ИМИЏ  СФРЈ био велика 

сметња да се стварно стање представи међународној јавности. 

 

До осетнијих промена става међународне заједнице према мојим сазнањима, долази 

тек донекле сада, када су дисиденти, борци за људска почели масовније да се 
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појављују на сцени широм земље захтевајући демократизацију. Губљењу угледа 

Југославије у свету су допринели и Хрватско пролеће, Студентска 1968.година, 

подметнута  бомба у биоскопу „20.октобар― у Београду, убиство амбасадора Роловића 

у Стокхолму. 

 

Као да неке невидљива спољна рука повлачи ове потезе у смеру Југославије? 

 

Нешто се дешава? Шта? Од кога? Зашто? 

 

Питам се; зашто врло постепено долази до промене става међународне заједнице 

према СФРЈ? Тек крајем 70-тих година овог века? Зашто тога није било раније? 

 

Међународна заједница је такође према мојим сазнањима почела однедавно да 

стидљиво  мења на боље став према жалбама на кршења људских права из 

Југославије. 

 

Овоме тренду су допринели и Хелсиншки договори 1975.године. Чехословачка 

повеља из 1977. године, појава дисидената у СССР-у. 

 

 

 

 

Нешто се мутно и велико ваља. Односи између Истока и Запада добијају нову 

конотацију. Изненађен  схватам и да Запад постепено мења однос према 

Југославији?. 

 

Није ми довољно јасно ЗАШТО? 

 

Ипак сам донекле разочаран. Већина грађана је угрожена у правима, али 

Међународна заједница није довољно енергична у осуди оних који крше овде људска 

права.. 

 

Директна акција за самозаштиту коју сам покренуо 1 марта 1975. године,  ( том 3), је 

још 1975. године јавно устврдила да се насупрот таквој лепој репутацији СФРЈ, у 

пракси људска права у земљи крше масовно, систематски и флагрантно. Уследили су 

обрачуни и брутални прогони и свакојаки напади на нашу организацију, са циљем 

да будемо обезвређени као појединци "који износе непроверене податке, који 

претерују, који су душевно уздрмани". Ја, као оснивач, сам јуна 1975. године, био 

због тога, насилно смештен на психијатрију, и јавно оквалификован као 

неурачунљив душевни болесник, да би тако наш отпор био осујећен. 

 

Нажалост, ми тада нисмо добили адекватну потребну подршку, чак ни од појединих 

ондашњих дисидената, поједини су јавно тврдили да ми износимо неистине, да 

претерујемо, и слично..Али смо зато ипак добијали снажну подршку од многих 

других. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaws_2


146 

 

Потребно је извући поуку из искустава од 1945. године до данас. Држава и нација су 

запали у садашњу кризу, управо због оваквог погрешног односа према законима и 

поштовању људских права, што је имало за последицу, јачање свих могућих тензија 

и водило гушењу мотивације већине грађана. Дошло је до негаздинског пословања и  

слабљења привредног и економског развоја, дезинтеграционих процеса, 

осиромашења и корупције. 

 

Кључно и горуће питање је дакле-обзнањивање положаја људских права у нашој 

земљи, чињенице да је то табу тема, и да неко спречава да се ова област расветли.                              

-3 јануар 1980. године. Јосип Броз Тито примљен у Клинички центар у 

Љубљани због проблема са крвним судовима у нози. 
 

 У Београду је смештај прослављеног лидера земље на лечење  у болницу у Љубљани, 

изазвао изненађење равно врло необичној сензацији. У први мах ова вест је била 

прихваћено са правом неверицом. Потом је завладао истински мук. Тито је за 

Југословене, без обзира да ли су у њему видели легендарног Вођу, или омраженог 

диктатора, био врста неприкосновене светиње. 

 

Народ је занемео. Сви су узнемирени и уплашени су се уздржавали од било каквог 

коментара очекујући шта ће даље бити. 

 

Дисиденти и борци за људска права са којима се дружим, нису о том догађају јавно 

расправљали,  и они су били затечени и збуњени, престрашени су понешто шапутали 

опрезно по становима. Неки су у себи, без обзира што то нису јавно исказивали, били  

 

склони да то доживљавају као колапс, не само диктатора, него и као најаву 

слабљења Југославије.  

 

Од појединих умерених опонената режима сам чуо дискретне коментаре, према 

којима је Тито још увек снажно везивно ткиво, туткало које  држи под контролом 

свакојаке нарастајуће тензије у земљи, не само међу републикама, или различитим 

ентитетима врло етнички шаролике Југославије, него да његово име још увек значи 

ауторитет, и као такав, Тито данас смирује у извесној мери озлојеђене политичке 

тензије и све могуће несугласице, све више присутне широм земље. Нарочито су 

истицали његов углед у свету, што би, по њима, могло бити врло значајно  за нашу 

земљу, за стварање ``GOOD WILL``односа међународне заједнице према нама. 

Изражавали су наду да ће ипак победити болест. 

 

Неки су истицали тезу да би нестанак Тита са лидерских позиција могао изазвати 

непредвиљиве последице, отворене сукобе и распад земље. 

 Али ја никако не могу да заобиђем чињенице о остарелом и онемоћалом Титу, 

стешњеном  разарајућом економском и политичком кризом која потреса 

Југославију. Њему навиклом на ловорике –овакво данашње стање је постало 

несумњиво најружнији сан, од слављења, ловорика, успеха, доже неко друго време, 

све се у земљи дрма, свађа, свакојаке кризе се окомиле. То је за њега неподношљиво. 

Изгледа ипак да је за њега најужасније, да поједини моћници из његовог окружења 
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желе да њега, до скоро свемоћног владара, као некакву лутку да узму под своје, и да 

се иза њега укривају. Тито је врло интелигентан и искусан, он добро зна о чему се ту 

ради, да је остарео и снемоћао, без верних и поузданих савезника у земљи, остао без 

подршке,  сатеран у врсту кућног притвора, клопке, а да не може да се брани.  

 

Из неподношљивог ужаса је вероватно нашао бег у болест, и схватио да је политика 

сатанска игра, која му се на крају олупала  о главу, и дошла да наплати свој дуг. 

 

А народ нема појма о чему се ради. 

 -Јануар 1980.године. Подршка обесправљеним. 

 
Трудим се сваки дан да нешто добро учиним. На уму ми је мисао античког филозофа: 

Лењивци нису само они који не раде, већ и они који могу да раде боље. 

 

 

Посетио сам мамину тетку Ђуку Дуњић  (томови  1. 2. и 3.). Њен муж Витомир 

ДУЊИЋ (1890-1977.) је био предратни имућан трговац из Бајине Баште (пореклом са  

Златибора), почео у предратној Југославији од ничега, да би мудрошћу и напорним 

радом стекао богатство, бавио се трговином, имао је бојаџијску мануфактуру у 

Бајиној Башти, више запослених, неколико кућа, једну велику у Београду, на адреси 

Ј. Рајића 12, где сада живи његова супруга  Ђука са којом сам ево данас разговарао.  

Он је 1945. г. као предратни богаташ био ухапшен и лажно оптужен да је „ратни 

профитер―. Од стране Окружног суда у Ужицу је исте године био осуђен на смрт, а 

казна је одмах била преиначена на десет  година од чега је издржао шест година 

робије. Затим је још десет  година био лишен грађанских права, нигде није могао 

добити стално запослење, обављао је тешке физичке послове, радио ноћу, био 

дрвосеча, преносио угаљ. Према Закону о конфискацији остављен му је један стан на 

коришћење. Уствари када му је одузета ова кућа са више станова у Београду, није му 

био дат ниједан стан на коришћење све до 1971. године. Био је подстанар, заједно са  

супругом, када му је дат један стан у приземљу. Тек 1966. године му је дата дозвола за 

рад, отворио је малу радњу за хемијско чишћење у Панчеву. Био је до смрти изложен 

прогонима као и његова супруга Ђука и дан данас. 

 

Мамина тетка Ђука ДУЊИЋ (1904) домаћица, удова покојног Витомира  Ђукића, , 

Београд, трпела је упоредо са својим мужем сва страдања и прогоне. Потиче из 

угледне патриотске породице Беатовић из Источне Босне (Сребреница). Једна њена 

ћерка је била удата за предратног дипломату  (Сарапу), који је после рата емигрирао 

у САД. Тамо сада, са својом породицом живи њихов син, угледан пословни човек, 

универзитетски образован.  

 

Тетка Ђука ми се жалила на понашање и узнемиравања која трпи од сина једног 

милиционера, он има осамнаест  година, узнемирава је, лупа на врата, вређао је њено 

социјално порекло, убацивао са својим вршњацима кроз отворен прозор 

прљавштину и фекалије на зидове, па је и физички  злостављао. Жалбе надлежним 

органима нису ништа помагале. Она ми је то скрушено и потрешено саопштавала. 
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Њен брат Ђорђо Беатовић ( том 1. 2 и 3), и његова породица су такође изложени 

притисцима. 

 

Посећујем повремено и мамину ујну Радојку, удовицу покојног Владимира 

Беатовића ( томови  1. 2. и 3.). Као што је приказано у претходним томовима, 

Владимир БЕАТОВИЋ (1900-1955) њен покојни супруг, предратни књиговођа 

фабрике обуће „БАТА― из Борова, је за време II светског рата био прогањан од 

окупаторских власти. Одмах после рата је био лажно оптужен и држан шест  месеци 

у истражном затвору, прво у Лозници, а онда у Тузли, одакле је изашао болестан од 

туберкулозе, и  све до краја живота је био изложен подозрењима и полицијском 

надзору, као и његова деца и породица. Његов син Миша рођен 1935. године  је умро 

од туберкулозе фебруара 1955. године, отац октобра исте године, а други син је 

емигрирао на у Француску где и сада живи. У Београду је сада само Владимирова 

супруга Радојка, стара и болесна. 

 

 

 

Она је старија жена утучена тегобним животом, спорих покрета и апатична, туга се 

уселила у зборане црте њеног лица, које укривају усахле очи без сјаја. Шта је све 

претрпела од 1941. године до данас! Не жали се, само понекад тужно уздахне. 

.--  

 

Слике сродника мајке Беатовића, с`лева на десно, први ред горе: споменик Вељку и Ђуки 

Дуњић ( споменици су постављени наопачке због техничке грешке). Други ред 

горе:читуља Вуки Беатовић, стоје Вука и Ђука Сарапа. 
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-14. јануар 1980.године. Сусрети са познаницима које нисам виђао дуги 

низ година. 
 

Срео сам у Француској улици у Београду професора Милановића, драгог познаника 

и његовог колегу Михајла ( томови  1. и 2.). Негде су журили низбрдо Француском 

улицом од Народног позоришта, од  Трга Републике ка згради УКС ( Удружења 

књижевника Србије). Када ме у пролазу спазише, нагло успорише, стадоше у месту, 

озарише им се лица, обрадовао их је неочекивани сусрет самном.  Обрадовах се и ја, 

нисмо се видели толике године, за њих ме вежу толике драге успомене. Поздрависмо 

се као стари добри пријатељи. Они су дуго година били отсутни ван Београда, или 

презаузети професионалним обавезама-тако образлажу разлоге што се нисмо 

сретали. На растанку ми рекоше да ће сада чешће бити у Београду, измењасмо 

бројеве телефона, и договорисмо се да се повремено сусретнемо. 

 

 

 

 

`` Чувај то што имаш од живота, води здрав живот``, у знак поздрава ме хитро, скоро 

враголански загрли у ходу професор Милановић, док су се њих двојица  полако 

удаљавали. 

 

Пажљив читалац ће се сетити из ранијих томова, како ме је Ратимир Оклобџија, мој 

школски друг безбедњак, давних година, док смо се шетали Кнез Мијаловом улицом, 

упознао са Анђушом Цајкушом (том 2) .Она ме се сећа приликом повремених 

мимоилажења на улицама у центру Београда, само би јој блеснуле очи у моме 

правцу, али би брзо скренула аутоматски поглед на другу страну. Када год бих је 

срео, сетио бих се у трену Рате, нисам га видео нити било шта чуо о њему већ 

годинама. Питао бих се повремено шта је са њим? Као да је у земљу пропао? У мени 

је нарастала све већа радозналост, кога да питам шта је са Ратом? Присетих се 

правог решења, када сретнем Анђушу на улици, да јој изненада приђем, и да је 

запитам. 

 

Данас је се указала таква прилика. Видех је кроз излог Градске кафане, седела је  

сама, учини ми се да једноставно убија време. Брзо скројих план, уђох ноншалантно 

у кафану, и кренух између редова столова, када дођох до њеног стола,  јавих јој се 

учтиво и кратко:`` Одавно очекујем да вас сретнем. Молим вас реците ми да ли знате 

шта је са Ратом, нисам га видео годинама?``  

 

На моје пријатно изненађење она устаде, поздрави се са мном, и стојећи настави  

разговор:`` Рата је већ неколико година  ангажован на обезбеђењу наших амбасада, 

сада је моментално на дужности у Амбасади СФРЈ у Б.........`` . Ако је тачно то што 

сам сазнао, склон сам да закључим да ће његов боравак на таквим задацима 

деловати на њега освешћујуће, да ће га приземљити, да ће то водити његовом личном 

сазревању. Ипак, Рата је врло искусан полицајац. Помислио бих понекад да он не 

познаје довољно гео-политичку позицију Југославије, али бих устукнуо пред таквим 
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пребрзим закључком, оно што ми је казао о Белгији 1965.године, пред мој одлазака у 

ту земљу, се показало као сасвим тачно. 

 

 

-Јануар 1980.године. Састанак Акције за директну самозаштиту у стану 

Ивана Прекајског. 
 

Он даде једне као апостоле, а друге као пророке, једне као јеванђелисте, а друге као 

пастире и учитеље. (Еф. 4, 11).  

 

Присутни: Иван Прекајски. Деја Вујинић, Света Ћук, Душан Стефановић 

Драгољуб Игњатовић, и писац ових редова. 

 

Ми желимо да будимо свест и просвећујемо народ. Оно што ми говоримо је 

дочекивано са пажњом. Један страни новинар ми је казао:`` Истина ће вас прво 

ужасно  разљутити, а онда освестити. Ви радите  праву ствар, говорите истину без  

 

 

длаке на језику, зато сте омражени од режима. Али смо ми од вас научили корисне 

ствари``. 

 

Иван Прекајски и Драгољуб Игњатовић, виде виновнике у нашим страдањима у 

совјетским НКВД-у и КГБ-у. Драгољубови ставови су занимљиви, али  на први 

поглед контрадикторни. Он је огорчени, затровани  непријатељ бољшевика, али и 

велики љубитељ руског народа и милитантни словенофил. Када сам га упитао откуд 

му такво двојство осећања, он се скоро обрецну на мене:``Није чудо, нас је поредак од 

1945 године васпитавао, још је боља реч, индоктринирао, да волимо велики руски 

народ, и братски словенски грмен``.  

 

Иван ужива да на радију слуша музику  и речи појединих песама. После паузе од 

неколико тренутака просторију испуни носталгични глас певача Живана Милића, 

понављао је речи староградске песме: Пијем за нашу душу, пијем да те заборавим, а 

ти не излазиш из моје душе. 

 

Драгољуб се прену ослушкујући ову песму:`` Ова песма би могла сасвим проћи у 

Русији и и код других братских словенских народа, права словенска мелодија``. Дуле 

Стефановић, звани Гламба, се умеша у разговор, он је техничар запослен на РТС 

Београд:`` Ми смо јужни Словени, када је била битка на Косову Срби су били 

описани од хроничара као плави, а погледај данас, већина су смеђи, или 

црномањасти, мешали се, знајте, антрополози и биолоози кажу, када се помешају 

црномањаст и плав родитељ, дете је обично црномањасто``. `` Можда, али погледајте 

очи, већина Срба има словенске, светле, плаве, зеленкасте очи``, износи своје виђење 

Света Ћук, који је узгред речено изразито црномањаст.  

 

Драгољуб је мудрац, ризница свакојаких знања, принесе полако шољу кафе устима, 

отпи, спусти је на сто, благо лупну њоме наглашавајући да и он жели да каже нешто 
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на ту тему:``То са нашим песмама и играма је врло гадна ствар, нимало наивна, 

првобитна словенска интонација је вековима потискивана смишљено, убацили су 

нам подмукло оријентални призвук, Срби наивно све прихватају. Нападнути смо са 

свих страна``. 

 

Словенофилство је широко заступљено међу београдским интелектуалцима, и не 

само њима. Једном приликом ми се др Жарко Гавриловић, протојереј, истакнути 

српски интелектуалац, иако изнурен свим оним што доживљава, са сетом у гласу 

поверио:`` Боље је да нас браћа по крви и вери бољшевици тлаче, него ли странци``. 

 

То исто тврди и Драгољуб Игњатовић. 

 

А  плави Голуб Бакић је био још експлицитнијн:`` Ко неће брата за брата, имаће 

туђина за господара``. 

 

 

 

 

Драгољуб је блед, скоро скелет, питам се откуд му снага да се ражести, да говори 

тако острашћено и дуго. Он празни своју огорченост  оштрим речима, али одавно 

увиђам да  није спреман на било какве конкретне акције, које бих му ја предлагао. 

 

Деја Вујинић је прагматичар, он је пуковник ЈНА, инжењер конструктор у Војном 

институту тамо изнад Славије на уздигнутом платоу где се завршава Светосавска 

улица. Он испод ока одмерава Ивана и Драгољуба:`` Не будите наивни, овде владају 

велике западне државе``. 

 

Иван ужива у духовитим  опаскама, склон је да тешке теме потисне шалама. Тврди 

да је опет разговарао са Николом Милошевићем о методама полицијске и друштвене 

контроле у Југославији.`` Казао сам Николи да су читави градови у Америци 

повремено гурани у депресију са растојања од стране супротног табора, то сам 

прочитао у Француској читаоници``. `` А шта је на то казао Никола Милошевић``,  

запита га Душан Стефановић звани Гламба ( томови  1 и 2 ). Иван се наслони на 

лактове на сто и насмеја полугласно:`` Никола ми је рекао да ту има нејасних 

ствари, али да су за све потребни докази``. 

 

 
Никола Милошевић. 
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Мени Голуб рече осмехујући се драго:`` Ти си упоран, знаш шта је казао Аристотел: 

Ако на стази живота потрчиш и паднеш, подигни се и очисти прашину, јер није 

губитник онај који пада, већ онај који остаје да лежи``. 

 

Тачно је, не признајем пораз, нити песимизам, за мене не постоје облаци, облаци су 

испод 10.000 метара, а горе изнад 10.000 метара је увек ведро, тако је и у животу, 

сваки дан када се пробудим смишљам како да досегнем слободу. Не дозвољавам себи 

малодушност, нада за мене увек постоји.  

 

Оне који ми ускраћују слободу не мрзим, већ их дубоко  жалим. То не значи да 

мислим да их не треба казнити. Да, треба их казнити, али не ради освете, него да дођу 

до спознаје како су други доживљавали њихово насиље, да дођу до катарзе, да се 

покају. И да други буду заплашени да не пођу њиховим примером. 

 

Једног хладног и облачног зимског дана сам био очевидац  тешког саобраћајног 

удеса који се десио возилу ГСУП-а ( Градског секретаријата унутрашњих послова )  у 

Булевару ЈНА, тамо наспрам Карађођевог парка. Возило се због нечега преврнуло на 

кров. Пролазници се у трену сјатише, однекле се појави лекар у белом мантилу, 

развалише некако врата аутомобила, видех да извукоше окрвављеног милиционера, 

одмах сам га препознао, он ме је дрско са лисицама на рукама приводио у просторије 

ГСУП-а, био је познат као сурови пребијач за најмању ситницу. Чух изненађен 

његове плачљиве, кукавичке речи:`` Помозите ми, имам децу``. Сада је био мекан, а  

када је мучио друге био је без икакве самилости. Сетих се арапске пословице: И онај 

кога гоне, и они које гоне, призивају Бога. 

 

 

-21 јануар 1980. године. Допис Радничкој скупштини Галенике . 

  

Користећи самоуправно право радника, позивајући се на члан 252 Правилника о 

радним односима Галенике, обратио сам се, са данашњим датумом, органима 

управљања, упознајавајући их са неправилностима и незаконитим поступцима 

појединих пословодних структура предузећа према мени: 

 

-навео сам листу више истраживачких пројеката које сам урадио , и које сам 

проследио надлежнм службама, и на које нисам добио никакав одговор 

 

-истичући да сам као стручњак запостављен, да не добијам радне задатке него их сам 

себи постављам 

 

-немам телефон у канцеларији, налазим се у малој собици поред степеништа, 

издвојен од службе, без адекватних средстава за рад,  руководиоцу службе и особљу је 

забрањено да са мном сарађују, предмет сам оговарања и неоснованих политичких 

квалификација и интрига о моме душевном здрављу 
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-анализа тржишта наших бомбона ( које сам ја увео на тржиште), је значајан 

потенцијал, али наше бомбоне нису довољно присутне у продајним пунктовима, 

нема пропаганде нити праве обраде тржишта 

 

-слично је са зубном пастом Хигија и палетом мушке козметике Брион ( која је  

потпуно застарела). 

-служба истраживања тржишта не обавља прописане радне задатке, него се бави 

споредним активностима које су више из описа задатака службе плана и анализе. 

Потребно је установити процентуално учешће наших лекова и препарата у укупном 

тржишту земље, зашто је тако,  на основу тога преписати план мера корекције. 

 

-промене у друштву  на тржишту су брзе и бурне, захтевају брза прилагођавања, што 

подразумева истраживања и проучавања тржишта и окружења. Галеника  губи 

учешће у тржишту, у корист фирми из Словеније и Хрватске. 

 

Свестан сам да је Галеника предузеће које производи првенствено лекове, а да су 

парафармацеутика, козметика, и бомбоне, за њу споредни артикли. Али без обзира 

на то, треба све учинити да се побољша пословање и са њима. 

 

На крају дописа сам приложио: 

 

-Предлог организационих измена 

 

-Предлог за стварање стручног тела за побољшавање искоришћавања производних 

капацитета 

 

-Дијагноза тржишног положаја креме за бријање Брион, са предлогом мера и 

маркетинг стратегијом. 

 

-Анализа тржишта палете мушке козметике Брион. 

 

-Анализа тржишта зубне пасте Хигиа. 

 

-Дијагноза тржишта гали-бомбона са предлогом мера за побољшање 

 

-Предлог пројекта ''Истраживање тржишта аналгетика Галенике''. 
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Радници у халама раде, често су им одређене норме, док службеници само полако  

отаљавају радне обавезе, испијају кафе, читају новине, ћаскају. „Радио не радио 

свира ти радио!―, кажу то желећи да прикажу жабокречину у нашим предузећима, 

нерад и недостатак стимулације и мотивације.   

 

Ових речи се увек сетим када уђем у велику канцеларију моје службе, где седе моје 

колеге и колегинице, тако и данас видех на столовима шољице кафе, разастрте 

новине, и повећи транзистор, па зачух  тужни рефрен песме ПРОЂЕ ЛЕТО 

ТРИДЕСЕТО,  коју је певао Јовица Неговановић. Док колегинице испијају кафе и 

листају ноншалантно разнобојне ревије, слушао сам замишљен ову песму, лепа је, 

типична народна, вашарска, из кафана и са свадби под шатрама, али без обзира на 

то, мелодија плени пажњу и њене речи,  застадох да их одслушам до краја: 

 

Самом себи не верујем 

тридесета мени дође 

чини ми се тек сам рођен 

тако време брзо прође 

 

Рефрен: 

Прође лето тридесето 

година ми жао није 

није важно шта је било 

сад је важно како ми је 

 

Овај живот, драги друже 

кратак је ко мирис руже 

тек што живот замирише 

а младости нема више 

 

Колега Стојан Мишић, Босанац мужевног изгледа, видећи ме замишљеног и помало 

сетног због година које муњевито пролазе, приђе ми и потапша ме по раменима:`` А, 

пролази време, сурово, док кажеш пиксла остари се.``  

 

Питам се шта сам постигао?  
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-14 јануар 1980. године. Piersanti Mattarella, председника Сицилије,  убила мафија. 

 

''А штa је ово овде него ли мафија, све су то повезани судови'', коментарисао ми је 

ову вест Иван Прекајски, кога сретох у пролазу испред Дома омладине. `` Ако 

бољшевици тамо вршљају, шта онда раде овде, тешко ли се нама``, покуњи се 

забринут. 

 

 

-22 јануар 1980. године. Андреј Сахаров, чувени совјетски научник и дисидент 

ухапшен у Москви. 

 

У Совјетском савезу се заоштрава питање људских права. Нуклеарни физичар 

Андреј Сахаров постаје један од водећих дисидената у СССР-у, заједно са 

Солжењицином. Убрзо је 22. јануара ухапшен. 

 

 

 

 

Андреј Сахаров. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mei
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-Јануар 1980.године. 

 

Танјуг извештава да председник Тито добро реагује на операцију леве ноге, али 

конзилијум сутрадан каже да ``није постигнут жељени ефект". Nеw Yоrк Times 

извештава да је Титово стање "прилично лоше",  и да је "прекасно" за ампутацију  

 

ноге. 20. јануара је Титу  ампутирана нога, како би се спречило ширење гангрене, 

објављује конзилијум, након чега му се стање поправило. 

 

У земљи је мук, на лицима људи су се огледали брига и страх, сви се питају шта ће 

бити ако Тито умре? 

 

У земљи је завладала истинска конфузија. Војска и милиција су у стању повећане 

готовости, чух да су неке похапсили. Илија Мољковић кога сретох у УКС, сматра да 

су та хапшења у вези са совјетском инвазијом на Авганистан и Титовом болешћу: `` 

Они једва чекају да добију повод да замамузају``.   

 

Појединци из апарата су охрабрени совјетском инвазијом на Авганистан, у томе виде 

потврду моћи СССР-а.   

 

Док, неки други бивају застрашени толиком моћи СССР-а, плаше се сличне инвазије 

на нашу земљу. Албанија је изразила солидарност с` Југославијом у случају 

совјетске интервенције. 

 

 

-1 фебруар 1980. године. Сусрет са Вером Бљајић-Карагић после скоро три и по 

деценије. 

 

 Данас сам био у посети куми Милки Томић која живи у Молеровој улици у ширем 

центру града. Иако су бучне централне артерије Београда близу, ова улица је некако 

увучена и зашушкана,  прилично је тихо. Велика соба стана гледа на улицу, а 

кухиња и мања соба, где је породица окупљена током дана, су окренуте ка дворишту. 

У њиховом стану владају релативна тишина и мир. Са мајком живе ћерка Наташа и 

син Миша, отац породице професор Бошко Томић је преминуо, а син Слободан је 

одавно напустио земљу и са породицом живи у Монтреалу у Канади . ( томови  1. 2. и 

3)  

  

Миша је инвалид , ослања се на металне штаке док покушава да једва прохода кроз 

собу. Ја му у томе помажем. Он и ја вежбамо, питам се да ли он може једног дана 

проходати? Да ли му вежбе са мном помажу?  Држао сам га снажно испод пазуха, он 

је са великим напором на штакама правио кораке по кухињи. Због тога ми је био 

бескрајно захвалан. Ова деценијама тиранисана породица је потинута у заборав, 

ретко ко их посети или позове, сем сина из Канаде,  гледали би све троје у мене са 

бескрајном захвалношћу што понекад наврат им до њих. 

 

А циљ мојих посета и јесте да им покажем да нису заборављени, да им дам наду. 
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Пажљив читалац претходних томова ће се присетити: Мишу су после рата претукли 

скојевски хулигани, зато што је казао ''да је и Тита и Стаљина створио Бог''. Том 

приликом му је кичма била озбиљно повређена и од тада не може да хода. А њихова 

кћерка Наташа откад је 1953 године на скупу студената Архитектонског факултета у  

 

Београду помало озлојеђено казала:'' Мој отац је стварао Југославију, а ми смо данас 

прогањани'', је одмах била ухапшена и смештена у психијатријску болницу, где је 

била држана у ћелији са агресивном душевном болесницом, која ју је изгребала по 

лицу, а затим су је мучили електрошоковима. Спашавао ју је доктор Веселин Савић. 

( томови 2 и 3). 

 

 Стан је чист и сређен, али је опрема крајње скромна и нагрижена временом. Боја на 

ормарима се окрунила, патос се улубио и попуцао, стари шпорет, намештај излизан и 

ужутио. У породици влада неуобичајено спокојство, скоро као да су у цркви. Они не 

очекују много од будућности. Као да су се окренули Богу и чекају смирено да њихов 

век истекне.  

 Миша и његова мајка Милка знају за моје активности, осећају они то добро, 

злокобна политика се одавно уселила и у њихову кућу, иза себе остављајући 

истинску пустош. Кума Милка би ме понекад охрабривала:'' Ко ће се данас усудити 

да се заложи за неког невољника кога ови богохулници прогоне, али има и таквих 

као што си ти''. 

 

 Она ми се нагло приближи, хоће нешто да ми каже у најстрожијем поверењу:'' Наша 

рођака Вера Бљајић-Карагић се као и ти стално жали да је прогоне, ево ти њен 

телефон, она станује у Кумодрашкој улици, њу ће обрадовати да се сретне са тобом'', 

узе хемијску оловку и написа њен број телефона на једном папирићу, који јој се нађе 

при  руци на столу.  

 

Миша пружи дрхтаву руку ка црном старинском  излизаном телефону:'' Позови је 

сада''. 

 

''Не'' рекох Миши, '' дај ми тај папирић, јавићу јој се када дођем у стан``. Знам да су 

особе у кризи изнурене и истањених нерава. Судбина намераваног разговора са њима 

често зависи од пуке умешности саговорника. Најмање подрхтавање гласа, или умор, 

најмања нервоза или нетактичност, их могу нагнати да нагло прекину разговор, или 

да нервозно залупе слушалицу.  

 

Миша ми тутну у руке папирић на коме је био исписан Верин број телефона:'' Немој 

је звати по подне тада спава, пати од несанице, нити ујутру, устаје неиспавана и 

мрзовољна, до десет сати је у кревету, најбоље је да је зовеш око подне, када попије 

кафу и мало дође себи―, Миша је истински мудрац, то закључујем одавно. Иако је 

везан за стан, не иде изван њега, има тако мало контаката са спољним светом, он 

ипак успева да упозна шта се дешава око њега, како се понашају и какве су 

психологије поједини Београђани. 
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Почех да се присећам Вере из Житковца:``Долазила нам је у посету у Житковцу, 

жалила се и плакала, била је у великим неприликама'', желим да подсетим куму 

Милку да сам се са њом већ сретао давно када смо живели у Житковцу ( томови  1 и 

2.) 

 

 ''Јел‘ де?'', срочи живо, изнурена и напаћена кума Милка,'' ама јесте, њени су били 

тада тамо''.  Мене обрадоваше њене речи `` јел` де`` , и како их грлено и помало 

враголасто изговори, јер су типичне речи у источној Босни, свет из тих крајева у 

мени буди носталгију и радост.  

 

Очи су јој мутне, без сјаја, па као да зна шта  мене занима, додаде  живо, као да се 

отргну: 

 ''Јадна моја Вера, спопале су њу и њене свакојаке несреће, једна не долази сама, 

само се надовезују једна на другу''. 

 

 Значи, још трају њене невоље?!. Прошле су толике деценије а све је остало исто. Зар 

је могуће, о чему се са њом ради?, радознао сам да је што пре сретнем. 

-12 фебруар 1980. године. Посета Вери Бљајић.( томови  1. 2.и 3) 

 

 Чим уђох у стан, право са врата окренух њен број телефона. Саша је била отустна. 

Невидљиви саговорник са друге стране жице, претпостављам да је то Вера, одмах  

 

подиже слушалицу. Представих се укратко, живо и радосно, зебњив сам за судбину 

разговора, можда ће бити незаинтересована за моју посету, утом зачух слабашан 

женски глас који је одавао уморну, или због нечега апатичну, или депресивну особу. 

Био је Миша у праву да је она опхрвана бригама и да су је притисле и изнуриле море  

и неприлике. 

 

Трудио сам се да у њеном гласу препознам ону Веру из Житковца, али без успеха, то 

је сада био уморан и беживотан, безбојан глас, менн неке непознате жене. '' Ја сам 

Зорин син, сећате се долазили  сте код нас у Дуванску станицу у Житковцу 1945 

године, моја мајка је из Братунца, били сте код нас неколико пута''. ( том 1) 

 

 На ове моје речи са друге стране жице завлада апсолутна тишина. Можда не жели да 

ме слуша? Или покушава да се присети?. '' Била су то тешка времена за вас, били сте 

у дубокој туги'', хоћу да је подсетим. 

 

Онда се зачу живљи глас, скоро да се прену:''  Ваш отац је био шеф Дуванске станице 

у Житковцу, а мајка она згодна црномањаста жена, сећам је се тако добро, као да је 

данас било''. Тек сада ме њен глас помало подсети на ону Веру коју сам упознао у 

Житковцу. Ово је био за мене добар знак, она жели да разговара са мном. 

 

Она опет застаде задихана, као да тешко говори, помислих да је снемоћала, изнурена 

и израђена напаћена жена се  задихала, па нема снаге да заврши започету реченицу. 

Застаде да смогне мало снаге за даљи разговор. 
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Одмах пређох на ствар, у потрази сам за новим истомишљеником, можда и 

сарадником, а она ми баш тако изгледа. Изгледа да сам на путу да пронађем још 

једног истомишљеника, да тако ударам темеље све веће и веће скупине. Морам у  

 

овом тренутку да одреагујем одлучно и промишљено:'' Био сам неки дан код куме 

Милке Томић, она ми је дала ваш телефон, и посаветовала ме да вас посетим, а 

пошто данас неким послом долазим у ваш крај, могао бих да навратим до вашег 

стана, па да се видимо после толиких година.`` 

 

Она ми одмах издиктира адресу:'' Вера Бљајић-Карагић. Кумодрашка улица број 

144, у приземљу''. Прибележих хитро и са олакшањем адресу  не испуштајући 

слушалицу из руке. Зачух потом мало живљи глас:'' Живим сама. Мој син 

Александар је запослен као туристички водич у Љубљани''.  

 

Откуд два презимена, а живи сама? Удовица? Разведена? У Житковцу је била млада 

и  неудата девојка. 

 

Зазвоних на назначена врата. Врата стана се намах отворише. На њима се појави  

пунија, увелико средовечна, скоро постарија жена, проседа, обучена у сивкасто белу 

лагану спаваћицу, са папучама на ногама. Посматрала ме је радознало. Како јој није 

хладно, питам се? Сећам се да је била изразита плавуша, привлачна и живахна бујна 

девојка сјајних очију; а то је било тако давно, скоро пре четири деценије.  

 

Сада у мене загледају умртвљене, скоро испражњене очи. Убледело лице са 

отромбољеним цртама. Покрети спори. Скоро увенула и сасушила се. А ипак, то је 

она. Тегобне деценије су учиниле своје, наталожиле се у дубоке боре на челу, 

изчилиле сјај из очију, умртвиле покрете млохавог тела. Када проговори, запазих да 

јој је језик беличаст. Зуби неодржавани. 

 

 Добро ми је познато како изгледају они који су у сличним неприликама.  

 

Запиткујем се: откуд јој енергија да ме тако упорно мотри испитивачки? 

 

Кума Милка ми је укратко дочарала њену тегобну судбину, Вера и њени су од тих 

далеких житковачких година, па све до данас, били изложени сталним ударима 

злехуде судбине. Изгледа да када неко једном падне у немилост, да томе нема краја. 

 

Претпостављам да се о томе и овде ради. Али сам радознао да сазнам више. Зато сам 

и дошао у посету. Брзо се прерачунавам: будући да је у Житковцу имала непуних 

двадесетак година, сада је већ прешла пету деценију. Загледам је пажљиво, упркос 

маске туге и патње на лицу, упркос година, она још увек повремено заизгледа 

прилично живахно и младалачки за њене године. Још увек је красе женствене 

облине. 

 



164 

 

 ''Изволите'', позва ме унутра. Узе гипко из мојих руку и одложи на чивилук мој 

зимски капут. Осврнух се по соби. Соба је скромно опремљена,  топла, стан 

одржаван, чист и релативно уредан.  

 

 

 

Помало се изненадих, јер знам из ранијег искуства, да они који су у сличним 

невољама, често занемаре одржавање и бригу око стана. Она нема паре да плати 

кућну помоћницу, кума Милка ми је казала да Вера једва саставља крај са крајем, 

значи да Вера ипак има снаге да одржава цео стан у реду. Није она баш у толикој 

мери изнурена, остало је у њој живота? 

 

Она седе на ивицу кревета, јорган подиже и пресави га на кревету на пола, онда се 

опет увуче дискретно у кревет, прекри се преко тела једном половином  јоргана.  

 

Било јој је пријатно. Њој тако требају мир и одмор, као да ми немушто рече.  

 

 Време је да започнемо наш разговор. 

 

 '' На вратима поред вашег презимена пише и презиме Карагић, је ли то ваш 

супруг?`` 

 

Вера на ове моје речи устаде из кревета из хоризонталног положаја, енергично седе 

на ивицу кревета, стави јорган устрану, дохвати ногом ноншалантно папуче и 

навуче их скоро враголасто ножним прстима на стопала, усправи кичму, спаваћица 

се мало размакну на ногама, показаше се два обла колена ружичасто беличасте коже.  

 

У њима је још увек било женствености, али ме је збуњивала њихова боја, била су 

беличасто црвена, како када заклату кокошку ошуре врелом водом. 

 

 ''Удала сам се 1949. године, а развела се 1958. године, супруг ми је био новинар, 

Буњевац по народности, сада живи у Суботици, имам са њим сина Александра  

рођеног 1950. године, он је завршио енглески језик у Будимпешти, кубури са послом, 

запослен је у Љубљани као туристички водич, стално живимо у немаштини''. 

 

'' Сећам се када сте се у Житковцу жалили мами, то су велике ваше трагедије које су 

ми се заувек урезале у памћење, изгубиле сте тада два брата. Шта је са вашим 

оцем?'', постављам јој директна питања.( том 1) 

 

 ''Отац је покушао да се убије''. Она пусти да јој замрешкане руке, помало 

опуштених мишица, падну на колена. Упери у мене уморне очи, па покри колена 

рукама. 

 

 Настави тужну исповест монотоним гласом. Сазнајем да је у међувремену, са сином 

дошла у Београд, и да се 1955. године запослила у Републичкој конференцији 

Социјалистичког савеза радног народа Југославије:'' Замислите, ја из политички 
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сатиране породице сам 1957. године постала члан СКЈ, морала сам да бих сачувала 

радно место. Ишла сам из потаје у цркву``. Узнемири се, хоће нешто важно да ми 

стави до знања:`` Знате, нисам могла никако да заборавим шта су учинили мојим 

најближим, па им у љутини вратих партијску књижицу'', седе пркосно на столицу 

ближе мени, била је спремна за исповест.  

 

А ја сам био расположен да је врло пажљиво слушам. Чим ми се овако поверава, 

значи има поверење у  мене. То ме не чуди, зна моје најближе, зна да сам из поштене 

породице. 

 

 '' Тада је поново почео пакао за мене. Почеше да ме киње, да ме сељакају са једног 

на друго радно место, да ме понижавају, смањују плату, дисциплински кажњавају.``. 

 

Слушао сам још једанпут уобичајену причу, коју сам толико пута досада чуо. Слично 

доживљавају сви они које сам досада толико пута слушао који су због нечега падали 

у немилост осионих и разуларених бирократа. Ови охоли прогонитељи немају 

маште, са онима који су у њиховој немилости, која се шири на све већи број људи, се 

понашају мање више на исти начин. 

 

 Обично то тако почиње. Али се никако не завршава само на томе.То када крене 

нема крај. Као када од грудве снега настане лавина. 

 

Вера полагано устаде:'' Нема смисла, морате се нечим послужити'', и оде тромим 

корацима у  кухињу. Чух да зашуми тихо фрижидер. Залупише се потмуло лагана 

враташца, забели ми се у очима беличасти фрижидер, она се појави са пластичним 

скоро провидним послужавником и стакленом чашом на њему, стави пред мене  

 

црвеноплавкасти сок од боровнице скоро до врха напуњене чаше. Чаша је благо 

поигравала као жива. Да ли је чиста, загледах је?. Све је у реду. 

 

Док сам испијао прве гутљаје сока, она се брзо приближи прозору који је гледао на 

двориште. Напољу се није било сасвим смрачило, али је сумрак већ увелико падао. 

Она се пропињала љупко на врхове прстију, упињући се очима тамо негде далеко ка 

искрају утрине што је почињала испод прозора стана ка Вождовцу. 

 

Шта је то тако нагло привукло прозору? 

 

''Ту испод мога прозора долазе студенти из Ирана'', поче она необичну причу. 

 

Зачудих се када чух ове њене речи. Какве везе имају млади Иранци са њом? 

Провирих кроз прозор, ноћ је увелико падала. Савила се огољена жућкаста шикара 

осветљена жмиркавом слабом уличном сијалицом. Два дечкића су се упркос 

хладноће и ноћи која је брзо покривала повећи простор играла  живо лопте, весело се 

довикујући. 
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Вера се врати полагано на ивицу кревета. Као да је бројала кораке. Заборави на 

Иранце.  

 

Опет јој се боре набраше, забрину се безнадежно:'' Није ми то на послу било најгоре , 

него ово овде што ми се дешава скоро сваки дан. Томо, ја трпим нечувен терор, 

изазивају против мене суседе, пуштају  у позне сате јако радио и телевизију, лупају у  

 

зидове, истресају тепихе на моју терасу, пуштају воду да се цеди одозго, лупају ми на 

врата, само истресу ђубре испред мога стана, њихова деца ми довикују кроз прозор, 

прете ми на улици. Ја сам у кућном притвору. Хоће стресовима да ме превремено 

отерају у гроб`` 

 

 ''А добро, зар вас син није могао заштитити?, не могу да схватим све то. '' Није Ацо 

био ту, био је на студијама у Будимпешти, а када би повремено долазио, мање су ме 

малтретирали. Али слабо је то, мој Ацо је миран, интелектуалац, не плаше се они 

таквих. Знају они! Чим би он отишао, само навале''. 

 

Насилници су велике кукавице. Нарочито су опасни када се ради о незаштићеним и 

немоћнима. 

 

''Почех да патим од несносне несанице, све сам чешће била на боловању, ишла сам и 

код психијатра, није ми могао помоћи. Моје пакосне колеге и колегинице су 

шапутали у ходницима иза мојих леђа: то је та шта је исцепала партијску књижицу''. 

 

 Вера се замори, па се увуче у кревет, и покри јорганом до главе:'' Немам апетит, као 

да једем земљу, обхрвала ме  депресија, све ми је црно, ја не знам више зашто 

живим'', шапутало је тихо, док јој се у недрима губио глас.  

 

Када мало прибра снаге, опет седе, схватих да се спрема за исповест:'' Када сам се 

недавно вратила са боловања, послаше ме у инвалидску пензију''.  

 

Поче да се мешкољи, хоће да ми каже још нешто значајно. Отвори ормарић поред 

кревета, отуда извуче повећу свеску дебелих плавих корица, и поче да чита у себи, 

повремено би понешто прибележила. Онда одложи свеску и писаљку на пресавијен 

плавкасти јорган, па ми се обрати озарена лица, као да се подмлади, живну, скоро да 

је сада преда мном била нека друга,` много млађа жена. Њене такве изненадне 

промене, би за некога биле неразумљиве, разуме се под условом да их запази. Ја 

схватам о чему се ради, она живне због нечега, а онда се активира притајена 

енергија. Јака је она, још има ватре у њој, нису успели да је сломе. 

 

Када је проговорила следеће речи, схватио сам откуд њена малопре настала 

метаморфоза:'' Да бих се спасила од несносне стварности, да не излудим, пронашла 

сам нешто, што је постало моја страст, у чему сам пронашла бег од сурове 

стварности, проучавам страсно парапсихологију``, она ми се повери.  

 

Развеселих се, парапсихологија је и моја омиљена тема.  
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 Када би наши психијатри чули да неко прича о таквој појави коју наука не 

признаје, они би то одмах сврставали под параноидну психозу. У уџбеницима 

психијатрије је тако описано:  особа уображава да јој неко чита мисли, или убацује 

мисли, да управља њоме са дистанце без њеног знања. Неки су због тога завршавали 

у лудницама. Али ја сам слушао неке академике и професоре  универзитета, који то 

исто тврде, што и сирота Вера. Али их нико не хапси или насилно спроводи на 

психијатрију. На крају, кажем сам себи: ако неко тако нешто и замишља,  никоме 

другоме не смета, Вера може да се стара о себи, није агресивна, то није за насилну 

хоспитализацију. 

 

 Упркос свега, озбиљно се забринух за Веру, она иде код психијатара за које знам да 

су често у дослуху са полицијом, ако им се повери, као сада мени, они то могу 

злоупотребити, па да је прогласе за неурачунљиву луду, која умишља да јој неко 

чита мисли са дистанце, и да је због тога насилно сместе у психијатријску установу. 

 

 Па, деветнаестогодишња Вера је говорила мами у Житковцу још 1945. године, чуо 

сам то тада својим ушима врло зачуђен, да јој је било највеће задовољство у 

детињству и у раној младости у Шибенику, у родном месту њеног оца, где је тада 

живела њена породица, да седи на обали мора и да замишља и посматра, како њено 

астрално тело излази из њеног физичког тела, и лебди над површином мора. 

 

 У тренутној илуминацији јој одмах расположен саопштих весело да се сећам тих 

њених речи изречених мами у Житковцу. 

 

 На ове моје речи Вера стаде на ноге гипко као девојка, то више није била она 

малопређашња уморна проседа жена опуштеног тела, на ивици самоубиства, сада су  

 

јој очи сјактале:'' Зар је могуће да се тога сећате? Још од најранијег детињства сам 

навикла да уживам у тој игри са мојим астралним телом``, прозбори скоро у заносу. 

 

 Гледао сам је са разумевањем и тугом. Она је умна и племенита жена, али страда: 

њен отац Хрват, католик, био је ожењен загриженом Српкињом њеном мајком, из 

Сребренице, председницом Кола српских сестара  у Краљевини Југославији у 

Шибенику, где су тада живели, због чега се смртно замерио католицима, па се након 

рата нашао између две ватре: комунистичке и католичке. Изгледа да су ови други, 

бесни што се приклонио Србима, изазвали против њега лаковерну и заведену нову 

комунистичку власт у Србији? 

 

Како помоћи Вери? 

 

Изгледа да је њу моје разумевање још више инспирисало, она јурну на прозор, 

истури тело допола напоље, зурила је помамно у тамну ноћ, тражила је у ноћи нешто 

погледом, као када забринута мајка гледа где јој је дете. Напољу је већ био густи 

мрак. Откуд јој таква ненадна енергија?  
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''Дођите овамо'', показа ми узбуђена и помало нервозна руком на далеку чкиљаву 

сијалицу што разгони мрак тамо на утрини, и у даху ми прошапута:''  Ено онде се 

окупљају ирански студенти, имају обичај да ми дођу под прозор, и ту се друже''. 

 

Одмаче се од прозора, ја седох  на столицу, а она на ивицу кревета. Настави своју 

исповест, која ме је, ма колико да је крајње чудна и невероватна, необична и блиска  

 

најневероватнијој научној фантастици, ипак мање изненадила, а још много више 

приближила такорећи безизлазној голготи ове невине жртве и несретнице.  

 

 Седећи на ивици кревета, у истинској екстази, као да је у бунилу, пиљила је у моје 

зенице сва устрептала:'' Преко очију једног иранског студента, који је знаш медијум, 

ступила сам лично у окултни контакт са Готзбадехом, министром иностраних 

послова Ајатолаха Хомеинија. Он је парапсихолог, одавно се он и ја дружимо, често 

целу ноћ у кревету немушто размењујемо мисли. Он је диван мушкарац, висок и 

витак, снажан, врло мужеван, редак козер, духовит, шармантан``.  

 

 '' На ком језику комуницирате'' искрено сам радознао. ''Ни на једном, читамо наше 

мисли''. 

  Да ли је она опсенарка? Мађионичарка? Можда се бави црном магијом? Или 

познаје парапсихологију? Да није била тајни агент СДБ-Службе државне 

безбедности, па због нечега пала у немилост? Има и тога, знам . 

 

 Сада ме је као дивља мачка посматрала сјактавим очима:'' Са Ајатолаховим 

министром Готзбадехом сам доживела највећа и најдубља животна задовољства која 

може осетити једна жена, која никад досада нисам осетила нн са једним другим 

мушкарцом''. 

 

 Дрхтала је сва узбуђена:'' Он ме је повео у мислима у Иран, села сам у аутобус 

испред хотела  

''Славија'' до аеродрома  у Сурчину, па све до Ирана. У авиону сам са њим била у 

мислима, све ми је предвидео где ћемо ићи. Када је авион атерирао у Ирану, 

сачекали су ме његови телохранитељи, ставили ми црни чадор преко лица, увели ме 

у блиндирани аутомобил и довели у његову палату у Техерану. Из авиона сам видела 

снежне висове далеко изнад облака, никада нисам ни сањала да планине могу бити 

тако близу небу. Сви су ме тамо звали ''сестро'', а међусобно се ословљавају са '' 

брате'', тако је прописивала Иранска револуција. Увек додају кратак назив''фарназ 

џан'', Готзбадех ми је држећи ме у наручју тепао '' Вера Џан''. 

 

 
Иран. 
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 Вера се увуче у кревет, навуче јорган скоро преко главе, да заборави одвратну мучну 

стварност. 

 

Вероватно медитира ‘‘en distance‘‘са Ајатолаховим министром. 

 

 

-1982. година.Саша играла у фолклорном ансамблу '' Бранко Крсмановић''. 

 

 Гледали смо емисију на РТС 1, коју Саша обожава. На почетку ове емисије се појави 

на скакаоници плавокоси мужевни италијански скакач у воду. Она застаде, очи јој 

засјакташе:'' Баш је згодан``.  

 

Одмах иза ове секвенце се на екрану разви живо коло неког београдског фолклорног 

ансамбла, док се сва устрептала удубљивала у веселу игру младића и девојака, ми се 

обрати расположена:'' Ја сам играла у фолклорном ансамблу '' Бранко Крсмановић, 

мој отац је долазио да ме гледа. ''. '' Па ти си играла балет, знаш да си ми то 

причала'', потсетих је. ``Није му се свидело, нарочито што сам играла шоту``. 

-  

Шота. 

 

Саша престаде да прати емисију на телевизији, устаде и стаде испред мене, рашири 

руке у пози балерине, као да хоће да направи преда мном пируету:'' Када сам била на 

туристичком путовању у Грчкој, увече је свирао оркестар, ја сам изашла на подијум 

и одиграла соло тачку''. '' Јесу ти аплаудирали?. '' Како да не'', она одговори весело. 

 

 Недавно на свадби Мире, ћерке ујке Боже Поповића, имао сам прилику да својим 

очима видим како Саша игра. Када је хармоникаш засвирао весело јужњачко коло 

чочек, она и Весна, супруга рођака Миодрага Бате Рачића ( брата Бобана Рачића), су 

изашле из кола и стале усред играча и извеле соло тачку, увијајући се скоро до 

земље. 
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-1980.година.Популарни музички бендови. 

 

Иако је земља у кризи и зебњи, на телевизији и радију дефилују свакојаки бендови. 

Драгољуб то објашњава хиљадугодишњом ујдурмом ХЛЕБА И ИГАРА.  

 

Основан је бенд Електрични оргазам 

Електрични оргазам је музичка група из Београда. Бенд је основан јануара 1980. 

године, након концерта групе Леб и сол, у кафани „Морнар―. Групу оснивају Срђан 

Гојковић Гиле, Љубомир Јовановић Јовец (дотадашњи бубњар и гитариста групе 

„Хипнотисано пиле―) и оргуљаш Љубомир Ђукић.  

 

 

 

 

-15 фебруар 1980.године. Родитељи Владимира Марковића још нису спремни да ми 

дају његову судску и психијатријску документацију. 

 

Владимир Марковић је јасан и лако препознатљив случај злоупотребе психијатрије 

у политичке сврхе. О њему се сазнало у круговима дисидената у Београду,  

 

захваљујући пре свега мом ангажману, чему је донекле допринео и Драгољуб 

Игњатовић, који се виђао са појединцима из редова бораца за људска права и  

опонентима режима.  

 

Милован Ђилас, Михајло Михајлов, Добрица Ћосић, су сазнали од мене детаље о 

његовом смештају у ПБЦЗ (Психијатријску болницу Централног затвора) у 

Београду, због вербалног деликта. Али они нису хтели да се изричито лично ангажују 

без веродостојне документације. Отуда су од мене захтевали да ја прибавим 

релевантну документацију, да би они тек онда могли оптужити поредак да је Влада 

жртва злогласне злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

  

Када се ради о страним новинарима и дипломатама акредитованим у Београду, међу 

њима се говоркало, да из дисидентских кругова у Београду до њих све чешће допиру 

гласине да у земљи има случајева злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

Немачки новинар господин Хубене ме  је у његовом стану у Његошевој улици у  

 

Београду запитао врло радознао:`` Ми сви знамо да тога има у СССР-у, то што ви 

тврдите досада нико изван Југославије није чуо, то је изузетно значајно, ако ви 

докажете да је тако, то ће бити доказ да између Београда и Москве постоје тајне 

подземне везе``. 

 

 Сви они имају проверљиве податке о моме насилном интернирању у психијатријску 

болницу 21 јуна 1975. године, и слажу се да сам ја био жртва психијатријске 

злоупотребе. Имају и од мене достављене податке о Владимиру Марковићу. Снабдео 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/1980
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB
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сам их и подацима о више несретних појединаца који претендују да су жртве оваквих 

злоупотреба.  

 

Они би ме стидљиво и врло дискретно охрабривали, увиђајући да сам врло 

мотивисан, да сам храбар, упоран и методичан, али су ми сви заредом јасно ставили 

до знања: да би  поредак био оптужен да практикује злоупотребу психијатрије у 

политичке сврхе, неопходно је да прикупим потребну документацију за известан број 

случајева, који су били дуже времена изоловани у психијатријским установама, зато 

што су изразили своја мишљења на ненасилан начин. 

 

Овакву позитивну еволуцију става према мојим активностима у борби за људска 

права, сам  доживео као доказ поверења у моје исказе, као значајну подршку и 

охрабрење. 

 

 

 

Одлучих да опет посетим родитеље Владимира Марковића, да покушам да од њих 

добијем потребна документа. Запазио сам да су увек, када год бих им се јавио 

телефоном, били учтиви и љубазни, што је за мене било охрабрење да истрајем. 

Направио сам план како да брже и још више задобијем њихово поверење: показаћу 

им дописе Amnesty International и још неких међународних организација у којима ми 

изражавају намеру да ће се заложити за њиховог сина, али изричито захтевајући 

неопходна документа. 

 

Окренух њихов телефон, отуда чух живахан глас госпође Марковић, она је увек 

љубазна, замолих је да ме приме на  разговор. Она одговори :'' Изволите''. 

Госпођа Марковић је љубазна и отворенија за комуникацију, како кажу психолози 

есктравертна, док је њен супруг професор Марковић резервисанији и затворенији. 

Обоје су преплашени и забринути за судбину њиховог сина  јединца, заточеног у 

злогласној затворској београдској установи. 

 

 Чим сам ушао,  одмах са врата расположен извадих дописе АI-Amnesty International 

и других организација, дадох им насмејан ова писма у руке. Видех по пажњи и 

интересу које су придали овим писмима, да им она дају наду. Када су помно 

испитали писма, одложише их на сто.  

 

Сада су ме гледали са већим поверењем, али су и даље били врло забринути да се 

обрате међународним организацијама, страхујући да Владину ситуацију тиме 

непотребно не погоршају:'' Он је у њиховим рукама, могу му урадити шта год хоће''. 

 

Пожалише ми се да је стање у овој затворској психијатријској установи очајно, да је 

зими врло хладно, да нема адекватног грејања, да је лоша храна, особље је 

агресивно, има премлаћивања и самоубистава, корупције.  

 

Чух од њих свакојаке ужасе.  Зар је могуће да ова земља тоне у истинско лудило! 
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Владини родитељи Бранка Милошевић и Радомир Марковић, ми сада по први пут 

почеше да се поверавају. Тако сазнах да им је управник Болнице др. ………још при 

њиховим првим посетама сину, изјавио да случај Владимирове скрибоманије није 

опасан, и обећавао им је да ће већ  октобра 1980. године дати предлог за његово  

извођење пред Комисију која решава  о пуштању  на слободу. 

 

На крају ми саопштише тужно и скоро обесхрабрено:'' Молимо вас да још мало 

сачекамо, да видимо шта ће бити у октобру''. 

 

Лист НИН је писао о Туђману и споменуо је име Владимира Марковића . 

 

 

 



173 

 

-Фебруар 1980.године. Повишена готовост ЈНА услед даљег погоршања Титовог 

здравственог стања (критично стање у једном тренутку током ноћи). 

 

Током фебруара су се умножавале вести о Титовом здрављу. 10. фебруара  

Конзилијум саопштава: Тито има проблема са бубрезима и варењем; сутрадан 

извештено и о срчаној слабости. 21 фебруара Титу је нешто боље, шаље позив на 

детант Картеру и Брежњеву. 22 фебруара Тито на дијализи, такође има запаљење 

плућа. 25 фебруара Конзилијум шаље у јавност забрињавајућу вест: Тито има 

унутрашње крварење. 

 

Ово није никаква шала, Тито је стар, али никада раније није има овакве здравствене 

неприлике. 

 

Упркос Титовој болести не јењавају политичке активности. 9-ог фебруара је  одржан 

Симпозијум "СКЈ и социјалистичка револуција" на Бледу. Члан председништва ЦК 

СКЈ Бранко Микулић помиње идеје са Шестог конгреса (1952. године) о 

"едукативној", уместо "командној" улози партије. 

 

 

 

 

 

-Фебруар 1980.године. Сусрет са Милованом Данојлићем и Мићом „Доктором― 

испред зграде САНУ у Кнез Михајловој улици у Београду. 

 

Владимир Марковић је јасан и убедљив пример злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, али још ми преостаје да бих био успешан у доказивању, да од 

Владиних родитеља прибавим потребну документацију. Надам се да ћу добити сва 

документа која они поседују. Мој случај насилне хоспитализације је у поређењу са 

Владимиром Марковићем ипак недовољно употребљив, јер сам у психијатријској 

болници боравио свега десетак дана. Али постоји доказ да је то било учињено због  

израженог мишљења, као и да сам за време боравка у болници био изложен физичкој 

принуди и насилном давању, по здравље, врло штетних медикамената и инекција.  

Али од мене захтевају како у земљи, тако и изван ње, више случајева тешких 

психијатријских злоупотреба, уз потпору релевантне судске и психијатријске 

документације. 

 

У поседу сам већег броја досијеа, али нисам задовољан њиховом довољном 

убедљивошћу. Трагам за оним несретницима који су боравили годинама у 

свакојаким психијатријским азилима, само зато што су нешто казали. Замишљен се 

сетих човека, и истински се томе обрадовах, кога лично познајем и који је управо 

један такав психијатријски заточеник. То је потпуковник ЈНА Радомир Вељковић из 

села Гари код Крушевца ( томови  1. 2. и 3), који се од 1971. године налази у ПБЦЗ 

зато што је критиковао Јосипа Броза Тита. Иначе Радомира, и његовог брата 

Драгана,  знам још из ђачких дана из Крушевца. 
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Како је могуће да се њега нисам досада сетио? Објашњавам сам себи да сам уморан, 

да ми понекад закажу довољна концентрација и сећање. Изложен сам стресовима,  

 

патим од несанице, невероватни догађаји и свакојаке непријатности се смењују из 

дана у дан. 

 

Још септембра 1973. године, мени је Драган Вељковић,  Радомиров рођени брат, 

уручио у Кнез Михајловој у Београду текст петиције ПОРОДИЧНОГ И 

ГРАЂАНСКОГ ЗАХТЕВА потписаног од више сродника и земљака, којим они 

захтевају да Радомир буде ослобођен психијатријске мере безбедности, јер је 

вербалну критику учинио у стању потпуне душевне уравнотеженост и, за шта су 

приложили неколико лекарских налаза према којима је он потпуно душевно здрав и 

уравнотежен. ( том 3). 

 

Иако је овај захтев већ приложен у тому 3, приказујем га поново на овоме месту, да 

тако читаоцу окакшам увид у ову материју. 

 

Милорад и Живка  Вељковић, ул. Лоле Рибара 19, Бела Црква 

Родитељи Вељковић Радомира, Са породицом и грађанима из 

Беле Цркве и Крушевца .Септембар 1973. г. 

 

 

ПОРОДИЧНИ И ГРАЂАНСКИ ЗАХТЕВ 

За отпуштање Вељковић Радомира 

Из завода за душевно болесна лица  

 

 Ми чланови породице Вељковић Радомира и остали грађани познајемо 

потпуковника у  пензији Вељковић Радомира само као душевно здравог, а да је 

психијатријски здрав видљиво је то из његових лекарских уверења, али су нам 

истовремено познате и почињене злоупотребе над Радомиром  како  пре, тако и за 

време овог кривичног поступка, па стога после толико почињених злоупотреба  над  

Радомиром, оправдано сматрамо да не би могао бити затворен још и у лудници преко 

законски  неоснованог кривичног поступка. 

 

 Наиме, због тога што је Радомир својевремено као официр ЈНА приговорио на 

неке неправилности, то му је узвраћено осветом са разбијањем његове породице, 

тучом, превременим пензионисањем и другим злоупотребама, ради чега је 

својевремено више стотина грађана само због овога писмено затражило његову 

заштиту код државних органа услед чињења злоупотреба  у  држави – па су због 

неуспостављања  законитог стања изгледа према оптужби поднели и кривичну 

пријаву против друга Тита (а не против Радомира), али је онда она притивуставно 

искоришћена против Радомира и Радомир проглашен, наводно, душевним 

болесником преко кривичног поступка који није на Закону  и уставу основан. Јер 

пошто  се знало да се Радомиру не може судити за непостојеће кривично дело, а у 

сваком случају се није могла применити мера безбедности из разлога што је Радомир 

према  П Е Т уверења  из времена дела психијатријски био здрав, то се Радомиру 
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судило у одсуству и без његовог знања и учешћа. У вођењу  кривичног поступка све 

радње су на закону неосноване: дело, испитивање, признање, лекарски преглед,  

одбрана, проширење оптужбе, претрес, утврђивање кривичног дела и учиниоца, 

жалба и седница Врховног суда БиХ. 

 

 Да је Радомир у време дела био искључиво психијатријски здрав грађанин, 

видљиво је то из следећих лекарских уверења: 

 

1. Неуропсихијатријска клиника Медицинског факултета Сарајево под бројем 

6344 од 19. 2. 1967. г. Дала му је дијагнозу  SINE МORBO NEUROPSYHIATRICO.  

 

 2.     Правоснажним Решењем Општинског  суда I Сарајево под бр. 16/67 од 22. 

12. 1967. г. Већ је једном обустављен  поступак за полуђивање из разлога што је 

Клиника медицинског факултета Сарајево на основу прегледа 19. 12. 67. г. 

прогласила Радомира здравим, а такво здраво стање нашао је и судски вештак при 

лекарском прегледу на самој расправи. 

 

    3. Неуропсихијатријска клиника Медицинског факултета у Београду под бр. 

885 од 24. 1. 1968. дала је дијагнозу: SINE МORBO NEUROPSYHIATRICO, што значи 

нервно и психички потпуно здрав. 

 

   4. Неуроприхијатријска амбуланта Дома здравља «Омер Маслић» у  Сарајеву 

дала му  је дијагнозу SINE МORBO NEUROPSYHIATRICO, ШТО  ЈЕ ОПЕТ ДОКАЗ 

ДА ЈЕ ЗДРАВ,  

 

5.    Медицински центар Зеница под бр. 124 од 4. 8. 1970. године дао му је 

дијагнозу НЕМА ОБОЉЕЊА ИЗ ДОМЕНА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈЕ. 

И пошто је, према оптужби, дело учињено са подношењем кривичне пријаве 

против Тита 27. 3. 1969. , а касније само продужен поступак, то не улазећи у стварно 

чињенично стање, ни ко је поднео пријаву, ни да ли је она кривично дело ЈЕР ТОМЕ, 

ПРЕМА РАДОМИРУ, СТОЈЕ НА ПУТУ УСТАВНЕ ЗАБРАНЕ из чл. 47, 66 и 70 КЗ – 

него према  правно више необоривим психијатријским дијагнозама  из  времена  

дела Радомир је насигурно био психијатријски здрав грађанин СФРЈ, а не болестан, 

и зато је по Закону  над Радомиром у сваком случају ИСКЉУЧЕНА МЕРА 

БЕЗБЕДНОСТИ. 

И у име устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, а 

посебно на основу чл. 34, 58 и 59 устава, молимо Управу КПУ Болнице у Београду, 

Орган старатељства Скупштине општине Центар и Окружни суд Сарајево да 

Радомира Вељковића одмах отпусте из Болнице, јер историја не познаје случај да је 

неко са ПЕТ психијатријских уверења да је здрав, још и затворен у лудницу. 

 

ПРИЛОГ:  пет фотокопија наведених лекарских уверења. 

 

ЗАХТЕВУ Радомирових родитеља прикључују се породица и грађани: 

 

(својеручни потпис родитеља и грађана) 
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Како се нисам раније сетио? Прекоревао бих себе. 

 

Где се сада он налази? Па он је тако јасан и врло значајан случај злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе? Морам се дати у трагање да што пре сазнам о њему 

и да добијем потребне податке и документа. Почех да се распитујем и обраћам 

појединим адвокатима, правницима, психијатрима, све до познаника, 

интелектуалаца и дисидената, али нико није могао да ми да било какав жељени 

податак о њему. Нико није било када чуо за такву особу. 

 

У телефонском именику Крушевца сам пронашао све Вељковиће, писао им, али ми 

нико  није одговорио. 

 

Једино сам сазнао од Милована Данојлића, афирмисаног књижевника, да би 

Радомир могао бити у ПБЦЗ у Београду. Милован Данојлић је кротак 

интелектуалац. Није уображен. Док шетамо Кнез Михајловом, он ме изненади када 

ми рече:'' И ја сам имао окапања са психијатрима када сам био дечак''.  Он је отуда 

где се додирују јужна, источна и западна Србија, тамо ка Ваљеву, помало растеже 

када говори, ту је присутна та динарска струја. '' Ваше презиме је од женског имена  

 

Данојла'' , насмејах се. '' То је име заступљено у ужичком крају, вероватно су и ваши 

пореклом Ере'' додадох.  

 

 
Милован Данојлић. 

 

'' Могуће'', сложи се он. 

 

`` Сада треба да се нађем са Мићом доктором испред САНУ у Кнез Михајловој. Он би 

могао да ти буде више од користи. Упознаћу вас``,  као да жели да ме охрабри.  `` 

Знам Мићу доктора, нисам се сетио да га запитам``, проговорих живо, и истински се 

обрадовах надом да ће ми Мића доктор дати више података о Радомиру. 

 

Пред самом САНУ нам се ноншалантно придружи популарни Мића Доктор. Висок, 

црномањаст човек проницљивог израза лица. Он успоставља лако контакт и врло је 

елоквентан и шармантан козер. Он је пореклом неге са југа, такви су јужњаци.  
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Мића доктор. 

 

Пређох на најважнију тему, представих им укратко неколико случајева злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе:'' Познајем од детињства у Крушевцу  потпуковника 

ЈНА Радомира Вељковића који је од 1971. године због вербалног деликта, вероватно  

у ПБЦЗ ( Психијатријској болници Централног затвора у Београду), и желим да му 

помогнем, да се обратим међународним организацијама у вези са њим, писао сам 

његовом брату у Крушевац, али без одговора''. 

 

Мића доктор стаде у месту, ухвати ме значајно за лакат руке, просто се просветлих 

предосећајући да он жели да ми саопшгти нешто значајно:'' Знаш ко му је био 

адвокат, који има цео његов досије, адвокат  Велимир Цветић, канцеларија му је 

тамо преко пута парка код Југословенског драмског позоришта. И сад је тамо''. 

 

Обрадовах се, ако успем да набавим од адвоката Цвијетића његову документацију, 

изаћи ћу пред међународне организације и јавност са врло значајним случајем  

 

 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, то ће бити врло битан корак у 

расветљавању овога раширеног зла. 

 

Нестрпљив, захвалих им, и одлучих да се одмах упутим у канцеларију адвоката 

Цвијетића, успут се присећам, он и ја се површно знамо из ранијих виђења ( томови  

2. и 3). Уђох и представих му се, стадох пред њега:`` Да ли ме се сећате, ми смо се већ 

сусретали``. Преда мном се укипио висок, изразито плав крупан човек. Посматра ме 

испитивачки, тешко се присећа, али на крају узвикну:`` Како да не, сетио сам се``. 

 

Саслушао ме је пажљиво, није био сумњичав нити одбојан, очигледно схвата 

природу и набој мога мотива, али ми рече забринуто показујући на редове високих 

сталажа,  које иду од пода па скоро до плафона, препуне прашњавих фасцикли са 

досијеима клијената:'' Сећам се, то је било пре скоро десет година, ко ће све то 



178 

 

прегледати и наћи, потражићу када стигнем, то је велики посао, надам се да ћу наћи, 

дођите за неколико дана''. 

 

Мића доктор ме је позивао повремено телефоном, обично би се налазили на 

штрафти. Он и ја се знамо одавно. Он је врло говорљив и склон анегдотама и 

шалама. Он би ми се током наших дугих шетњи Кнез Михајловом и Калемегданом 

поверавао, има једног или два сина, каже да су пљунути он. Позивао ме је у његов 

стан у улици Цара Уроша број 6, испод тролејбуске окретнице код Калемегдана, где 

живи са старом мајком, намученом и врло скромном разумном старинском  женом,  

 

која би се удаљавала да би нас двојица могли на миру да разговарамо. Једном сам у 

његовом стану затекао његовог насмејаног и расположеног брата, како сазнах од 

Миће он је успешан бизнисмен у некој западној земљи. Колико је Мића забринут, 

његов брат је упадљиво весео. 

Док смо седели у његовом стану, он ми је показивао рукописе неких његових књига. 

Он се посветио изучавању историје комунистичког покрета и односа унутар 

комунистичких партија.   

 

 

-Март 1980.године. Адвокат Цветић не може да пронађе Радомиров досије. 

 

У пар наврата сам телефонирао, и навраћао у адвокатску канцеларију Веље 

Цветића, он ме је посматрао туробно, али врло благонаклоно, показујући ми руком 

на изроване сталаже и свакојаке прашњаве фасцикле разасуте по поду:`` Још нисам 

нашао, не иде лако, али ћу се потрудити, надам се да ћу ипак наћи``. 

 

 

 

 

-1980. године. Сеоба Галенике у нову зграду на периферији Земуна. 

 

 Сложили смо документа,  унели их у камион. Нашли смо се у новој пословној згради 

лоцираној на крају Земуна, недалеко од Коњичке школе, која је упермодеран 

билдинг, усправљен правоугаоник од челика и бетона, сјајна десетоспратница. Мене  

 

су сместили у велику собу, опет сам био сам, имам два телефона, две писаће машине. 

Колеге и колегинице су у суседним канцеларијама.  

 

У мојим професионалним активностима није долазило до битнијих промена.  

 

У огромном кругу се налази фабрички ресторан, јела су укусна.  

 

Сада сам мало даље од стана у Карађорђевој улици , али имам одличну везу, и брзо 

стигнем  у стан. 
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-1980 .година. Кобни месец март. 

 

14 марта је близу Варшаве у Пољској у авионској несрећи погинуо цео амерички 

боксерски тим и још 73 путника. А 18 марта је на космодрому Плесетск у Русији 

експлодирао приликом лансирања Восток 2М, проузрокујући педесет људских 

жртава. Удеси нису заобишли ни Норвешку, платформа Александер Киланд је 

потонула убивши 123 радника. 

 

Титовим здравственим проблемима се придружује и висока температура. 23 марта је 

одржан у Новом Саду митинг жеље за брзи Титов опоравак.  

 

17 марта је експлодирала бомба испред канцеларије југословенске банке у Њујорку 

(хрватски емигранти прете са још две бомбе, ако се не објави њихово писмо). 

Терористичке и диверзантске акције политичке усташке емиграције додатно 

дестабилизују земљу, која је већ унутра све натегнутија. 

 

Председник Картер је објавио да ће САД бојкотовати Олимпијске игре 1980. године у 

Москви. 

 

 

-3 aприл.1980. године. Саша је затруднела. 

 

Иако смо у браку већ скоро две године, никако да на свет дође наше драго и 

нестрпљиво очекивано дете. Ишли смо код лекара. Рекоше нам да се због тога не 

бринемо, да мало сачекамо. 

 

 Саша ми данас рече сва радосна враћајући се са лекарског прегледа:''У другом сам 

стању``. 

 

 Сада је наш из темеља уздрман брак, ипак добио нов полет и чвршће градивно 

ткиво коме је додата нова количина туткала. Договорили смо се шта треба да 

купимо, креветац, опрему за бебу, одредили смо где ће све шта стајати у нашем 

стану. Били смо радосни и нестрпљиви да на свет дође наша беба. 

 

  

Схватио сам да смо обоје размишљали у исто време о имену нашег детета,  када ме 

она запита:  

 

'' Које име да му дамо?``.  Ја сам већ унапред све промислио:'' Је ли се слажеш да ако 

буде девојчица да јој дамо име твоје мајке Милице, а ако буде дечко име мога оца 

Милана?`` 

 

Она се одмах сложи. 
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 Сели смо у кола и одмах отишли да радост поделимо са њеним братом Војом и мојим 

родитељима. Мама је охрабривала Сашу:'' Не брини, ја ћу ти помоћи, све ће бити 

како треба''. 

 

Сједињене америчке државе љуте због афере америчких талаца новембра 1979. 

године, су завеле економске санкције Ирану. Америчка делегација у посети 

Југославији је  разговарала о сарадњи две земље. 

 

 

-Април 1980.године. Титове здравствене тегобе наговештавају скори крај његовог 

живота. 

 

Пнеумонија се повлачи, саопштио је конзилијум лекара. Али су се убрзо појавили  

проблеми и са јетром, стање се погоршава. 22 априла читава земља очекује најгоре. 

Увече Титово стање постаје коматозно, "у шоку" је, али се пар дана касније мало 

поправља.  

 

Иако је вођа на самртном одру, држава споља функционише нормално,  Југославија 

је потписала споразум са ЕЗ ( Европском заједницом) о уклањању ограничења на 

југословенски извоз (нарочито меса и пољопривредних производа); укључени су и 

кредити од 280 милиона долара од Европске инвестиционе банке.  

 

Али је годишња инфлација у СФРЈ достигла 26%. Упркос наговештаја колапса, 

Југославија не престаје да демонстрира жељу да је значајан тег на међународној 

сцени, 22 - 25. 4. је у Београду одржана Светска синдикална конференција. А од 25. 4. 

- 4. 5. Београд је  био место одржавања  Европског шампионата у дизању тегова. 
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-Мај 1980.године. Преселили смо се у нови стан у улици Војводе Степе 68/ други улаз, 

први спрат. 

-  

Аутор. 

 

 

Пажљив читалац се сећа ( том 3), да су моји родитељи који су били носиоци 

станарског права на заједнички стан у Карађорђевој улици број 50,  на основу закона  

 

истом стану припојили још један стан који је припадао нашим сустанарима,  што се 

десило после њихове смрти. Јер према Закону о стамбеним односима, после смрти 

сустанара, стан припада оном кориснику станарског права који се затекне ( остане)  

у  заједничком стану. А то су били моји родитељи, мој брат Милић и ја. Ми смо тада 

добили велики стан од око 140 квадратних метара. 

 

 Моји родитељи са малом Валеријом су остали у простору нашег ранијег стана, мој 

брат Милић је добио велику собу и мању собицу, са коришћењем мањег купатила, а 

мени је припала једна велика соба коју зид дели од Хотела ''Бристол'', повећа 

кухиња, издужен правоугаони ходник, и право на коришћење купатила. Имали смо и 

повећу дугачку терасу која је гледала у велико бетонирано двориште. 

 

 Као што је приказано у претходним поглављима, овај стан у Карађорђевој улици 

број 50, као и више станова у овој троспратној згради,  у чијем наставку је лоциран 

велики Хотел ''Бристол'', је  у међувремену откупила ЈНА, која је одлучила да ове 

станове, укључујући  и наш, претвори у хотелске просторије. 

 

Тако је нови правни титулар, над више станова у нашој троспратној стамбеној 

згради, постала ЈНА, која је сада била у обавези да нам у замену за наше станове, 

понуди адекватан стамбени простор на другим локацијама. 

 

Дирекција за управљање и газдовање војним стамбеним фондом је склопила са 

мном, као носиоцом станарског права у Карађорђевој број 50, дана 15 маја 1980. 

године уговор о коришћењу стана број 6, у улици Војводе Степе 68, у Београду, чија 

је укупна површина била 39 м2 ( без две терасе, лође и подрума). Као члан 
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породичног домаћинства наведена је и Александра Крсмановић, супруга, јер сам је 

ја уписао у уговор. 

 

Да напоменем да су моји родитељи добили стан у Молеровој улици број 50, а брат 

Милић у Шуматовачкој улици број 31. 

 

 Истичем да је ЈНА поступила поштено, добили смо адекватан стамбени простор, у 

понечему  бољи од претходног. 

 

 Јавили су ми да стан можемо видети и одмах се уселити. Саша и ја смо потом 

отишли по кључеве и упутили се право у наше нову пребивалиште. Стан је на лепом 

месту, уздигнут је и има чист ваздух, налази се тачно преко пута Биоскопа'' 

Вождовац'', на првом спрату. Ушли смо унутра радознали, одмах нам се свидео, иако 

нема парно грејање, али парно грејање нисмо имали ни у Карађорђевој улици. 

Састоји се из повеће собе, кухиње, малог ходника, купатила и две повеће терасе. 

Окренут је истоку и југу, има доста сунца. Нама одговара и зато јер имамо добре 

саобраћајне везе са нашим предузећима. А центар Београда није далеко. 

 

 

Стан је требало опрати и уредити. Помогао нам је ујак Божо, кречили смо, гулили 

зидове, прали паркет и купатило, онда смо направили списак шта све треба купити  

 

од намештаја. Обоје смо запослени, није нам било тешко да купујемо намештај и све 

што треба на кредит. 

 

Квалитетан брак, да би то био, захтева мудрост, промишљеност, склоност ка 

попуштању, размену мисли и договор. А поврх свега уважавање и искрену љубав, 

давање. Како има свакојаких супружника, и свих могућих мотива ступања у брак, 

последично постоје и врло различити облици брачних заједница. 

 

Моја концепција брака подразумева искреност, приврженост, заједничке циљеве и 

договор. 

 

Читалац је могао сазнати кроз какве је буре пролазила наша брачна барка, и колико 

труда сам био уложио да не потоне. Будући да сам ја старији од ње десет година, и да 

имам више образовања и животног искуства, поготову познавања локалног врло 

сложеног и деликатног политичког контекста, ја сам у много чему другачије од ње  

сагледавао живот и животне околности, и како се то одражава на нашу брачну 

заједницу.  

 

Она је на неки начнн вансеријска млада жена, која очекује много од живота и будуће 

породице. А мени се чини да је она помало несретна што је напустила скоро луксузан 

родитељски стан у улици Змај Огњеног Вука број 4 на Сењаку, на обронцима 

Дедиња. А ето дошла је у овај комфоран стан, али који ипак није онакав какав је 

напустила. 
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Можда се надала брачној заједници са мушкарцем који поседује луксузни стан, и 

значајне приходе? Још пре ступања у брак, она је знала да сам ја боравио седам 

година на раду у Белгији, можда је претпостављала да сам отуда, као што је то са 

многима случај, донео девизну уштеђевину? Али увидела је, од како смо заједно, да 

није тако. 

 

Удајом није стекла економску позицију коју је имала пре уласка у брак. Вероватно је 

због тога била помало разочарана? Можда се осећала изиграна? 

 

 Ипак, све то за њу није била иоле значајнија сметња да заснујемо хармоничну и 

дуготрајну породичну заједницу. Наша осећања су била бујна, и тада су међу нама 

цветали страст и искрена љубав. Она ми је на сваком кораку исказивала своја 

осећања и показивала да ме воли. Очекивали смо дете, и пред нама је био живот и 

будућност чему смо се обоје од срца радовали. 

 

Тачно је да сам ја обеснажио интриге руководиоца ФГП '' Рекорд'', ГСУП-а 

Београда, и судије за прекршаје о моме душевном здрављу, и о мојим  

 

професионалним квалитетима. Ипак, остали су некакви трагови и сумњичења који 

су је повремено фрустрирали. Она је понекад са посла, из Рекорда долазила 

смркнута, постајала би свадљива. Схватио сам о чему се ради, када ми је нервозно 

једном ставила до знања, да је тамо због уласка у брак самном шиканирају, да ме у  

њеним очима омаловажавају, да је систематски подстичу против мене,  да чак 

захтевају да се од мене разведе. 

 

Она је млада и интелигентна, има здрав и бистар ум, дакле она није поводљива као 

што је то већина, али сам растужен дошао до закључка да она ипак на неки начин и у 

извесној мери пада под зле утицаје извитоперених и злобних апаратчика. Не 

избегавам да објективно анализирам ситуацију која у понечему мене ставља у 

деликатан положај у поређењу са њом, , ја сам изморен и нервозан, она је ипак 

лишена тих додатних стресова којима сам ја изложен, разлика у годинама није 

значајна, али је потенцирана мојом смањеном психофизичком кондицијом. Али ја 

сам по природи виталан, сматрам да се то ипак није у већој мери одражавало на 

наша осећања.  

 

Живео сам у Белгији, у срцу западне цивилизације, поредио сам Београд и Брисел, и 

понашање младих, и уопште односе мушкараца и жена. Модерни трендови односа 

међу половима, феминизам, сексуалне слободе, су овде интерпретирани на другачији 

начин него у западној Европи. Сексуалне слободе у Белгији означавају тежњу ка 

слободном и рационалном избору оптималног партнера, у границама објективних 

могућности, а у Београду препознајем уместо рационалности, ипулсивну површност, 

понекад и раскалашност. 

 

Навике су у личности, као зидови у згради. То знам по себи. И ја сам навикао на 

слободан живот, изласке, упознавања са особама супротног пола у таквим 

приликама. А од таквих навика се није лако ослободити, треба уложити велики 



184 

 

напор да се навике победе. Сасвим сам свестан да је исто тако и са Сашом. Она је 

млада и привлачна, атрактивна за мушкарце који је салећу. Магнетизам брака мора 

да буде јачи од навика. Убеђен сам да би наш брак превазишао све те подводне 

хриди, да није било тих разорних спољних уплива. 

 

Као што сам предочавао, мени се чини да Саша није довољно свесна тих закулисаних 

смицалица? Ја сам стога покушавао да јој објасним политичку позадину, али 

нажалост без довољно успешности. Она би ме тада нерадо слушала,  скретала би 

разговор на другу тему, или се једноставно удаљавала у другу просторију. Можда се 

питала: да ли сам ја обавезна да са њим делим неприлике, када могу да живим свој 

живот слободно, млада сам и лепа, имам солидну плату? 

 

Чини ми се да њу више привлачи живот на високој нози, да још није у довољној 

мери сазрела за брак?. 

 

 Ми смо поделили наше брачне обавезе, она кува, пере, ја идем у свакодневне 

куповине, или то чинимо заједно, усисавам, чистим. Када смо куповали намештај  и  

 

покућство, она је испољавала ригидност у њеним изборима, одбијала је било какву 

моју сугестију и договор. Ја сам на крају попуштао и прихватао њене одлуке, 

поготову јер је она понекад била склона да се  расправља пред продавцима и 

присутним другим купцима. 

 

До сличних дилема је долазило и  у питањима уређења стана, и распореду намештаја. 

Ипак, на крају сам јој оставио да сама одлучује и о томе. 

 

Наше плате смо остављали у кутији, одакле смо узимали новац за свакидашње 

потребе.  Имамо солидне плате, а новац нестане брзо, већ око двадесетог у месецу. 

Кроз разговор са њом сам сазнао шта је све куповала. Дође једног дана и донесе ми 

на поклон скуп ручни сат. ''Ми немамо новца за храну, а ти си купила тако скуп сат, 

то није никако на свом месту''? пребацих јој.  

 

Она је оћутала. 

 

 Искористих овај повод да у трошење новца унесемо ред:'' Ево свеска  и кутија. У 

свеску ћемо убележити све што добијемо од новца, и што потрошимо, и најмањи 

утрошак мора бити убележен''. 

 

Она је прихватила, мада ми се чини нерадо. Ипак, овај мој предлог је иритирао. 

Повремено би постајала нервозна. 

 

А мени би опет повремено засметале неке њене особине и поступци. Када би заједно 

обедовали, она би понекад псу Чапи руком из свог тањира давала храну право у уста, 

а онда би настављала да једе. Казао сам да то не иде. Али она је наставила да то 

чини. Пуши две пакле цигарета дневно ( 40 цигарета), пије кафу за кафом. 
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Када би била нервозна, тада је умела да буде неодмерена и прејака у речима. Запазио 

сам код ње особину, да када би били у друштву, да би тада умела понекад да постане 

према мени нељубазна. А ја сам се увек у таквим приликама понашао сасвим 

супротно и  пред другима бих увек истицао да је уважавам. 

 

Мени се чини да је, психијатријски и други репови који се вуку иза мене, а нарочито 

притисци којима је изложена на радном месту због брака са мном, и мој продужени 

острашћени ангажман на плану одбране људских права, чине нервозном и 

незадовољном. И да поједини њени поступци који ми се не свиђају, нису ништа друго 

до потиснути инат који потиче из незадовољства што се ја продужено бавим 

људским правима. Изгледа да она погрешно закључује, да мени није довољно стало 

до ње, да су ми од ње, брака и детета, важнија људска права?   

 

Питао сам се ШТА ЧИНИТИ? 

 

Једини излаз сам налазио у њеном освешћивању и просвећивању, да је, кроз 

успешност у опхођењу са другима, кроз подизање умешности процењивања врло  

 

сложеног друштвеног окружења, да је обучим да боље спозна  друштво у коме живи, 

људе које сусреће, да стекне бољу социјалну компетенцију, социјалну интелигенцију, 

већу умешност комуницирања, да схвати свеприсутну политику и политизацију, да  

се освести и да најзад схвати да нас завађају методично, са циљем да растуре нашу 

брачну и породичну заједницу. 

 

 И да се заједно самном томе мудро супротстави. 

 

Излазио сам пред њу са текстовима из ових научних области, предлажући јој да то 

заједно проучимо. Да би били сложни и солидарни, као бедем, неопходно је да она 

схвати подмукле утицаје. 

 

Али њу то нимало није занимало. Налазио сам у часописима анализе брачних 

проблема и предлоге како се понашати да се брачне кризе превазиђу и побољша 

квалитет брака. '' Треба да разговарамо о свему, да сазнамо шта другој страни смета, 

и да то отклонимо'', предлагао сам јој. Хтео сам да јој то читам.  

 

Није показала било какав интерес. Да ли је њој стало до брака? Или је каприциозна, 

тера инат? 

 

Највећи проблем у нашем браку је што она није хтела самном да о томе разговара. 

Чим бих ја започињао овакву тему, она би устајала и прекидала разговор. 

 

На крају сам јој казао јасно и прецизно:'' Нас завађају подмукли властодршци, 

неопходна нам је слога и заједничка промишљена акција. Потребно је да схватиш и 

исправно процениш о чему се ради, желим да  стекнеш сазнања из социлогије и 

психо-социлогије, психологије,  тек ћеш онда увидети  чему се ту ради''. 
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 Она се опет изнервирала:'' Ти их изазиваш, стално нешто пишеш, чујем шта 

говориш преко телефона, одлазиш стално из куће, дружиш се са непријатељима 

државе'', казала је љутито. ``Ето опет су нам искључили већ неколико дана телефон, 

иако рачуне плаћамо редовно, иако је апарат исправан'', била је ван себе од љутине. 

 

Тачно, наш телефон је повремено био искључиван. Знао сам да је то дело полиције. 

Тако су и поједина моја писма била заплењивана. 

 

Она не разуме  подмуклу заверу. Њу подстичу лукаво против мене, 

злоупотребљавајући њену младост, недостатак искуства и вероватно њене слабости, 

које свако од нас поседује. 

 

 (Читалац ће у следећим поглављима сазнати да смо се на моју иницијативу 

обраћали појединим брачним саветницима, психолозима  и психијатрима, ишли смо 

у Брачно саветовалиште Завода за ментално здравље у Београду, све до познатог 

психијатра др Владете Јеротића. Као што ће читалац видети, без икаквих помака, 

наш брак ће бити разведен 27.1.1982. године). 

 

 Питао сам се за сво ово време: да ли мутиводе из редова тајних служби ремете наш 

брак из побуда да само тако киње и малтретирају неистомишљенике? Или пак желе 

заиста да доведу до развода? 

 

 Где је ту њихова логика? Тако чинећи, само ме драже и подстичу на све 

острашћенију дисидентску активност. Моје активности за људска права бламирају 

самоуправну Југославију у свету, и ја придобијам све већу подршку у земљи, и 

нарочито ван ње. 

 

Зар они то не виде? 

 

Или ме пак потцењују, сматрају да моје жалбе не могу ама баш нимало наудити 

угледу још увек моћне државе, али која је очигледно на силазној линији. Изазивају 

ме да их критикујем, да би ми правили свакојаке пакости, да то показују другима да 

виде како пролазе они који се усуде да се супротставе.? Каква бескрупулозност, 

каква неспособпост да се ставе у позицију других,  упропашћавају им животе ради  

 

својих проблематичних политикантских баналних игара. Зар сам ја безвредан 

предмет, а и Саша, да нам свакојаке усијане безбедњачке главе руше наше животе, 

да би на нама убирали поене? 

 

То неће проћи, борићу се све више и више, све промишљеније. Да их натерам да 

схвате да тако чинећи, више губе него ли што добијају  

 

А ако дође до развода, тек онда ћу се свим срцем, својом енергијом и слободним 

временом посветити борби са опаким апаратчицима, који ето теже и да ми растуре 

породицу и брак. 
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Мој одговор на овакве скривене и закулисане нтервенције у наше породичне и 

брачне односе, ме је све више дражио, и одржавао у све одлучнијем опредељењу да се 

посветим искључиво борби и одбрани. Резоновао сам: ако већ не могу да имам 

породицу и брак како треба, онда ћу се барем моћи , када будем ван брака и без 

обавеза, ваљано и свим срцем посветити промишљеним потезима и разоткривању 

злодела укривених опаких бирократа, извитоперених политичких екстремиста и 

фундаменталиста. 

Ко води ову подлу игру? Да ли је то СУП? Па зар они не виде да се ја само браним. 

Да није насртаја на моја права, никад се не бих бавио политиком? 

 Или то чине тајне безбедносне структуре, које ме из потаје завађају са државом? 

 Зашто? 

Да ли желе мојим случајем, и манипулацијом Сашине породице, да уносе збрку и 

метеж о томе ко овде влада? И да приказују како пролазе они који се 

супротстављају? 

 

У нашем стану су обично укључени ТВ или радио.  Поједине мелодије се све чешће 

обрћу, често слушам популарну песму Предрага Тозовца: Јеремија Крстић. Речи су 

врло занимљиве и необичне: 

 

Ја сам ја Јеремија 

презивам се Крстић 

село ми је Топоница 

дрвена ми двоколица 

служио сам стари кадар артиљерија 

 

Ја сам ја Јеремија 

презивам се Крстић 

имам сито и карлицу 

имам жену врачарицу 

служио сам стари кадар артиљерија 

 

Ја сам ја Јеремија 

презивам се Крстић 

имам њиву и ливаду 

воденицу ваљаницу 

служио сам стари кадар артиљерија 

 

Ја сам ја Јеремија 

презивам се Крстић 

више куће пријерица 

преко плота удовица 

служио сам стари кадар артиељерија 
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-Мај 1980.године. Иван Прекајски анализира народне песме. 

 

Иван ми се опет жалио  да га је јуче сарадник СУП-а града Београда по 

имену...........поново позивао телефоном и да му је заказао састанак у пкафани, где би 

га саслушавао о његовим контактима са другим дисидентима. Иван ми рече да му је 

тај безбедњак и мене  помињао неколико пута, казао му је да сам ја параноидни 

шизофреничар, и да ме у полицији не узимају озбиљно, али да ме ипак стриктно 

надзиру.  

 

Иван се већ грохотом смејао. `` А за Драгољуба  ( Игњатовића) кажу да је живи 

скелет, да су га намерно изнурили и лишили енергије, безопасан је ``, Иван се скоро 

зацени од смеха. 

 

Када год бих ушао у њихов пространи и удобан стан, он би ме уводио у велику дневну 

собу. То је старински али врло удобан стан, у згради која је зидана пре Другог 

светског рата, његов отац и деда су били из угледне грађанске породице из Баната, а 

мајка из имућне јеврејске породице.  

 

Док смо недавно седели код њега и пили густу турску кафу из великих белих шоља, 

чусмо на радију поменуту Тозовчеву песму  ЈА  САМ  ЈА  ЈЕРЕМИЈА.   

 

Иван се ућута да до краја саслуша текст. Он  је врло духовит, али у исто време врло 

доброћудан: 

``Мени се чини да су Тозовцу подметнули овај текст и мелодију  антисрпски 

елементи, да тако исмејавају Србе, да их представљају као наивне и балване, 

замлате``.  

 

И ја сам често размишао о тексту ове песме, знајући да је овде политизација продрла 

такорећи у све поре живота, постаде ми јасно да не размишљам само ја о чудном  

 

тексту ове песме:`` Заиста ми звучи подсмешљиво, као да је пева  нека пијандура и 

губитник, кога су напустили жена и деца, и који продаје њиву и волове``. 

 

`` Тачно, и ја баш исто мислим, видиш како понавља као да је блентав: Ја сам ја 

Јеремија, презивам се Крстић, каже да му се село зове Топоница``, после ових речи 

Иван поче опет да се смеје гласно и задовољно. ``Топоница, вероватно су га набијали 

као Србина у лудницу у Топоници , подсмехују се жртвама комунизма. Чујеш шта 

каже: дрвена ми двоколица, служио сам стари кадар артиљерија. Спрдају се са 

Србима!`` 

 

Исто и ја мислим, али сам чуо и другојачија тумачења,  да је ова песма четничка. 

Рекох то Ивану. Он се сво време смешка загонетно:`` Ама није Тозовац мутав. Има 
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његових песама бисера, као на пример: Иде Миле Лајковачком пругом, Мађарица 

тудом, тудом, Влајна, Мирјана, Зоки Зоруле,  Виолино не свирај`` . 

 

 

``Мађарица је врло занимљива песма. Комунисти никако не миришу Немце и 

Мађаре, сврставају их у трагичне губитнике, то запажам од рата наовамо, а мене 

упорно подсмешљиво и сажаљиво мешају у групу са Немцима и Мађарима. 

Безбедњаци манипулишу са женама политичких противника, тако и Тозовцу 

ставили у уста  ову песму о младој Мађарици, коју на неком шлепу заводи удбаш 

Србенда`` , кажем му  желећи да и ја да будем духовит. 

 

Утом као по нечијој команди се зачу на радију баш ова песма о Мађарици. 

Одјекивало је станом Ивана Прекајског.  

 

Каква коинциденција!, чкиљио је у мене лукав Иванов поглед. 

 

 

Тозовац је одличан певач. Али сада је запевао мангупски и ђилкошки: 

 

Еј, плови лађа и на лађи грађа 

и са лађом тудом, тудом 

Мађарица млада 

 

Еј, бело лице лепе Мађарице 

и са лађом тудом, тудом 

Маћарица млада 

 

Еј, трула грађа, потопи се лађа 

испливала тудом, тудом 

Мађарица млада 

 

Еј, Мађарице, ја ти љубим лице 

и са лађом тудом, тудом 

Мађарица млада 
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Иван се опет засмеја гласно:`` Слушај пажљиво речи. Знаш шта желе да кажу: да то 

пева наш лукави удбаш који заводи на шлепу пуном грађе на Дунаву младу наивну 

Мађарицу из ривалског антикомунистичког, мађаронског  блока``. 

`` Па како је заводи, да ли је завео на крају?``, смешкам се развесељен `` Чуј речи, то 

је субверзивна песма, ма како речи звучале наивно: Еј, трула грађа, потопи се лађа,  

испливала тудом, тудом Мађарица млада``.  

 

Тозовац. 

``Па какве везе има трула грађа и зашто се потопила лађа``?, моја радозналост не 

јењава.   

Иван гуцну кафу скоро да устаде:`` Желе да кажу, тако то неки лукави безбедњаци 

схватају, да је Мађаричина грађа била трула, мисле на њену брачну или љубавну везу, 

да су они привлачнији, мужевнији, од њеног трулог партнера, слабе грађе у Мађарској, 

``. `` Добро а шта би сад са потопом лађе, какве везе то има``, смешкам му се у лице 

изазовно `` Чујеш ли шта каже певач: потопи се лађа,  а са лаћом тудом, тудом 

Маћарица млада, испливала тудом, тудом Маћарица млада. И он јој на крају љуби 

лице: Еј, Мађарице, ја ти љубим лице``. 

`` Али откуд тај финале, потоп лађе``, задиркујем га.  

Он ме погледа загонетно:```` Има фанатика удбаша, фараона, који умишљају да су 

њихове колеге направиле хаварију, потопиле лађу док је била у нашим водама,  да лепа 

Мађарица исплива и да је спасе и на обали заведе лукави безбедњак``, он се опет 

зацени од смеха. `` Видиш стално понављају ``тудом, тудом``, тудом на мађарском 

значи `` разумем``, агише хоће да кажу да је `` ту дом``, да је ``ту  дом, кућа. Мађарска 

анти-комунистичка породична заједница је слаб дом``, да јој растурају брак, да је 

казне, јер Мађари растурају комунистичку породицу, да њеном мужу Мађару набијају 

рогове`` 

Иван застаде, загонетно се смешка:`` Мађари су нелојални према комунистичкој 

заједници, то хоће да кажу речи песме`` ту дом``, то је дом, ту је заједница, они  
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Мађари растурају комунистичку заједницу, треба их зато казнити, растурати им 

наши брачне и породичне заједнице`` 

``Знаш ли Мађаревића, оног младог високог плавог покрупног човека, стално јури 

избезумљен, сви виде да пати због нечега``, окретох се Ивану. Он се тек сада 

расприча:`` Па то је то, Мађаревић, Мађар, страда зато што је Мађар``.  

Иван се опет зацени од смеха, знам да ћу чути нови бисер:``Сретох у среду 

Мађаревића баш испред продавнице ОПТИКА на врху Сремске улице, преко пута 

Палате Албанија. Као да ми безбедњаци шапућу: слепче и ти си страдалник као и 

Мађаревић`` Иван поче да изокреће речи: `` Знаш како се каже на енглеском среда, 

каже се WENDESDAY, a то у дипломатским комуникацијама подсећа на енглеску  реч  

БИТИ У БРАКУ. А ја га сретох баш у среду``. 

`` Мађарски гулаш``, због нечега додаде тајанствени Иван. 

Немци и Мађари су жртвени јарци. 

`` И друге Тозовчеве песме су у функцији политике, на пример песма „Влајна― 

подстиче негативне емоције Влаха према Србима ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ! ``  

Тако завршисмо нашу дискусију о политизацији народне музике. 

 

 

 

 

-1980.година. Андреј Сахаров ухапшен и смештен у интерни егзил у Горки (одакле је 

пуштен 1986. по наређењу Михаила Горбачова-напомена аутора). 

 

Ово је још један знак ирационалности поретка у Совјетском Савезу. Уместо 

промишљености и анализе убрзане кризе у коју тоне највећа земља на свету, зато 

што се олако упустила у изнурујућа хладноратовска надметања, уз извлачења поука 

за исправке,  СССР тоне све убрзаније. То сведочи и пример интернирања Сахарова 

у егзил. Побуна у СССР-у неће бити угушена, него још више подстакнута. Излаз није 

у јачању стеге, него у демократизацији. СССР има велики проблем: тоталитарни 

једнопартијски систем. 

  

 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2
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-Мај 1980.године. Прота Милан Богдановић ( томови  1. 2. и 3.) мој нови сусед. 

У редакцији часописа СПЦ ( Српске православне цркве) ``ПРАВОСЛАВЉЕ`` сам 

успоставио завидно разумевање и подршку од стране господина Ракића, како га зову 

Раше, главног и одговорног уредника. Овај црномањасти свештеник, је истински 

православни интелектуалац, мудар и разуман човек. 

 

У потрази за спасењем и истомишљеницима, опредељен да се избавим од 

незаслужених прогона, истрајан у ненасиљу и борби за истину, налазио сам за 

природно да дођем у Патријаршију СПЦ, да бих тамо разговарао и разменио мисли 

са световним лицима и умним људима. Ово поготову пре, јер по линији моје мајке ја 

потичем из свештеничке породице, која је баштинила ову традицију више векова. 

 

За мене је било истинско откровење да сусретнем врло умне и часне свештенике и 

владике, који су радо прихватили да са мном разговарају. Претпостављао сам да у 

нашој Цркви има врло образованих интелектуалаца од интегритета, часних и 

поштених, спремних да се жртвују за свој народ, али сам још више био пријатно 

изненађен, да кроз разговоре са њима откријем оне исте дивне поклонике вере 

наших отаца, какве сам сретао када сам био мали, као дете у Узовници, Љубовији и 

Лозници ( томови  1. и 2). Опијале су ме скромност и уредност њихових ћелија и 

одаја, њихова људска топлина, разумевање за моје тегобе, и спремност да се заложе 

да буде боље, разуме се, у границама њихових скромних могућности. 

 Са једним Владиком сам разговарао у неколико наврата. Тако учен и стрпљив, тако 

посвећен својој пастви и верницима, отачаском Православљу! Био сам задивљен. 

Причао сам му о неправди која погађа већину грађана који нису били чланови 

Партије. Он ме је слушао без речи. Није могао поверовати да је то присутно у 

толикој мери, и на такав драстичан начин. 

 

''Не само да су чланови СКЈ-Савеза комуниста Југославије  најчешће на 

руководећим позицијама, да више зарађују, да су имућнији, него и њихова деца 

постижу боље резултате у учењу'', упознавао сам га са тужном ситуацијом  у 

друштву. Ипак, ма колико да  је он образован и одан своме народу, он живи помало 

изоловано у зидовима Патријаршије, често је сам у својој ћелији?. Убеђен сам да 

слуша радио и гледа емисиије на телевизији, да чита новине, али то су ипак 

званична медија која подешавају стварност по визији властодржаца. Питам се да ли 

се наше часне владике упуштају у разговоре са верницима о стању у друштву, 

колико се у врху наше Православне цркве коју се упире да подешава по својој вољи 

свемоћни атеистички поредак, присутна исправна сагледавања и објективна 

критичка мисао?  

 

Ова моја дилема о стању духа у нашој цркви, је била убрзо потврђена, када га ја 

упознах са налазима моје студије:'' Знате, у породицама партијаца има мање развода, 

њихови бракови су стабилнији, има мање такозване породичне и социјалне 

патологије, такорећи нема деце која су се одала наркоманији''.   

 

Зачудио ме је његов смирен одговор:'' Значи да су онда партијци моралнји од 

непартијаца?`` 
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Требало ми је извесно убеђивање да му објасним да се не ради о већој моралности 

партијаца, него да је нешто друго посреди: чланови СКЈ лакше долазе до посла, 

имају веће плате, раније добијају станове, не доживљавају оне стресове који погађају 

већину, што се одражава и на стабилност брака и породице''.  

 

Овај часни владика је био необично изненађен мојим подацима. 

 

 Он ме је упутио из његове приземне ћелије у згради Патријаршије СПЦ на спрат у 

Уредништво часописа '' Православље''. Куцнух, зачух мушки глас, уђох и право 

набасах на кошчатог и високог проту Милана Богдановића ( томови  1. 2. и 3).  Он ме 

погледа испод наочара, препознаде ме и насмеши се:'' Виђех те ја неки дан у Војводе 

Степе, горе  у моме комшилуку, ту станујем у улици Боже Јанковића број 11. Баш 

сам се питао  јеси ли то ти, а ти оде, журиш негде са младом високом женом,``. 

 

'' Доселио сам се недавно, преко пута биоскопа „Вождовац'', рекох му. 

 

Прота Богдановић устаде и стави ми руку на раме. Испред мене је стојао сед старац, 

али крупан и још виталан, наш човек:'' Дођи кад имаш времена, да мало попричамо, 

нисмо се одавно видели''. 

 

Тако се растадосмо, а ја се упутих у канцеларију преко пута ка уреднику Ракићу. 

 

Тамо затекох у разговору повисоког изразито црномањастог човека племенитог 

израза лица господина  Ракића, главног и одговорног уредника часописа СПЦ `` 

Православље``. Њега сам управо тражио. Био је врло љубазан када је чуо о чему се 

ради. Препознао сам по начину на који растеже речи да је однекле из Западне Србије, 

што он и потврди. 

 

`' Напиши то што кажеш о породици у данашњој Србији и донеси, да видимо, да 

објавимо'' , рече ми господин Ракић, који на растанку додаде насмејан тапшући ме 

по рамену:'' Зови ме Раша.'' 

 

Следећих дана сам  се сусрео са протом Миланом Богдановићем, у његовом стану у  

суседној улици на Вождовцу, Боже Јанковића у броју 11. Кренух од Војводе Степе 

скрајнутом и мирном улицом Боже Јанкповића, пратећи бројеве зграда, и тако сам 

стигао до приземне стамене лепе куће са бројем 11 утиснутим у зиду. Попех се уз 

степенице и зазвоних на велика бела врата. Отуда изађе средовечна озбиљна и строга 

жена:'' Сиђите у двориште, онда идите тамо лево, сиђите у подрумске просторије, 

тамо живи прота Банковић са супругом``.  

 

Прво што сам помислио када сам видео изанђала врата окруњене боје, је да су то 

подрумске просторије у којима се обично држи угаљ. Закуцах на врата, на којима се 

појави стара жена смерног израза лица. Представи се тихим гласом да је његова 

супруга. Све време ме је посматрала дискретно, али радознало, као да се питала 

којим добром долазим? Изгледа да ову  породицу ретко ко посећује. 
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Уведе ме у полумрачну просторију, чкиљи слаба сијалица, као да сам у манастирској 

ћелији. Она уђе у суседну собицу, чух како спомену моје име. Утом се из таме појави 

висока и кошчата фигура помало погуреног проте:'' Бог те благословио, седи'', 

проговори тихо. 

 

У неколико речи им испричах све шта сам претрпео последњих година, да сам сада у 

браку, и да сам се недавно доселио у њихово суседство. 

 

Сазнах од његове супруге оно што сам већ раније слушао од њеног супруга,  да је 

прота Богдановић од 1945. до 1953. године био на робији, да су га били лажно 

оптужили да је сарађивао са четницима и да је српски националиста, само зато што 

је православни свештеник. 

 

 ‖Нисам се слагао са бољшевичком безбожијом‖, кратко промрмља себи у браду 

прота Богдановић. 

 

 ―Мој муж је био лишен свих грађанских права, ја нисам нигде могла да се запослим, 

једно време сам радила као продавачица ципела у продавници овде преко пута 

Биоскопа Вождовац, стално су ме шиканирали, када је дошао ред на мене да добијем 

стан, рекоше ми да нема стана за политичког робијаша‖, тужно прошапта. ‖ Зато је 

наш син и побегао од ове бољшевичке безбожије са супругом, прво за Лондон, онда за 

Канаду, сада је у Лагосу, професор универзитета‖, прошапута прота. 

 

 

 

 

 

-1980. ГОДИНА. Право на самоодбрану. 

Стално имам на уму да имам право да се браним аргументима, без прибегавања 

насиљу, да тако узмем своју судбину у своје руке. Али органи безбедности ме упорно 

убеђују, и исто тврде страним новинарима- да сам ја крив.  

Службеници бироа за притужбе и жалбе и државнх установа би ме гледали попреко 

када бих се појављивао у њиховим просторијама. Он нису  веровали мојим речима,  

 

него сервираним лажима. Одмах се сетих мисли Мигуела Сервантеса: Глупости 

великаша пролазе у свету као мудре речи. 
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-4-9 мај 1979.године. Смрт Јосипа Броза Тита. 

 

 
 

 

 

4. маја 1980.године у Клиничком центру у Љубљани, у 15.05 часова, умро је Јосип 

Броз Тито - доживотни председник СФРЈ и Савеза комуниста Југославије. Ова вест 

као прворазредна сензација муњевито је обишла целу планету. 

 

8. маја 1980 године  на београдском насељу Дедиње, уз присуство више од две стотине 

страних делегација, сахрањен је Јосип Броз Тито. Тада се, још једном могло видети 

колико је Тито био утицајан и цењен у свету, како у западној хемисфери, тако и у 

социјалистичким и комунистичким државама, ипак је био најомиљенији међу 

лидерима несврстаних земаља Африке и Азије. На његову сахрану су дошли лидери 

најмоћнијих држава света, уз дотада рекордно окупљање светских челника - 208 

делегација из 126 земаља света (тек ће сахрана папе Јована Павла II 2005. године 

бити већа-напомена аутора). 

 

10 маја је Кућа цвећа отворена за посетиоце. 

 

Држава се брзо прилагођава на смрт Вође, већ 15 маја је  Цвијетин Мијатовић (БиХ) 

, постао нови председник Председништва СФРЈ, након Лазара Колишевског. 

 

А 16 маја се сазнало за оснивање Савета за Територијалну одбрану у склопу 

Савезног секретаријата за народну одбрану (на чело Савета је постављен генерал-

пуковник Стане Поточар). 

  

. 
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 -Пролеће 1980.године. Контакти. Акције. 

 

 Жозеф Лончар би ме повремено позивао, или навратио, настављамо да сарађујемо и 

уводимо нове стране производе на наше тржиште. Стичем све више искуства и у 

Галеници, што користим да преточим у стручне анализе које нудим појединим  

 

часописима који се баве истраживањем тржишта и маркетинга. Моје текстове све 

чешће би објављивали часописи: Тржиште и пласман, Комерцијалист, Директор, 

Амбалажа и дизајн, Нова трговина, па и Маркетинг. 

 

У часопису ДУГА, где бих понекад навратио, стекао сам симпатичног подржаваоца 

младог новинара Дурутовића. На моје пријатно изненађење овај реномирани 

часопис, верујем  и због подршке Дурутовића, је почео да објављује моја виђења о 

реформи образовања, о породици и браку, еротизацији средине. 

  

 

-9 мај 1980.године. Разговор  са професором  Радомиром Лукићем. 

 

На трибини  о моралу која је била одржана у сали на првом спрату Правног 

факултета разговарао сам са професором Радомиром Лукићем. Договорили смо се да 

му пошаљем податке до којих сам дошао о томе како припадност СКЈ утиче на  

 

 

друштвено-политички статус појединца. Данас сам му послао допис, предлажући му 

да се сретнемо и да поразговарамо о овој теми. 
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- 18 мај 1980.године. Неподобни професор београдске гимназије Божа 

Тодоровић. 

 

 Када бих  лети повремено дошетао до Аде Циганлије, виђао бих црномањастог 

човека већ поодмаклих средњих година, како упорно и брзо вози бицикл, што му 

некако баш и не пристаје уз његове године. Због нечега ми је био веома занимљив, 

баш бих волео да са њим поразговарам, само када би ми се буде указала таква 

прилика? 

 

Данашњег лепог, скоро летњег дана, видех га како се окрећући брзо педалама 

бицикла, устремио низ благу низбрдицу макишке стране Аде. Баш када је био 

наспрам мене, устукну и хукну уплашено, његова стопала почеше бесно да се окрећу 

упразно, ланац који спаде поче да удара о метално  тело рама бицикла, његова рука 

бесно зграби ручну кочницу, бицикл мало успори, па он покуша да спусти ноге на 

тло и да тако прикочи, али том приликом изгуби равнотежу и слети на бетон 

бициклистичке стазе. Пад није би тежак. Испусти бицикл који се заклиза по бетону, 

и заустави на гвозденом стубу поред стазе. Срећом се није повредио, брзо устаде и 

поче да отреса прашину са панталона и кошуље. Млатарао је рукама, као четком 

којом чисти панталоне.  

 

 

 

Приђох бициклу и подигох га ка њему, рекох му смирено и са радошћу:'' Нисте се 

повредили, све се добро завршило''. 

Тако смо се упознали. Почесмо да разговарамо стојећи, па настависмо на оближњој 

клупи која се налазила на уздигнутој заравни у зеленилу дрвећа .'' Ово ми се дешава 

већ неколико пута, знак је да ми је попустила концентрација, стари се, шта ћеш то ти 

је неминовно'', рече ми тужно, лице му се смрачи. Представисмо се један другоме. 

Сазнах да је мој необични саговорник гимназијски професор Божидар, Божа, 

Тодоровић. '' Мој покојни отац , из Чачка, такође професор, погибе пре пет година у 

саобраћној несрећи, окомиле се на моју породицу свакојаке неприлике'',  поче да ми 

се поверава.  Чим се неко поверава тако о својим личним стварима, некоме кога је по 

први пут срео у животу, он је вероватно човек који је у великим неприликама. 

Таквих сам подоста упознао последњих година, они су усамљени, жељни пажљивог 

саговорника, да му се појадају, јер им је тако лакше.  

 

'' Сви ми имамо  проблема, морамо се борити да их разрешавамо'', као да га 

подстичем да настави своју причу. Мени се чинило да сам упознао још једног 

истомишељеника, можда и саборца. 

 

`'Једна невоља не долази сама. Када ми отац погибе 1975. године, уби га камион, мене 

две године после његове смрти истераше из радног односа у Четвртој београдској 

гимназији, прогласише ме за морално-политички неподобног, од тада немам ни 

посао ни приходе'', говорио је  разговетно наглашавајући слогове. Застаде па 

настави исповест искрено и из дубине срца: ''И оца су после рата прогонили, а моју 

несретну сестру Милицу, професорку у Чачку хоће на силу да гурну у пензију''. 
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''Не дешава се то само вама'', хоћу да га убедим, ''знам више таквих случајева, такве 

злоупотребе су раширене''.  Он ме загледа разрогачених очију:'' Злогласна клаузула 

МПП  

( морално политичка подобност). 

 

''Није само МПП, многе сумњиче, шиканирају, као вас на радном месту, 

дискриминишу их пред судовима, невиног човека отерају у затвор, или у лудницу'', 

окретох се ка њему и погледах га  право у очи. 

 

 '' Знам, не требаш ми причати, све знам, мене су хулигани недавно напали и 

повредили, ни кривог ни дужног. Није само тај прогон, све се измеша, настане 

несаница, замор, болови у  телу, кошмар, страх, живот постане ужасна мора, оде 

здравље очас. Моју сестру професорку у Чачку хоће на силу да прогласе лудом`'. 

 

-  

 

Споменик који је професор Тодоровић себи подигао на гробљу за живота. 

 

 

-19 мај 1980. године. Јавна трибина у УКС, Илија Мољковић тврди да је  прoгањан. 

 

Седео сам у последњим редовима препуне сале УКС у приземљу где се обично 

одржавају предавања и јавне трибине. Неке младе жене су занете читале стихове, 

климајући главама и наглашавајући строфе.  

 

На крају се обратише публици: Да ли неко има питање? 

 

 Посетиоци почеше да устају, изгледа да нико није имао питања.  

 

Спазих да се из редова у средини нервозно и пркосно подиже Илија Мољковић. 

Изненадих се јер нисам видео да је био међу присутнима. Он се био мало савио, а од 

мог погледа га сакрила кошчата људина у реду иза њега. 

 

Илија подиже руку, и сам себи даде реч:'' Мени заплењују и спаљују књиге, нека се 

то зна''. 
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-18 мај 1980. године. Јак земљотрес на Копаонику. Страдала села општина Рашка и 

Брус. Земљотрес се осетио и у Београду и даље. 

 

Увече испред наше зграде на Вождовцу у улици Војводе Степе број 68,  по мраку 

испод шкиљаве сијалице се искупили узнемирени суседи, плаше се да тло не почне 

опет да подрхтава. 

 

Зазвони телефон, јавља се Иван, смејао је се гласно:`` Дрма се , климата се 

Југославија, од Триглава до Вардара``. 

 

-Мaj 1980.године. Мање демонстрације на Косову. Одмах угушене. 

 

Ове демонстрације косовских Албанаца су биле брзо угушене, али на Косову бубња 

незадовољство као у лонцу. Тамо никоме не ваља. 

 

 

-25 мај 1980. године. У Београду одржана приредба поводом Дана младости, прва 

после смрти Јосипа Броза Тита. 

 

Али то више није било оно право, као раније, Тито је нестао заувек. Заборав већ 

увелико пада по њему. 

 

-28 мај 1980.године. Нема одговора од Драгана Вељковића нити повратнице. 

 

Иако је прошло скоро месец дана од како сам Драгану Вељковићу писао писмо, нема 

одговора, није се вратила ни повратница. Али ја имам потврду Поште број 1, из 

Чика Љубине улице, да сам послао препоручено писмо. Одмах одох на шалтер, и 

направих потражницу, да се установи шта се десило са писмом. 

   

-Јуни 1980.године. Разговори са др Владетом  Јеротићем. 

 

Срећући др Јеротића у суседству, обично када бих долазио у самопослугу на углу 

улица Боже Јанковића  и Војводе Степе, користио сам такве прилике да му се 

пожалим на несаницу. ''Дођите код мене у моју ординацију у болници ''Др Драгиша 

Мишовић'', позвао ме је. 

 

 

 
Владета Јеротић.  
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Показало се да су ови моји разговори са истакнутим психијатром за мене били врло 

корисни. Он није баш најрадије слушао моје политичке анализе, али је сво време био 

учтиво стрпљив. Није негирао моје ставове, нити износио своја слагања, или 

неслагања, дипломатски је избегавао да се о томе изјасни.  

 

Он је другачији од осталих психијатара. Он разуме о чему се ради, не покушава да 

оспори моје критичке ставове, концентрише се да ми да савете како да квалитетније 

живим, да боље спавам  и да будем  у бољој форми. Жели да ми буде од користи, али  

 

 

да се у исто време не експонира непотребно, о политици никад са мном није 

проговорио ни реч. 

 

Ипак, његови савети и лекови за несаницу, су ми колико толико помогли да боље 

спавам. 

 

 

-Јуни 1980.године. Сусрети са професорима ''праксисовцима''. 

 

Отпуштени професори Филозофског факултета су сада запослени у појединим 

социолошким институтима у згради Института друштвених наука у улици Народног 

фронта. 

 

У овоме Институту сам још 1976. године сусрео Војислава Коштуницу ( том 3). 

Предамном се  тада усправио светлосмеђ млади човек. неколико година млађи од 

мене, стамен, вишег средњег раста. Има лице интелектуалца, врло мало говори, али 

пажљиво слуша и процењује сваку моју реч.  

 

Изгледа ми да он проникнује у бит моје поруке, али да због нечега не жели да се  

упушта у расправу тим поводом. Он је такође пао у политичку немилост. Искључен 

је почетком 1970-их година са Правног факултета због солидарисања са професором 

Ђурићем,  и изражених неслагања са уставним решењима из 1974. године.  

 

Коштуница се сада налази на положају директора једног од социолошких института 

лоцираних у овој згради. 

 

 У сличним околностима је пао у политичку немилост и поменути Коста Чавошки 

професор београдског Правног факултета, кога повремено посећујем у Институту за 

упоредно право, у коме се бави својим послом, али више није професор Правног 

факултета, као што то није био више ни Војислав Коштуница. 
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-1980.година. У часопису  СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД број 2, Београд, 1980. година  

објављена је моја критичка анализа научне студије ДРУШТВЕНИ СЛОЈЕВИ И 

ДРУШТВЕНА СВЕСТ. 

 

1977 године је Институт за друштвене науке  из Београда објавио научну студију 

ДРУШТВЕНИ СЛОЈЕВИ И ДРУШТВЕНА СВЕСТ, коју је урадила група социолога, 

истраживача овога Института, међу којима и др Весна Пешић. Књигу ( у којој је 

била ова студија) сам купио и проучио, а претходно сам на Коларчевом универзитету 

присуствовао промоцији ове књиге, и  прозборио неколико речи са једним од аутора 

др. Весном Пешић, која је била на промоцији. 

 

Аутори овога истраживања су били: др Михаило В.Поповић ( руководилац пројекта), 

др Силвано Болчић, др Весна Пешић,  мр Драгомир Пантић и Милосав Јанићијевић. 

 

  

Задатак овог истраживања је био да установи како се, и у којој мери разлике у 

реалном положају људи одражавају на њихову свест, њихове интересе и опредељења.  

 

Према мојим сазнањима, ово је било прво истраживање са сличним циљем, а за мене 

је било врло значајно, јер се хармонично уклапало у моје свакидашње преокупације: 

бавило се политичком неравноправношћу. 

 

Установио сам да се ради о јединственом истраживању које код нас досада није 

обављено, да је покренуло врло значајна питања и врло деликатне, можда до недавно 

табу теме социјалних разлика, које настају на основу политичке припадности СКЈ и 

карактеристика политичке моћи. 

 

 Утолико сам више био заинтересован за ову студију, јер сам и ја започео слично 

истраживање, чије резултате саопштавам путем ове аутобиографске књиге. 

 

 Проучавајући налазе и закључке, установио сам да упркос изречених осврта који су 

за нас овде новина, да не кажем скоро јеретичке, да је ова деликатна тема ипак само 

начета, и да су потребна додатна истраживања . 

 

Проучивши пажљиво ову студију, дошао сам до закључка да је методологија 

мањкава, и да су налази у извесној мери ипак пука "лакировка" (улепшавање 

стварности) у много чему. У Бриселу сам 1969. године завршио последипломске 

студије где је главни предмет био "анкетирање", и имам  вишегодишње искуство у 

овој области. Установио сам да је методологија узорка мањкава, као и формулација 

питања, рад на терену, узорак, што је значајно обезвредило и научну кредибилност 

студије и њене налазе.  

  

Написао сам ``ОСВРТ НА ПРИМЕЊЕНУ МЕТОДОЛОГИЈУ У СОЦИОЛОШКОМ 

ИСТРАЖИВАЊУ '' ДРУШТВЕНИ СЛОЈЕВИ И ДРУШТВЕНА СВЕСТ'', и исти 

предао  редакцији часописа Социолошки преглед у згради Института друштвених 

наука. 



205 

 

 У овој анализи сам изнео замерке на примењену методологију, које су се односиле на 

: 1.Узорак, 2.Рад на терену. 3.Упитник, и 4.Дефиницију социјалног статуса у нашем 

друштву. 

 

Том приликом сам обавио разговор са руководиоцима пројекта Михаилом 

Поповићем, Весном Пешић и Милосавом Јанићијевићем. Они су ме пажљиво и 

учтиво саслушали, казали су ми формално и кратко да приложим текст, да ће исти 

бити пажљиво проучен, и ако Уређивачки одбор процени, биће објављен у часопису 

Социолошки преглед. 

 

 

 

 

Ова моја детаљна анализа је, на моје пријатно изненађење, била објављена у 

Социолошком прегледу Vol.XIV,Београд 1980. на девет страна, од стране 85 до 94. 

Моја анализа је била  озбиљна критика. Ускоро сам био позван на Скуп социолога у  

 

Бањи Ковиљачи, где ми је  дата реч, а чуо сам и похвале, као и да је ова моја анализа 

подстакла нова истраживања о овој такорећи табу теми.  

 

Истичем да је овај скуп социолога Србије у Бањи Ковиљачи за мене био истинско 

откровење, чуо сам необично оштре критике и запажања о друштву у дубокој кризи.  

Значи, да постоје и други који све ово запажају, не само ја?. Али такве 

незадовољнике треба открити, препознати, приближити им се и удружити се са 

њима. 
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Стекао сам такорећи навику, да одлазим у Институт друштвених наука, где бих 

сретао поједине бунтовне професоре. Професор Љубомир Тадић је човек огромног 

знања, жива енциклопедија, увек би ме пажљиво саслушао, и потом саопштио своје 

врло корисне сугестије.  

 

-  

Академик Љубомир Тадић. 

 

Професор Младен Животић је врхунски интелектуалац такође, он је енергичнији у 

осудама неправди. Док је професор Тадић тиха наука, професор Животић је врло 

динамичан. Вероватно се ради о разлици у темпараментима.  

 

Он ме је позвао у његов стан у високој вишеспратници између Новог гробља и 

Панчевачког моста где смо повремено имали живе и занимљиве размене мисли.  
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Високи професор изразито црномањасти Светозар Стојановић ме је истински 

охрабрио када ми је казао: Ви сте начели врло значајну област, злоупотребу 

психијатрије, ми ћемо вас увек подржати. Када имате неку петицију донесите, радо 

ћемо је потписати''. 

Са професором Драгољубом Мићуновићем, који је врло прагматичан, сам се нашао у 

Хотелу ''Славија'', где смо дуго разговарали. Био сам изненађен када ми је саопштио 

да је био на Голом отоку. 

 

Небојша Попов је пречански интелектуалац, што значи врло учен, педантан, и 

методичан,  фокусиран не само на глобална питања положаја људских права у 

Југославији, него га занимају и права мањина.  

 

Професор др Загорка Голубовић и ја смо разговарали подуже, нмао сам утисак да 

полажем код ње испит, да сам студент. Њени савети су ми отварали нове димензије и 

путеве у потрази за одговорима: ШТА ЧИНИТИ?  

 

Професор Триво Инђић, је најмлађи у групи ових отпуштених професора`` 

праксисоваца``, када смо се нашли у приземљу Хотела''Мажестик'', он је од мене 

узео текст о случајевима злоупотребе психијатрије и предложио ми да у следећим 

годинама ову материју продубим и поткрепим, и да ће тада тај текст објавити у 

часопису Завода, чији је он директор ( Што се и догодило, видети у следећим 

поглављима-напомена аутора). 

 

 У сећање ми се дубоко урезао сусет са познатим композитором Енриком Јосифом, 

дуго смо разговарали на тераси Хотела'' Славија''.  Мене је пријатно изненадило да 

човек који се бавио музиком, тако танано познаје финесе актуелне политичке 

ситуације у Србији. Он ме је слушао врло пажљиво, драго и благонаклоно се 

смешкајући, осетио сам да је он добронамеран и поштен човек. 

 

 

 

-Јун 1980. године. Лист ―Наша реч‖ из Енглеске. 

  

Истински сам се обрадовао када сам у поштанском сандучету  нашао повећи коверат 

из Енглеске, који ми је лично послао господин Десимир Тошић, уредник часописа 

―НАША РЕЧ‖. У коверту нађох пресавијен примерак најновијег броја листа и 

кратко пропратно писмо. Предлаже ми да редовно шаљем наша саопштења и 

анализе, која је вољан да објављује. 

 

 Прелиставајући овај часопис, видех текстове које су писали угледни интелектуалци 

из Београда, али и из Загреба, Љубљане, и других места Југославије. Десимир Тошић 

је умерени опозиционар, нема оштре критике, нити мржње, изабрани текстови су 

критички, али аргументовани. 

 

 Почео сам још раније да му шаљем неке моје анализе, и бивао бих истински сретан 

када бих их, нервозно прелиставајући странице „Наше речи―, налазио објављене.. 
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 Наша реч је охрабривала опозицију, уједињавала је и снажила, припремајући је за 

наилазеће драматичне, нажалост изнад свега трагичне догађаје  на овим просторима.  

Отварање страница овог часописа дисидентима је било прилика да саопште 

сопствена виђења, а тако сам и сазнавао, као што рекох у претходним поглављима,  

ко су све дисиденти у Београду, Загребу, Сарајеву, Срби, Хрвати, Бошњаци и други. 

 

Следећи корак је био како да сазнам њихове адресе. Узех примерак листа, повадих 

имена, одох у пошту, узех телефонски имениик, дрхтим од страха да ме нешто или 

неко не онемогући у намери. 

 

Као што сам већ рекао, тако сам ступио у контакт са Костом Чавошким, Иваном 

Јанковићем, Весном Пешић, Небојшом Поповим, Матијом Бећковићем, Бориславом  

Михајловићем Михизом, и другима. 

 

 Било ми је помало чудно да полиција пропушта да овај часопис стиже на адресе у 

земљи .То сам схватио ипак као знак извесног поштовања минималних стандарда 

каквих таквих демократских мерила београдског режима. Да ли можда окрутни 

београдски поредак полако почиње да увиђа застрањености? Да ли је ово, какво 

такво, стидљиво отварање ка политичком плурализму? 

 

 

 -4. јун 1980.године. Адвокат Цветић пронашао досије Радомира Вељковића. 

 

Данас је зазвонио телефон на моме столу у канцеларији у Галеници, у слушалици се 

зачу енергичан глас адвоката Цветића:`` Дођите до мене`` . 

 

Претпостављао сам, био сам обрадован, да је пронашао Радомиров досије, увече 

нестрпљив кренух право ка његовој канцеларији. Још са врата спазих да сталаже са 

досијеима нису још сређене, прашњави папири су и даље били разбацани по поду. ``  

 

Нашао сам досије, ево вам``, задихан ми пружи подебљи свежањ свакојаких 

прашњавих хартија и докумената у избледелим зеленкастим фасциклама и 

корицама. 

 

Био сам радостан:`` Хвала вам господине Цветићу, учинили сте ми велику услугу, и 

хумано дело, да га спашавамо`` . `` Давно је то било са њим, учините што 

можете``.рече показујући руком на слику на зиду:`` То је Че Гевара , дружили смо се 

када је био у Београду.`` 

 

``Могу ли да седнем да погледам досије``, учтиво се обратих адвокату. `` Само 

изволите, ви мени не сметате``, климну љубазно главом, и врати се радном столу. 

Удубих се у садржину зеленкастих корица, листови су пуни прашине, избледели, 

нагрижени, понегде буђ,  али се сјакте велики модри печати свугде боду очи велике 

петокраке. Листам драгоцена документа, толико их има. Већ кујем план да их 

шаљем у свет и делим у Београду.  
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Случај Радомира Вељковића је еклатантан доказ да СФРЈ изолује вербалне 

преступнике у психијатријске установе. Пред очима дефилују свакојаки документи, 

али нигде нема кључног: 

``Нигде нема пресуде Суда``, обратих се Цветићу помало забринуто. Он устаде, узе 

зеленкасте набубреле корице са прашњавим листовима, и поче да листа документа, 

дође до краја, опет испочетка разгледа. Онда досије одложи на сто:``Немогуће, синоћ 

је ту била и Пресуда``. 

 

Згледасмо се, обојица сумњамо на исто.  Он се замисли, онда се насмеши охрабрујући 

ме: 

``Није страшно, имате ту довољно других докумената, из којих се све види, а ту су и 

адресе његовог брата Драгана и сестара, пишите им, Драган ће радо прихватити 

вашу подршку``. 

 

Узех досије и задовољан и радостан изађох из Цветићеве канцеларије. Он ми рече 

стојећи на вратима: `` Сретно! Ако пронађем  Пресуду јавићу вам. Све најбоље!` 

 

Пронашао сам тачну адресу стана Драгана Вељковића, Радомировог брата, одмах 

сам му написао писмо и послао са повратницом. 

 

 

-12 јун 1980.године. Дружење са Валеријом.  

 

 Она обожава да је одведем на Калимегдан, па у зоолошки врт, а недељом пре подне у 

Дечије позориште '' Бошко Буха''.  Када би смо били сами у соби, она ми је 

предлагала да се играмо улога: купца и продавца, лекара и пацијента. 

 

  

 

 

-19. јун 1980.године. Чика Чеда Јовичић.(  Томови  1. 2. и 3). 

 

 Иако  је стар и физички  изнурен, чика Чеда Јовичић има снаге да нађе времена и 

енергије да скоро младалачки пројури Кнез Михајловом,  упутивши се ка зеленом 

парку Калемегдану. Било би то обично у вечерњим сатима, али понекад сам га виђао 

и усред дана. Само пројури, као у добра стара времена. Обично би био у сакоу и по 

најтоплијем времену, понекад би само нервозно пројурио са заврнутом крагном 

сакоа навише. Као да га хвата језа. 

 

Када год би ме видео, одмах би стао пред мене, очигледно му је то било пријатно, па 

би се уз осмех брзо изјадао:‘‘ Ништа не ваља,  мој добри Томо, све је горе и горе. 

Милкин брак не иде, станујем код њих, скучено, мало простора, где да идем, свима 

сам сувишан и на терету. Видео си сам како ми је било у Бриселу, ништа не ваља.‘‘. 

 

Позвах га да поседимо код Грчке краљице, он радо прихвати. Жали ми се да га неки 

ђилкоши, режимски провокатори, тамо у некој кафани код Карађорђевог парка, 
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ниподошатавају и понижавају:‘‘ Шта сам дочекао да ме свака шуша вређа, пензија 

бедна, немам крова над главом, пао сам на терет Милки, гурам се са њеним у 

скученом стану‘‘. Застаде, ухвати ме за руку:‘‘ Дођи код нас у Милкин стан у улици 

Интернационалних бригада, баш смо о теби разговарали Милка и ја неки дан. Па 

наставља:„Најрадије бих отишао у неки подрум, само да имам свој мир, заједница 

никако не ваља‘‘, савио се и погрбио на столици наспрам мене. 

 

 ‘‘Како је ваш син Јовица ( том 3)‘‘, запитах га.‘‘ Ено га у Бриселу, нешто са 

Mадленом није баш најбољe''. Упери у мене забринуто уморне очи:'' А како си ти, 

како су ти мајка и отац, дивне родитеље имаш‘‘, посматрао ме је са топлином. 

 

Виђам га у мислима док хода по ветровитим београдским улицама, у  прохујалим 

годинама и деценијама, увек сам, и са бременом свакојаких тегоба на леђима. Пред 

очима ми је сада тај исти несретни човек. Моје мисли се из Београда преселише  у 

Брисел, заборавих на време и простор. Чика Чеда сада јури по хладној киши 

суморном улицом у Бриселу, тамо код СУБ-а, сам , напуштен, у танком мантилу са 

подигнутим оковратником, да се заштити од хладне кишице, која сипи и ромиња 

неумитно, и бескрајно, без  било чијег разумевања и људске топлине. Нигде његовог 

сина Јовице, нигде никога, сам у туђини, у туђем граду. А бриселски сумрак усред 

дана притиснуо и све замрачио, као да је сутон живота. Брисел због оваквог времена 

уме да буде депресиван. Посебно за оне невољнике које је притисла туђина, њихова 

лична усамљеност и  егзистенцијална непредвидљивост.  

 

Белгијанци су навикли на овакво суморно време, њима је лакше, спашава их рад, 

зарада, економска сатбилност и чврста породица. Метеоропате у Бриселу које сам 

препознавао су били усамљени Југовићи, нарочито они који нису имали стална и 

стабилна радна места, који су се смуцали бриселским улицама забринути  за стан и 

храну, за сутра, избледели,  завлачили су се у у изнајмљене избе, да нађу заборав и 

тло у алкохолу и коцки. Изнурени, забринути, лако би били понети пљусковима и  

 

вишедневним кишама, што су их доносили  ветрови са Северног мора, витлајући по 

ниском оловном небу тучне облаке.  

 

Што је неко здравији и сређенији, теже пада под утицај суморних временских 

расположења. Јер има снаге да им се одупре. 

 

 Када сам му тада у Бриселу пришао весело узвикујући његово име, и позивајући га 

на топао чај, сав се био озарио. Био је жељан  топле људске речи и разумевања.  

 

А већ деценијама нигде разумевања и прихватања. Као и ово данас у Београду.  

 

Чика Чеда је необичан човек, притисле га године, свакојаке неприлике, изгледа на 

први поглед исцеђен и изанђао. Али би се испод маске руинираног старца, умела 

изненада појавити необична живост и луцидност.  Јак је он, и још увек је виталан. Не 

да се. 
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Зато он воли да буде са мном? Јер га ја разумем. Он жели да има некога са ким ће 

поделити своје море, да му се изјада, ја сам пажљив слушалац:‘‘ Јован Дучић је мој 

рођени ујак, био сам дипломата у Краљевини Југославији, потичем из племићке 

породице Владиславића , имали смо грб добијен од Венеције. Сад нас нико не ферма 

ни за црвљив сир. Шта сам дочекао под старе дане‘‘, сагиње главу као да је ставља 

под нечију невидљиву секиру. 

 

 Све те његове речи сам толико пута чуо. 

 

Присетих се једног његовог претка:‘‘ Ваш херцеговачки предак Сава Владиславић је 

отишао у Русију, и тамо остварио  врло високу каријеру, основао је руску тајну 

службу‘‘. 

 

‘‘ Јес, јес, видиш како ти то знаш, он је био велики обавештајац, Руси су му додали 

на крају имена и презимена РАГУЗИЈСКИ, по Рагузи, називу за Дубровник‘‘. 

 

 Наставих инспирисан:‘‘ Па и Јовичин покојни таст, Мадленин отац, је био познати 

белгијски обавештајац који је се прегањао са агентима НКВД у Бриселу?‘‘ ( том 3). 

 

‘‘ Јесте, јесте, писало је то у белгијским новинама, нека невидљива рука све прати, 

све зна, све одлучује, страдам дан данас на правди Бога, због грехова мојих предака‘‘. 

 

  

-Јун 1980.године.Политичка превирања у Југославији. 

 

12 јуна је одржан 11. пленум ЦК СКЈ – именован је Председник председништва ЦК 

СКЈ уместо председника СКЈ (тј. колективно руководство). А Председништво ЦК 

СК Словеније је одлучило да Антон Вратуша уступи место председника РИВ-а ( 

Републичког извршног већа) Јанезу Земљаричу. 

 

 

Југословенски поредак одлучује да  Народна скупштина Србије усвоји закон којим 

се са платног списка Београдског универзитета скидају професори који нису били 

запослени две године, ако не нађу нову позицију у року од шест месеци (биће 

употребљено против "професора Праксисоваца" у децембру месецу исте године-

напомена  аутора).  

 

Дисиденти и борци за људска права се не предају. У јавности циркулише Петиција 

36 београдских интелектуалаца упућена Председништву СФРЈ за амнестију 

политичких затвореника у Југославији (који су осуђени за вербални деликт). Ово је 

први такав потез после рата. Београдској петицији се придружује Петиција 54 

словеначка интелектуалца републичком Социјалистичком савезу против 

"рестаљинизације" културног живота у Словенији. 

 

Хрватска политичка емиграција осећајући да постепено наступа колапс 

југословенског поретка, кидише на представништва СФРЈ ван земље. 2 јуна је  
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експлодирала бомба пред кућом Владимира Синђелића, отправника послова у 

југословенској амбасади у Вашингтону; није било повређених, одговорност су 

преузели "хрватски борци за слободу". Амерички председник Картер је осудио овцај 

напад. 3 јуна се догодила експлозија у музеју Кипа слободе, "хрватски борци за 

слободу" су опет преузели одговорност. 

 

Зачудо, међународна заједница наставља да подржава Београд и Југославију. 6 јуна 

је  ММФ (Међународни монетарни фонд) Југославији ставио на располагање 445 

милиона долара за помоћ економији у проблемима; динар је девалвиран са 21 на 27,3 

за долар (ради подстицања извоза и смањења увоза).  

 

``Ова финансијска инјекција ММФ-а ће још више успавати Београд, да не установи 

узроке кризе на време, да она још више узме  маха. Ови наши политичари су балвани 

који ништа не схватају``, грми Драгољуб Игњатовић преко телефона. 

 

 

-25 јуни 1980.године. Драган Вељковић није добио моје препоручено писмо. 

 

Позвали су ме у Пошту у Чика Љубиној улици, уручили су ми потражницу, у њој 

стоји да моје писмо није стигло до примаоца у Крушевцу, Драгана Вељковића.  

 

Ево још једног од толиких доказа да полиција заплењује моја писма.  

 

Значи, смета им моја потрага за случајевима прогона.  

 

Добро, ако је тако, ко онда усмерава све оне несретенике што са пластичним кесама 

пуним докумената о сличним случајевима, само искрсну пред мене? Зашто их 

полиција не омете у томе?. Мутљаг? 

 

 

Одлучих да ову потражницу, као и толике друге, проследим борцима за људска права 

у земљи, и међународним организацијама широм света. Одмах сам послао нов допис 

Драгану Вељковићу у Крушевац, са Повратницом.  

 

 

-29. 6. 1980.године. Још један потрес на Копаонику. 

 

Опет су се узнемирени суседи били искупили на улици испред наше зграде. Брига и 

неизвесност суи се исчитавали на њиховим лицима. Нека невидљива неман потреса 

Југославију у њеним темељима. 
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-1 јули 1980.године. Допис Председништву Србије у вези Владимира Марковића. 

 

Требало ми је времена да убедим Драгољуба Игњатовића, да се придружи мојој 

иницијативи, у чему ме је подржао и Иван Прекајски- да се у вези Владимира 

Марковића обратимо врху државе оличеном у Председништву Србије. 

 

 Драгољуб, Иван и ја смо дуго разговарали о мотивима суровог обрачуна са 

Владимиром Марковићем. '' Згазио им је Влада на жуљ, тај се дружио са Туђманом, 

путовао по свету, млад  и неискусан'', сматра Драгољуб.  

 

Иван пак се сво  време због нечега не престаје да смеје! 

 

Схватам Ивана, интелигентан и образован, али и миран и безазлен, то му је слаба 

тачка. Ја пак имам своје образложење, јер сам досада кроз разговоре са Владом пре 

притварања, и са његовим родитељима донедавно, сазнао многа детаља које њих 

двојица не знају:'' Владина мајка је за време рата била члан СКОЈ-а ( Савез 

комунистичке омладине Југославије), због чега је била шест месеци у немачком 

логору, после рата је постала члан  СКЈ ( Савеза комуниста Југославије).''. 

 

 Драгољуб ме изненадно прекиде у излагању:'' Све знам, Владина мајка се удала за 

његовог оца који је имао политичких неприлика, због чега је као поштен комуниста 

осуђивала оне који су му такве прилике проузроковали, док су били у Пироту где је 

била запослена у Учитељској школи. У овој школи се као принципијелан партијац 

супротставила самовољи и вршљањима директора, разочарана је напустила СКЈ. 

Одатле су се одселили се у Лесковац, а потом у Београд, где су осионе бирократе 

почеле да их шиканирају, да се свете Владиној мајци што је напустила СКЈ и 

иступала критички''. 

 

Мени је јасно о чему се ради: на делу је прогон друштвене критике, кажњавање 

поштених комуниста. Владине родитеље су ударили тамо где су најранљивији, то је 

њихов син јединац.  Кажњавањима ове поштене породице, желе да застраше друге да 

не следе њихов пример.  

 

 

 

Мене пак радује да има поштених комуниста, који су се по цену личних страдања 

одлучили да се супротставе курсу самодеструкције, самовоље, привилегија и 

тираније. 

 

Ставих пред Драгољуба текст Петиције, помало забринут да се он не предомисли, јер 

он то уме. Уме да буде непредвидљив и изненадно промени своју изречену одлуку. 

Драгољуб овога пута узе оловку, и без имало оклевања стави испод текста петиције 

свој изграђен и врло естетски потпис. 

 

 Одмах одох на пошту и послах га примаоцима.  
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А затим се упутих са копијама петиције да је делим страним новинарима, као и 

Ђиласу, Кости Чавошком, Воји Коштуници, Ивану Јанковићу , и другима. 

 

 ПРЕДСЕДНИШТВО  С. Р. СРБИЈЕ 

 

Молимо Вас да се заузмете да се Владимир Марковић пусти из психијатријске 

болнице Централног затвора где се налази од 24. 5. 1979. године. Сматрамо да је он 

већ довољно кажњен за инкриминисано дело, поред тога он је психички нормалан 

 

  

Томислав Крсмановић, Иван Прекајски, Драгољуб Игњатовић   у Београду, 1.7.1980 

године. 

 

  

-1 јули 1980 године. Ко је Никола Каваја ( томови   2 и 3) 

 

 Лети у Београду могу бити тропске врућине. Данас је асфалт био врео, сунце све 

гори. На сунцем угрејаном постаменту споменика Кнезу Михаилу су седели моји 

школски другови Десимир Вујинић и Светозар Ћук ( томови  1. 2. и 3). Десимир се 

жали да га као конструктора у Војном нституту шиканирају. Њему пребацју српски 

национализам. Чак му због нечега прете слањем на преглед психијатрима у Војној 

медицинској академији. Света Ћук, драги школски друг, пак ради у некој 

грађевинској фирми, он стално прича како му онемогућавају напредовање, смањују 

плату, иницирају дисцисплинске казнене поступке. И њега квалификују као српског 

националисту, мада је Света ожењен Хрватицом из Далмације. 

 

Света нам је данас донео неки емигрантски лист из Канаде, у њему на првој страни 

стоји слика Николе Каваје, осуђеног на вишегодишњу робију, пошто је покушао 

атентат на Тита. Десимир пак тврди да је Каваја осуђен на робију зато што се као 

сарадник ЦИА разочарао у САД и Запад, који су, према њему, сарађивали са 

југословенским властима у ликвидацијама југословенских политичких емиграната. 

 

 

 

Мени то изгледа необично. Како је могуће да Америка штити југословенске власти 

које овде прогоне многе људе оптужујући их као сараднике Запада?.  

 

Света пак процењује да је политика врло сложена  и тешко разумљива, каже:‖ Тито 

и Запад су једни против других, Тито тајно сарађује са СССР, али иако су 

непријатељи сарађује и са Западом,  у неутралисању југословенске опозиције‖. 

  

Изгледа ми да СССР овде мути воду. Десимир Вујинић пак мудро закључи 

разговор:‖ Ама не будите наивни, Запад влада Југославијом, Тито је њихов човек‖. 
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-4 јули 1980.године. Допис листу НИН у вези реформе образовања. 

 

 

-  
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-  
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Реформа образовања изазива страсне расправе, више од тога, истинску забринутост и  

узнемирење. Опозиција и дисиденти оптужују поредак да овом реформом образовања 

има намеру да овековечи актуелни друштвени статус родитеља, т.ј. да деца имају 

исти друштвени положај као и родитељи. Ова реформа заговара , да најбољи ђаци 

иду у елитна занимања, а остали у мануелне раднике, физикалце. Будући да деца из 

политички добро стојећих породица постижу много боље резултате у учењу од оних 

који то нису, логичан закључак је да ће њихова деца бити каналисана према 

најбољим занимањима.  

 

Критичари ове реформе истичу суштину: они најбоље резултате у учењу не постижу 

што су надаренији, него због бољих услова живота, и благонаклоности наставних 

кадрова импресионираних друштвеним позиционирањем родитеља. 

 

Ова реформа ће, као што ће се видети у следећим поглављима и томовима ове књиге, 

изазивати све веће тензије и сучељавања у све узбурканијем југословенском 

друштву, и имаће поразне исходе у области образовања и положаја младе генерације. 

 

``Опасна саботажа, негативна селекција, да баци на ђубриште надарене, а да 

унапреди медиокреитетне да буду тамо где треба да буду надарени``, Деја тако мисли. 

 

 

 

 

-8. 7. 1980.године.- Почињу Лублински штрајкови 1980. 

 

Ова превирања која најављују све веће тензије и затегнутости у Југославији, иду 

упоредо са нарастајућим отпором тиранији у СССР-у и Источној Европи.  Као да су 

све ове земље спојени судови. Велика словенска католичка земља Пољска ври, 

радници штрајкују захтевајући своја права. Сазнајем да су почели Лублински 

штрајкови. 

 

 

-19. 7. - 3. 8. 1980.године. Олимпијске игре у Москви.  

 

Због инвазије на Авганистан, САД и још неке земље су бојкотовале ове олимпијске 

игре, или су спортисти наступали под олимпијском заставом. Југословенски 

спортисти су узели 2 златне (кошаркаши и боксер Слободан Качар), 3 сребрне и 4 

бронзане медаље. 

 

 

-24 јули 1980.године.- Владимир Бакарић, члан Председништава СФРЈ и ЦК СКЈ, 

примљен у војну болницу у Загребу, услед погоршања здравственог стања. 

 

А бивши ирански шах Мохаммед Реза Пахлави умро у Каиру. 
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Нови напади у штампи на Милована Ђиласа изгледају необично, и неумесно, крајње 

неубедљиво. Још су један знак да се поредак кочопери, да нема намеру да попусти ни 

за педаљ, да не жели да се демократизује и да има намеру да овековечи актуелни 

друштвено-политички статус. Очигледно да лидерима ове земље недостају емотивна 

и временска дистанца, да су, како се то каже, лоше оријентисани у гео-политичком 

пропстору и према неким другим државама. 

 

 

-Лето 1980.године. Страни новинари и дипломате. 

 

 Швабић из америчке новинарске агенције АП, је љубазан и искрен према мени. Он 

редовно узима насмејан моја саопшптења, али ме искрено и  недвосмислено 

подучава, да је он овде само да прикупи информације које прослеђује даље у САД, а 

они тамо у Америци одлучују шта ће да објаве.  

 

Плави  симпатични Лазаревић из британске новинске агенције Ројтерс, би ме радо 

сусрео у ходнику агенције у Бранковој улици, где би преузимао мој текст. Он је увек 

учтив и љубазан, сазнао сам из неких извора да је његов отац био генерал ЈНА. Да ли 

је то тачно? Откуд он на супротној страни? 

 

Господин Хуан Еларијага, пун и крупан средовечни човек, изразито плав  Шпанац, 

је новинар шпанског листа. Како је то могуће, Шпанац а плав? Он је према мени 

увек био врло љубазан, станује преко пута Народног позоришта. Изађе неки дан пред  

 

мене, иза њега провирује његова лепушкаста супруга Београђанка, кажу ми скоро у 

глас, да су њиховог сина скоро дете, ударили  у лице хулигани.  

 

Господин Халупа аустријски новинар станује у приземној удобној и пространој кући 

у мирној улици на Дедињу, Истарска број 35. Он ме је у неколико наврата  позвао у 

стан, његова супруга је врло љубазна, и када год бих био са њима, осећао би се да сам 

са пријатељима.   

 

Кубурим са поштом, преписка са међународним организацијама све чешће није 

стизала  до дестинатера. Имам хрпу решених поштанских потражница, где јасно 

пише-Није стигло до примаоца. Замолио сам стога господина Халупу да када иде 

колима за Аустрију, протури један прилично волуминозан пакет са неколико 

десетина случајева жртава политичких прогона, и да све то пошаље на адресу 

Аmnesty International у Лондону. Знам да је његов стан озвучен и пoд надзором, то 

знају добро и он и његова супруга. Он то без оклевања прихвати додавши: 

''Хуманитарна пошиљка, невиним људима треба помоћи''.  

 

Госпођа Либал Фон Кол станује на Дедињу, она је Данкиња, висока и плава, њу 

посебно занимају људска права.  

 

Сретао сам се и са господом Добсом,  Клеменцом, Чалингом, Хубенеом, младим 

плавим енглеским новинаром Ристићем, чији отац је пореклом из наших крајева. 
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Почео сам да посећујем амбасаде несврстаних земаља: Индије, Ирака, Гвинеје, 

Пакистана, Замбије, Индонезије, Гане, Марока, Туниса, Малезије, Сри Ланке, 

Тајланда,  а посебно амбасаде из Латинске Америке.  

 

`` Ви требате да се концентришете на амбасаде несврстаних земаља, западне државе 

су прилично упознате са стањем у земљи, најважније је обавестити несврстане да 

увиде раскораке у Југославији између званичних прокламација и стварности``, 

констатујем све чешће дискретно усмеравање које ми саопштавају поједине стране 

дипломате. 

 

После размишљања и преиспитивања ја сам њихове сугестије прихватио.  

 

У амбасади Мексика на Тргу Републике сам читао њихове часописе на енглеском 

језику.  Амбасада Мексика се недавно преселила у Драгорску улици поред самог 

улаза у Клинику „Др Драгиша Мишовић― на Дедињу. Тамо сам био представљен 

другој личности у Амбасади, Министру Ибари. Господин Ибара је био спреман да са 

мном разговара и читав сат, охрабривао ме је да му причам о људским правима. 

Остала ми је у сећању његова болна гримаса, имао је повремено јаке болове у 

леђима, умели су да га оборе повремено у кревет. Овај симпатични и мудри човек ми 

је давао храброст и наду да истрајем. 

  

 

 

Посета амбасади Индије се одигравала у мени нејасном њиховом расположењу, када 

год бих дошао били су према мени врло љубазни и предусретљиви. У Амбасади 

Замбије, сам успоставио нарочито користан контакт са пуковником чије име је 

Мота.  

 

Док сам на пример у амбасадама  Алжира и  Либије био примљен хладно. 

 

 Журећи београдским улицама сусретао бих повремено плавог болничара из 

Студентске полилинике  у Пролетерских бригада, увек драгог знанца  Граду 

Михајловића , кога познајем још из студентских дана.  

 

А Недељко Икач у Соко Штарку ради на увођењу и промоцији нових производа. 

 

Где год се макнем носим са собом упитнике да анкетирам у вези утицаја политичке 

припадности на социо-економски статус испитаника. Упитнике су ми испунили 

запослени у Пропаганди Поли тике школски др уг Зоран Недић и његов колега 

симпатичн Љубојевић. 

 

 Новинар Југ Гризељ је све отворенији за моје тезе. 

 

Рођак Милан Млађеновић пореклом из Братунца је  погурен, он је студирао у 

Словенији, његова супруга је  Словенка.  
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Повисоки витки и црномањасти  др Љубиша Ђорђевић је лекар у Дому здравља 

Савски венац у Ломиној улици, код њега повремено навратим због проблема са 

несаницом која се повремено интензивира. Он је мојих година, прихвата да 

разговара са мном о политичкој ситуацији у  земљи, изражава дискретно слагање са 

мном. Он је из источне Србије, сазнао је да лети идем на Дрину 

 ( Западна Србија), поверио ми се:`` Људи из источне Србије су другачијег 

менталитета од оних из западне Србије, који су строжији и бирократе``. Исто  је 

тврдио и познати антрополог Цвијић. 

 

Угледног православног прегаоца доктора друштвених наука Владана Поповића сам 

упознао на јавним трибинама, он је врло драг, висок и крупан човек подмаклих 

средњих година. Најупечатљивији утисак о њему чине његова скромност, разум, 

доброта и огромно наталожено знање. Он и ја смо имали обичај да разговарамо о 

томе како религија види право на одбрану. 

 

У часопису Тржиште и пласман упознао сам високог изразито црномањастог 

помршавог Драгана Сакана. Он је пасионирани заговорник улоге тржишта и 

завођења маркетинга у наша предузећа. Изненађује ме његово знање маркетинга, 

као да је студирао негде ван земље. Мој утисак о њему је да је врло образован и 

интелигентан. Највише пада у очи његова амбициозност. Захваљујући сарадњи са 

њим, овај часопис је објавио неколико мојих текстова. 

 

 

 

Рођака Живана Крсмановића ( том 1. и 2), сам сретао у Кнез Михајловој, седели би 

код Градске кафане, у кафанама ``Морнар`` и ``Сунце``, где бисмо водили дуге 

разговоре евоцирајући наше заједничке успомене.  

 

Бобан Дејановић је рођак по линији моје мајке, висок, изразито плав, и врло 

привлачан момак. Он је врло отресит,  успешан бизнисмен.  

 

Црномањасти снажни Аца Миленковић ( том 2) је друг из ђачких дана, заједно смо 

тренирали рвање у Црвеној звезди. Његов старији брат је познати карактерни 

глумац. 

 

Када год дођем на терасу кафане Москва виђао бих човека прилично старијег од 

мене, крупног и отреситог. Недавно ме је при сусрету поздравио. Он је на значајној 

позицији у неком мањем предузећу, зове се Илија Арежина.  Имам утисак да је био 

режимски човек, али да сада има разумевања и за критичка виђења. 

 

У Галеници постепено упознајем поједине кадрове са којима сарађујем. Мита 

Јауковић је задужен за организацију обраде тржишта парафармацеутике, а 

лепушкаста Тања Симић је фармацеуткиња. 

 

Трудим се да организујем свој живот, да унесем план и метод. Још од 1976. године, 

када сам се запослио у ФГП  Рекорд, сам у свескама обележавао датуме, и шта сваки 



225 

 

дан  треба да урадим. Од тада сваки дан у дебелој свесци претвореној у роковник, на 

свакој страни уписујем све  шта треба да урадим. 

 

Хтео бих да објасnим откуда ми ова навика. Већ неколико година sa великом 

пажњом и задовољством читам познати амерички часопис READER`s DIGEST, али 

преведен на француски као SELECTION . Добијао бих га бесплатно у Америчкој 

читаониоци. У њему бих читао изузетно занимљиве текстове, који би пленили  мој 

нарочит интерес. Овај часопис ми се највише свиђа што је необичан, обрађује на 

врло јасан и аргументован начин многе теме из обичног живота. Прочитао сам у 

њему још далеке 1976.године текст, који подучава како да сазнјаемо наше 

мотивације, којих нисмо довољно свесни. Писац текста је дао кратак и јасан савет 

љубопитљивом читаоцу: узмите једну дебелу свеску, и у времену од месец дана 

забележите све шта сте радили, или желели да урадите. Онда, после месец дана 

групишите ваше акције, или намере, жеље, тако ћете сазнати шта желите, који су 

вам потсвесни мотиви и циљеви. Поређајте их по реду важности, набавите једну 

дебелу свеску, и упишите у њу датуме за пар месеци, или више, у зависности од 

дебљине свеске. За сваки дан убележите план акција. А направите и један план за 

месец дана.   

 

Тако сам и поступио. Овакав поступак организације мога живота,  је у мој живот 

унео значајне промене, ред, план и програм активности.  

  

 

 

-Јули 1980.године. Летовање у Узовници, на Дрини. 

 

Саша и ја смо провели двадесетак дана на летовању на Дрини. Са нама су били и 

моји родитељи и мала Валерија. 

 

-  

 

 Пејзаж са Дрине. 
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-  

Дрина. 

 

Тих двадесетак дана су били истински одмор. Рано легање, касно устајање, здрава 

храна, по цео дан би смо били на Дрини, Саша ове године није имала нападе 

алергије. Она је усхићена лепотом брзе и дивље реке Дрине.  Не знам зашто, она 

налази да је овај крај, иако је Србија, сличнији Босни. То је за њу нарочито 

занимљиво. 

Имали смо један необичан догађај једне ноћи  у нашој соби на спрату. Светло је било 

угашено, али је напољу била сјајна месечина, посматрали смо велики модри месец 

који је моћно сијао у  ноћи тамо изнад Босне, растерујући помрчину у нашој соби. 

Наједном је нешто испод плафона зашуштало, зачу се нешто као једва чујно 

шиштање. Одједном са таванице на плафон наше собе продреше некакве мени 

непознате животињице, личиле су на повеће пацове, али су имали дуге репове, скоро 

као код веверица. Саша се пропе на лактове и преплашено завришта. Скочих и 

зграбих велику метлу и почех да ударам у правцу незваних шумских ноћних 

гостију:``То су шумски пацови, не бој се``, почех да смирујем Сашу, некако успех да  

 

је ослободим страха. У томе ми помогоше и сами пацови, који се пред ударцима 

метле брже боље вратише у рупе у таваници.  

 

Осврнух се око себе и спазих на столу велику ролну самолепљиве дебеле хартије, 

зграбих је, попех се на столицу, и облепих чврсто све видљиве рупе, а Саша ми 

додаде своје маказице, па све то исекох и добро затегнух. 

 

Тако су овинаши незвани и необични гости, шумски створови, били спречени да се 

појављују у нашој соби. 

 

 
Дрински медвед са Таре. 
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Мој сан није повремено како треба. Сеоски певци би закукурикали у рану зору, ја 

сам већ био будан. Притисле ме бриге. Шта ће бити када се вратимо у Београд? 

 

Младића Обрена, техничара, сина блиског  рођака Драгољуба Крсмановића, њихова 

кућа је ту одмах поред наше, виђам на купању на Дрини, на острву званом `` 

Крсмановића чагељ``. Он је изразито плав, снажан и врло привлачан момак. 

Запослен је као техничар у Грађевиском предузећу у Крупњу. Добро је упознат са 

мојим активностима за људска права. Изненадио ме је када ми живо саопшти:`` 

Моји директори праве викендице политичким моћницима далеко испод цене``.  

 

Обрен и ја смо се тако добро разумели. 

 

 

 
Дрина у Узовници. 

 

Крсман је због нечега очајан. Себе сматра невином жртвом, раније ми је огорчен 

спомињао самоспаљивање.  Из године у годину он све више смалаксава, његова 

снага узмиче и копни пред подмуклом болешћу. 

 

Први сусед Десо Еро Митровић прође изнад наше куће, са ловачком пушком на 

рамену, усмери се ка шуми. Он је земљорадник, али је политички врло зрео, мудар 

по природи, све види,  запажа, и са мојим критикама се у потпуности слаже. Како је 

он тако мудар и разуман, стално се питам, без завршених школа, а све види и 

препознаје? 

 
Узовница-Селанац: 9:4. 
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-26 јули 1980 године. Драган Вељковић ме позвао телефоном. 

 

Био је кратак али концизан. Схвата добро о чему се ради. Моја подршка му 

очигледно долази као мелем на рану. ``Долазим средином јула у посету Радомиру, па 

ћемо се видети``, прозбори својим распеваним јужњачким нагласком. 

 

 

-Август 1980.године. Појава Леха Валенсе. 

 

Лех Валенса води први раднички штрајк у бродогралиштима у Гдањску, у Пољској. 

Тамо је основан синдикат Солидарност. Солидарност постаје прва организација у 

Источном блоку коју режим не контролише. 

 

Како је ово могуће? 

 

Ово је велико охрабрење за нас овде. 

 

Шта се ово дешава у западном свету? Терористичка бомба на железничкој станици у 

Болоњи убија 85 и рањава преко две стотине људи?. 

 

Опет авионске несреће! У једној од највећих, у Саудијској Арабији гине 301 путник. 

 

 

 

 

 

-22 септембар 1980.године. Почетак првог Заливског рата између Ирана и Ирака. 

 

Из архива ( Википедија): Ирачко-ирански рат  или  Први заливски рат , је рат 

између војних снага Ирана и Ирака који је вођен између 1980. и 1988. године, као 

последица ранијих граничних спорова. Рат је почео 22. септембра 1980. ирачком 

инвазијом на Иран. Након првих ирачких успеха Иран успева да стабилизује 

ситуацију, што претвара овај рат у стајаћи рат. УН су често позивале зараћене 

стране на преговоре, али прекид ватре је постигнут тек 20. августа 1988, док је 

последња размена заробљеника извршена тек 2003. године. 

Води се рат у Авганистану. У Иран је на власт је доведен Ајатолах Хомеини, а 

свргнут је прозападни лидер Риза Пахлави. Овај део планете се претвара у нову 

неуралгичну тачку. Коме то треба? Мишљења о узроцима ирачке инвазије на Иран 

се разликују. Неки сматрају да је разлог био устанак Шиита у Ираку, други пак, 

полазе са становишта да је циљ био одбрана Блиског истока од ширења Хомеинијеве 

идеологије, док трећи наводе Садамову жељу за влашћу. 

Упркос антиционизму исламског режима ајатолаха Хомеинија, Израел је подржао 

Иран. Израел је утврдио да Ирак развија нуклеарно оружје. Страхујући да би Ирак у 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1980
http://sr.wikipedia.org/wiki/1988
http://sr.wikipedia.org/wiki/22._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1980
http://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1988
http://sr.wikipedia.org/wiki/2003
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB
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будућности могао да нападне Израел, премијер Менахем Бегин је послао неколико 

ратних авиона типа F-16, који су за само неколико секунди реактор претворили у 

рушевине. Израелска војска је тада саопштила да је нападом „нуклеарни дух 

Багдада враћен назад у боцу―.( Према архивским подацима-Википедија). 

 

Драгољуб Игњатовић налази још један доказ да је Југославија под контролом 

совјетских бољшевика:`` Ево потписаше Совјетско-југословенски 10-годишњи 

трговински, економски и технички споразум. Заокружују нас бољшевици. Они су 

свугде инфилтрирани. Експлодирала бомба на Октоберфесту у Минхену, погинуло 

13 особа. Видиш ли ти да планета ври``. 

 

-3 септембар 1980.године. Умро Бора Мирковић.( томови  1. 2. и 3.) 

Медији  су саопштила у ударним емисијама да је изненада преминуо водитељ РТС 

Београд Боривоје Мирковић. Он је мој школски друг, новинар и правник, сарадник 

и уредник више омладинских и студентских листова. Био је врло активан учесник у 

политичком животу. Виђао сам  га често на телевизији, био је задужен да 

интервјуише  лидере појединих држава,  најчешће несврстаних. Са изузетном 

пажњом сам пратио и његове разговоре на телевизији са истакнутим политичарима 

западних држава. Године 1970. почиње да ради на Телевизији Београд, најпре као 

главни и одговорни уредник Документарног програма, а потом као уредник и аутор 

серије емисија Бела књига. 

 

 
Borivoje Mirković u Studiju 3. 

 

Бора Мирковиће је био један од најбољих ђака у моме разреду у Првој београдској 

гимназији, истакнути политички омладински акивиста, предодређен да буде један од 

водећих политичара земље. Очекивао сам да постане министар, или у најмању руку 

амбасадор или народни посланик, и близак  Титу. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/F-16_%D1%84%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Био је образован и отресит, говорио је течно енглески, француски, руски, 

италијански и шпански, радећи своје чувене интервјуе није никада водио 

преводиоце са собом. Врло је наочит, висок и снажне грађе. 

Био сам помало разочаран виђајући га на телевизији, јер сам очекивао да постане 

утицајни државни функцонер, а не само новинар. Вероватно су режимски кадровици 

проценили да је он засада потребнији на томе деликатном месту тако битном за 

формирање јавног мнења. 

За име и рад Боре Мирковића везује се она етапа у развоју телевизијског израза која 

је значила отварање наше телевизије према светским процесима.  

Јуче, када је умро, имао је само 43 године, а иза њега је остала серија Бела књига у 

којој је интервјуисао: Вилија Бранта, Бургибу, Герека, канцелара Шмита, Индиру 

Ганди, Сиханука, затим Кариља, Едварда Кенедија, Маршеа, Жискара Дестена, Ким 

Ил Сунга, Аверала Харимана, Бжежинског, Џемса Рестона. 

Запазио сам да поставља врло мудра питања, фрапирала ме је његова самоувереност  

и високо држање до себе и државе коју представља. Није показивао да је много  

импресиониран својим истакнутим саговорницима, од којих су неки били лидери 

појединих великих држава,  СФР Југославија је за њега била изнад свега.  

Недавно сам га срео у УКС на вечерњој трибини. Сео је баш поред мене. Знао је за 

моје акције око људских права, насмејао се духовито срочивши:``Нека цветају сви 

цветови``. 

 

Изненадна смрт младог и робустног Боре Мирковића је изазвала свакојаке 

спекулације у узнемиреној београдској јавности. 

 

 

 

 

-1980.година. Сусрет са Гојком Николишем. 

У САНУ на стручној расправи о актуелним друштвеним темама сам се упознао са 

Гојком Николишем, лекаром и историчаром, учесником  шпанског грађанског 

рата и Народноослободилачке борбе, генерал-пуковником ЈНА, чланом  Српске 

академије наука и уметности и народним херојом Југославије. 

Он је вршњак мојих родитеља, наочит је висок човек младалачких манира.  

Саслушао ме је пажљиво, али није показао већи интерес за даље контакте. Ипак ми 

се чини да ме је схватио, назрео сам бљесак симпатије у његовом дискретном погледу 

са стране. Али због нечега није хтео да до даљег одржи контакт самном, није показао 

довољн интерес за оно што сам му ја предлагао. 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%98_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
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-7 октобар 1980. године. Одговор Наде Радосављевић из САНУ, поводом мог 

предлога  да САНУ обави истраживање МПП ( морално политичке подобности). 

 

 Добио сам коректан одговор из САНУ у вези моје анкете. Упућују ме на неки 

социолошки институт, као надлежан за таква истраживања. 

 

 

-8 октобар 1980.године. Сусрет са Драганом Вељковићем. ( томови  1. 2. и 3) 

 

Позвао ме је телефоном из Крушевца: `` Идем данас у посету Радомиру у ЦЗ ( 

Централни затвор у Бачванској улици), сачекај ме на аутобуској станици у 10 

часова``.  

 

Нашли смо се на аутобуској станици, у парку у Карађорђевој улици. Време је 

учинило своје, давних дана смо се видели, али смо се ипак препознали. Драган делује 

уморно и снуждено, каже да има тешкоћа са сном, изнурен је, измршавео. Али је и 

даље велики и неуморни борац. 

 

Седосмо на трамвај до Славије, тамо уђосмо у тролејбус, за непуних пола сата смо 

били пред зградом ЦЗ-а. 

 

Успут сам сазнао хрпу детаља о Радомиру. Изненадио сам се када ми је испричао да 

Радомира у ЦЗ-у ипак цени особље јер је он првоборац и потпуковник ЈНА, професор 

Војне академије у Сарајеву. `` Радомир иако није психијатар, обавља психијатријске 

експертизе, и изриче психијатријске дијагнозе и мишљења појединим пацијентима``.  

 

``Како то``?, зачудих се, ``он није за то довољно стручан?``  

`` Стручан је он и још како,  за то је он испекао задатак задњих десетак година``.  

 

Тачно, помислих, он се са психијатрима прегања већ дуги низ година па се 

изпраксирао, па како је мудар и образован, и то је брзо научио:`` Па која је сврха 

што њега затворски психијатри одређују да то чини, зар они нису за то надлежни?`` 

Никако не могу да  схватим о чему се ту ради.  

 

`` Он то ради стручно, и бесплатно, не морају они да се замарају, експлоатишу 

његову стручност, а они добијају хонораре``, слегну Драган Вељковић раменима. 

 

Није прошло више од 45 минута док је Драган био у посети брату у згради ЦЗ-а у 

Бачванској улици, када је се преда мном појавио насмејани и расположени Драган.  

 

Чим изађосмо на улицу он ми се приближи:`` Радомир те је много поздравио, велике 

наде полаже у тебе``,  тутну ми у руке неколико празних листова истргнутих из неке 

старе свеске:`` Дао ти је ове листове са његовим бланко потписима, пиши у његово 

име, као да он пише ОУН, Amnesty International, и на друге адресе``.  
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Застадох врло обрадован. Загледах празне листове, на чијем је дну стајало исписано 

ћирилицом црном хемијском оловком ``Радомир Вељковић``. 

 

``У ПБЦЗ је и Владимир Марковић због сличног деликта`` рекох му гледајући га 

упитно. `` Знају се они, причао ми је о њему Радомир. Тамо је несносна врућина лети, 

а зими је хладно, полупани прозори, милиционари позорници бију за најмању 

ситницу, храна је лоша``.  

 

Драган поче да се смеје гласно, расположи се:`` Радомир има на крову ЦЗ-а своју 

приручну астрономску лабораторију, то је његова струка, он је техничке бранше, 

рече ми да је ноћас видео телескопом који је сам направио, како се укрштају 

амерички и руски сателити``. 

 

Кренусмо ка школи „Војислава Илића― па да се упутимо ка Аутобуској станици да 

Драган тамо хвата аутобус за Крушевац.  Драган успори, натмури се:`` У тој болници 

има ужаса, самоубистава. Рече ми Радомир данас да је недавно дошао на његово 

одељење неки српски националиста из Шумадије, негде од Крагујевца, прву ноћ га је 

силовала њих шест,  тешко су му повредили чмар и дебело црево, нису хтели да га 

пребаце у болницу, следеће ноћи се поновило силовање, издахнуо је``. 

  

  

- 10 октобар 1980.године. др Владета Јеротић, сусед. 

 

Доктора Владету Јеротића, познатог психијатра, виђам на предавањима у граду. 

Данас се скоро  сударих са њим у  самопослузи, на углу Војводе Степе и улице Боже 

Јанковића, где се повремено у куповини сусрећемо. Јавих му се учтиво, он ме  

 

погледа љубазно. При руци су ми били у најлонској кеси текстови са случајевима 

злоупотребе психијатрије намењени страним новинарима и дипломатама. Застадох, 

извадих комплет захефтаних докумената и пружих му, са молбом да их погледа.  

 

Он их прихвати без речи. Одлазећи саопшти ми да станује на дну оближње улице 

Јове Илића. 

 

Дакле, суседи смо. 

 

Све се више у медијима изговара име Маргарет Тачер, `` Челичне леди``. Она јесте `` 

челична``, али свемоћна Енглеска ипак није у стању да сузбије Ирску републиканску 

армију, затворени Ирци штрајкују глађу захтевајући статус политичких 

затвореника. 
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-Октобар 1980.године. Дописи истакнутим јавним личностима.  

 

Обраћам се све више на различите адресе у земљи и ван ње, захтевам заштиту и 

подршку.Тако сам написао један  резиме Шефу делегације СФРЈ на Европској 

конференцији у Мадриду. 
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-30 октобар 1980. године. Још нисам добио документацију од родитеља Владимира 

Марковића. 

 

 Дани, недеље и месеци лете као минути, време тако брзо пролази. Често размишљам 

о пролазећем месецу октобру, предосећам да неће ништа бити од обећања затворске 

управе да ће Влада бити отпуштен из болнице. 

Када сам његове родитеље позвао телефоном, по дрхтавом гласу професора 

Марковића сам осетио да се десило нешто лоше. Ипак се, после консултовања са 

супругом, сложио да дођем на разговор. 

 

 Затекао сам их на вратима, упрли су врло забринуте очи у мене, Владина мајка 

смркнута и у дубокој бризи, само изусти кратко: '' Владу још неће да отпусте, а 

долази ледена зима''. 

 

 '' А шта је са обећањем да случај Владимирове скрибоманије није опасан и да ће већ  

октобра  ове  године дати предлог за његово  извођење пред Комисију која решава  о 

пуштању  на слободу'', постављам одмах кључно питање. 

 

 '' Прекјуче сам се обратио Владином лекару, који ми није лично дао објашњење 

одлагања свега, већ нас преко секретарице упутио на др. ….., који нам је образложио  

нужност Владимировог даљег  лечења због писања нечег  забрањеног, не 

прецизирајући тачно о чему се ради'', смирено и уморним гласом прича Владимиров 

отац. 

 

 Реч узе његова мајка:'' Из разговора са другим представницима власти наслутили 

смо да се ради о белешци коју је о Влади донео  неки емигрантски часопис, из које се 

могло закључити да је он приликом изласка упутио такво писмо томе часопису. 

Схватили смо да је, по нашег сина, настала трагична забуна``. 

 

 Погледах је учтиво и упитно у исти мах. Онда ми она појасни:'' По савету државног 

тужиоца, друга ……………Влада  је при једном доласку родитељској кући написао 

три писма овим часописима, којима је захтевао да му их више не шаљу, и то 

категорички, јер га таква штампа више не интересује. Писма смо лично ми, 

препоручено, предали на пошту, то сам казала његовом лекару, али ништа није 

вредело``. 

 

 Тако су поступање Владимира Марковића, а по савету јавног тужиоца,  психијатри 

београдске затворске болнице протумачили  као озбиљан знак још неизлеченог  

душевног  обољења, а Владимиру Марковићу је због ове стручне оцене, донете на 

основу информације из полицијских извора, продужен боравак на неограничено 

време. 

 

Оценио сам да је дошло до битне промене, и да треба да енергично пређем на ствар:'' 

Нема наговештаја да ће га отуда ускоро отпустити, долази ледена зима, он је тамо са 

тешким душевним болесницима и убицама, њему тамо није место, морамо хитно 

реаговати, јер му здравље и психа могу бити озбиљно оштећени. Мени су обећале 
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међународне организације да ће брзо реаговати и захтевати од Владе СФРЈ да не 

спроводи одмазду према Влади и његовим родитељима, због обраћања њима''. 

 

 Владимиров отац устаде полако са столице и приђе ми:'' Имате ли тај допис где они 

то тврде?``.  

 

Отворих актен ташну и пружих му допис, они узеше, Владина мајка устаде и донесе 

речнике, ставише писмо на сто и почеше да га заједно са мном проучавају. 

 '' Немате шта да изгубите, најважније је да Владу отуда извучемо'', рекох . 

 

 Настао је мучан разговор, изношење аргумената и контрааргумената. Родитељи су 

врло забринути да не погоршају ионако врло деликатан и тежак положај њиховог 

сина јединца. 

 

 '' Да сачекамо још мало, дођите у јануару, да фотокопирамо документа'', закључи 

разговор професор Марковић. 

 

 

 

 

 

 

 

-Октобар 1980.године. 

 

Октобар је месец након уходавања после летовања, људи су одморнији, почињу да 

раде, ђаци и студенти почињу да иду у школе и на факултета, све живне. Ову 

ритмику изгледа да следе и држава и економија. 

 

Југославија се прилагођава на нестанак Тита, поредак се упиње да обузда тензије, да 

се усправи из полаганог посрнућа. Почела је серијска производња Југа, Лазар 

Мојсов је на челу СКЈ, након Стевана Дороњског.  

 

Николае Чаушеску, председник Румуније, је био у посети СФРЈ. Шеф делегације 

Авганистана на конференцији УНЕСК-а у Београду осудио власт Совјета.  

 

 

-Добрица Ћосић и Љубомир Тадић покушавају да покрену часопис "Јавност" 

(слободни, демократски часопис). 

 

Већ извесно време се у ударним емисијама на радију и телевизији,  помиње изузетно 

надарени пијаниста Иво Погорелић, чуо сам да због контроверзне изведбе није 

прошао у финале Шопеновог такмичења у Варшави, али је зато добио награду 

пољског Савеза студената. 
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У Југославији перманентно подрхтава тло, регистрован је још један лакши 

земљотрес, овог пута у околини Мостара, осетио се и на обали. 

 

 

-Песма Евровизије 1980.године. 

 

Прво место је освојила Република Ирска са песмом What's another year, песму је 

певао Џони Логан.  

 

И овога пута је проглашење победника на Евровизији била прилика да се Саша и ја 

опуштени удружимо у  посматрању изузетног и веселог спектакла на телевизији. 

Европа је наша нада.  

 

 

 

 

 

 

-Новембар 1980.године. 

 

Смрћу великог вође обезглављени поредак не посустаје. СИВ (Савезно извршно 

веће) је либерализовао цене око једне трећине индустријских производа које су 

замрзнуте августа 1979. Цене меса су ограничене.  

 

Комитет Покрета несврстаних у Београду разговара о Иранско-ирачком рату. Грчки 

председник Константин Караманлис у посети СФРЈ. Југословенски премијер 

Веселин Ђурановић стигао у посету Кини.  

 

Седморица професора "Праксисоваца" (Марковић, Тадић, Животић, Голубовић, 

Мићуновић, Стојановић, Попов) обавештени да од 2. 12. неће примати плату на 

Београдском универзитету (од '75 нису предавали, али су добијали 60% плате). 

ССРНЈ ( Социјалистички савез радног народа Југославије) није дао дозволу за 

часопис "Јавност" (иницијатори Ћосић и Тадић), следе напади у штампи. Четрдесет 

три хрватска интелектуалца послала меморандум Председништву СФРЈ за 

ослобађање политичких затвореника (Иван Супек, Фрањо Туђман, Владо Готовац).  
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27. новембра СФРЈ добија зајам од 250 милиона долара од девет западних и једне 

московске банке (од почетка године 1,6 милијарди долара, тражи се још 400 

милиона).   

 

Драгољуб Игњатовић је и ову позајмицу схватио као шминкање тешког болесника:`` 

Боље би било да су СИВ-у саопштили дијагнозу, узроке кризе, и предложили план 

мера корекције, овако дају новац и замагаљују узроке галопирајуће кризе. Уместо да 

се исправи, Југославија ће све више тонути у неосновано самозадовољство и 

самоуништење``. 

 

Одговорих му потврдно:`` То није тако од јуче, тако је већ годинама, деценијама, 

Југославију одржавају одавно на апаратима ( томови  1. 2. и 3) 

 

Источна Европа је у дубоким превирањима.У Пољској  је званично регистрован 

синдикат Солидарност. У Мадриду почињу састанци Конференције о безбедности и 

сарадњи у Европи (данашњи ОЕБС). 

 

Џон Ленон и Yоко Оно изазвали скандал позирајући наги фотографу Алену 

Танненбауму. 

 

Поводом катастрофалног потреса у јужној Италији који је  убио 4800 људи,  Иван ми 

је иронично и   презриво добацио:``То је земљотрес, а не ови дрмосери овде. Италија 

је  права егзотична земља, а не прозаична Југа``. 

 

У Амбасади Замбије сам успоставио, као што претходно наговестих,  врло добар 

контакт са војним аташеом пуковником Мотом.  Драго ми је што ме је врло  

 

пажљиво саслушао, и што је још важније, сложио се самном:`` То што радите је за 

нас из Африке врло значајно, треба да чујемо и глас народа, а не само званичника``.  

 

Пуковник Мота је другачији од осталих дипломата из Црне Африке. Има врло мудро 

лице, врло је разуман и драг. Као да је наш човек, чије лице је префарбано црном 

бојом. 
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-15 новембар 1980.године. Упутио сам допис Фрањи Херљевићу, савезном секретару 

унутрашњих послова.  
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- 21. новембар. Писмо академику Гојку Николишу. 
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-8. децембар 1980. године. Убијен  Џон Ленон. 

 

Бивши фронтмен групе Битлси, који је изградио успешну соло каријеру, убијен је 

испред  хотела у Њујорку, где је становао, око 1 час ујутру по локалном времену, 

након што се враћао са снимања свог новог албума. Убица, Марк Дејвид Чепмен, 

одмах се предао полицији. 

 

 У моме дубоком сећању је Ленонова ексцентрична изјава да су Битлси популарнији 

од Исуса. ( том 3). Оваква његова изјава је за мене утолико чуднија, јер је Џон Ленон 

био врхунски уметник, поврх свега  Енглез, а  Енглези су врло одмерени у изјавама. 

 

  

-Децембар 1980.године. Посета Весни Пешић. 

 

 Весна је научни сарадник института у мирној Крфској улици, тамо ка Карабурми. 

Љубазно ме је примила и саслушала, али без икаквог коментара. 

 

Када сам се вратио у канцеларију, шеф моје Службе истраживања тржишта Саша 

Савић, ми рече да су ме тражили телефоном из ГСУП-а ( Градског секретаријата 

унутрашњих послова Београда), уз тврдњу да сам посетио извесну Весну Пешић. 

 

  

-Децембар 1980. године. Сахрана пса, заједно са сахраном државног непријатеља. 

 

 Умро је отац моје познанице Л……….., који је записан у архивама СДБ ( Службе 

државне безбедности) као опасан државни непријатељ (―Зато што се усуђује да 

критикује друга Тита‖).  

 

У суседној згради на периферији Београда станује извесни К....   политички 

активиста, који је одувек острашћено и  крајње задрто, мрзео Л… 

 

 Чим је сазнао да је њен отац умро, сав сретан је решио да то прослави на његов 

извитоперени начин. 

 

На дан сахране њеног оца, група сродника  и пријатеља К.....одлучује да отрују 

њиховог пса, подесили су тако да сахрана пса буде у исто време када и сахрана 

несретног човека. И то у башти суседове куће. 

 

Док су сродници и пријатељи Л... излазили из стана да би кренули ка гробљу, пред 

њима се одиграо  истински ритуал сахране пса: доносе пса у малом сандуку, 

смештају га у раку и засипају је свежом земљом. И  то све на очиглед родбине 

преминулог. 

 

К….узвикну тако, да је родбина Л..  чула његов јак и разговетан глас: 

‖Пао је државни непријатељ, кад и мој џукац‖. 
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 Извади револвер и испали метак  у ваздух. 

 

 Хитац реско одјекну мирним београдским предграђем. Вране залепршаше уплашено 

крилима. 

 

  

-Децембар 1980. године. Жртве политичке дискриминације и прогона из мог 

природног окружења. 

 

 После мога првог повратка из Белгије јула 1971. године, а онда све више након 

другог повратка из Брисела априла 1974. године, као што је то могао прочитати 

пажљиви читалац ( том 3),  сретао сам у све већем и већем броју свакојаке 

несретнике и невољнике, који су ми се жалили да их власти због нечега киње и 

обесправљују. 

Дошао сам до закључка да оваквих страдалника има много. Али да се о њима ћути. 

 

Питао сам се: колико би их могло бити? Да ли таквих несретних људи има стицајем 

случајних околности само у моме личном директном окружењу? Дали ја потичем из 

атипичне фамилије политички непожељних грађана?  Можда је тако, јер у мојој  

 

 

породици, међу мојим сродницима, су значајно заступљени политички обесправљени 

поданици ове државе.  

 

Али ја нисам регистровао жртве тираније поретка само међу мојим сроднцима, него 

сам их запажао и шире у друштву.  

 

Поразмислио сам о деликатној чињеници да су се мени обраћали свакојаки угрожени 

појединци, познајући ме као незадовољника, они би на неки начин у извесној мери 

могли бити показатељ извесне раширености ове пошасти. Али они нису део мога 

личног природног окружења, јер су ми се обратили зато што се борим за људска 

права?. Значи да би се у моје провере, уколико бих и њих узимао као доказ глобалне 

раширености политичке репресије у земљи, укључивале субјективне процене 

засноване на сегментима који нису довољно репрезентативни. 

 

Уколико бих покушавао да докажем да је то глобално раширена појава, да се не ради 

само о моме атипичном и нерепрезентативном окружењу, морао бих да спроведем 

додатна истраживања репрезентативнијих сегмената становника. 

 

Али обесправљене комшије, школски другови, колеге са факултета, колеге из 

предузећа у којима сам радио, земљаци из завичаја са Дрине, сви су они из мог 

природног окружења, не може се пронаћи било каква спона и веза њихових 

неприлика са мном, или због њихових интеракцијна са мном, значи да те неприлике 

које их погађају, немају никакве везе са мном, то им се дешавало потпуно независно 

од мене. 
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Дакле, прво бих требао проучити детаљно и прецизно сегмент:  

СРОДНИЦИ. Затим све остале сегменте: комшије, колеге из школе и са факултета, 

земљаке, колеге из предузећа где сам био запослен. 

 

Желим да у овоме истраживању применим научни метод: ОБЈЕКТИВНУ 

ПРОЦЕНУ, СВЕОБУХВАТНО ИСТРАЖИВАЊЕ, И КОНТИНУИТЕТ. 

 

Ја већ имам подоста показатеља да таквих страдалника има не само међу мојим 

сродницима, него и у другим поменутим сегментима. Али желим да то прецизно 

утврдим. 

 

А када то учиним, да бих био валидно убеђен да тиранија подмукло  дискретно 

погађа већину грађана, сматрао сам да бих требао да обавим истраживање 

природних окружења и неколико других познаника.  

 

Дакле, следећи корак би био да се запитам: дали таквих трагичних случајева има и у 

окружењима других грађана?  

 

 

 

 

Ако се и таква претпоставка покаже као тачна, тек тада бих могао са дозом значајне 

поузданости, да закључим да је земља у раљама опаких прогонитеља који подмукло, 

из потаје, тлаче и злостављају већину неосвешћених и преплашених грађана. 

 

Као што је пажљив читалац могао сазнати из тома 3, моја истраживања су већ 

поодмакла у овом правцу: почео сам анкетирање на репрезентативном узорку од 

1.000 испитаника са циљем да установим како припадност СКЈ ( Савезу комуниста 

Југославије) и политичкој моћи, утиче на друштвено економски статус. Установио 

сам да су чланови СКЈ свет за себе, привилеговани, лакше долазе до посла, више 

зарађују, заузимају махом руководећа места, брже долазе до стана, имућнији су. Али 

сам био изненађен сазнањем, да на пример њихова деца постижу боље резултате у 

учењу, поготову када сам проверама установио да чланови Партије имају здравије 

породице, да раније ступају у брак, да међу њима има мање развода, продуженог 

целибата. Читалац ових редова ће бити збуњен, или неповерљив, када прочита да 

сам на основу података у упитнику дошао до налаза да су чланови СКЈ здравији. 

 

О овим налазима сам обавестио београдске дисиденте и борце за људска права. Био 

сам још једном прилично непријатно изненађен, неки од њих су ме загледали 

зачуђено:'' Па ово је партијска држава, није ово Француска''. '' Тачно, али 

политичка дискриминација и репресија се додирују и мешају, већина трпи и страда'', 

одговарао бих, '' а о томе се ћути''. 

 

Страни новинари су пак показивали све већи интерес за моје тврдње да у земљи 

постоји политичка дискриминација већине. Приликом посета појединим 

дипломатама западних држава у Београду, они би увек према мени били учтиви, 
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радо би ме саслушали, наговештавајући ми пригодним учтивим речима и гестовима 

да са њима треба да одржим контакт. 

 

У Београду се све више говори о клаузули МПП ( морално политичке подобности). За 

мене је била велика радост када сам сазнао од Косте Чавошког, да су он  и група 

ражалованих професора Филозофског факултета, које називају`` праксисовци``, 

најзад одлучили да покрену истинску  кампању против ове све злогласније клаузуле.  

 

Ипак, ја сам продубљивао моју тезу: не ради се само о дискриминацији политички 

неприпадне већине, многи грађани су жртве подмуклих неформалних прогона без 

осуде за вербални деликт, или смештаја у затвор.  

 

Моје тврдње сам поткрепљивао стављајући пред моје саговорнике текстове  са 

анализом стотинак случајева политичких прогона, о некима од њих сам говорио у 

претходном тому и поглављима. 

 

Западни новинари и дипломате су узимали у обзир моје податке о дискриминацији 

политички неприпадне већине, изражавали су слагање са мном, стављајући ми 

деликатно до знања да је то у свету донекле познато, ипак су ме охрабривали, уз 

напомену, да је такво стање у Југославији супротно Општој декларацији о људским  

 

правима ОУН и другим међународним конвенцијама о људским правима. Али су ми 

у неколико наврата у последње време ставили јасно до знања да су западне државе  

добро информисане о постојању партијске државе у Југославији, и да бих стога  

 

тежиште моје кампање по овом питању требао највише да усредсредим на амабасаде 

несврстаних држава у Београду. 

 

Док је њихов став о случајевима злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, и 

политички прогањаним појединцима за које сам ја тврдио да су масовни, био 

другачији: вероватно се ради о појединцима, малом броју политички некоректних 

опонената, који су се нечим замерили властима,  би ми смирено саопштавали.  

 

У сваком случају, број таквих особа би био мали'', казао ми је један високо 

позициониран западни дипломата. ''Ви се крећете у таквом дисидентском миљеу и 

срећете их, то никако не би могао бити репрезентативан узорак. Ако мислите да 

нисам у праву, ви би требали да ми доставите валидне документоване податке о 

већем броју таквих особа?``. 

 

 Ипак, ови разговори су ми дозволили да проценим да је страно јавно мнење ипак 

врло осетљиво на оптужбе да поредак прогони грађане. 

 

Зато сам усредсредио пажњу да ову област проверим и што боље документујем. 
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 Пошто сам анкетирањем установио да постоје закономерности о политичкој 

неравноправности Партијаца и Непартијаца, себи сам ставио у задатак да истражим 

детаљно и прецизно: 

 

-да ли  су жртве политичких прогона које ја срећем производ мојих дружења са 

таквим особама, дисидентима, дакле радило би се о нерепрезентативном узорку, о 

атипичним појединцима? Дакле, у потврдном би значило, да таквих особа ипак има 

мало, у ограниченом броју?. 

 

-или је пак у питању нешто друго, врло необичан мрачњачки пројекат, о масовним 

прогонима грађана, које поредак спроводи преко својих свепостојећих, изванредно 

свугде инсталираних безбедоносних структура, и испољава жељу да малтене 

контролише, кажњава или награђује по своме нахођењу, скоро сваког, или барем 

већину грађана? И то без њиховог знања. 

 

Ако би ово било тачно, залазио бих у мутне воде теорије завере, ` Великог брата``, 

који невидљиво надзорава сваког грађанина, и кроји му судбину без његовог знања, 

онако како  он  то жели. 

 

Да бих дошао до веродостојних података почео сам да уз примену ригорозног метода, 

истражујем податке о људима из мог личног, природног окружења: најближу  

 

 

породицу (отац, мајка, браћа, сестра), сроднике моје мајке, сроднике оца, суседе из 

зграде, школске другове, колеге са факултета, земљаке из завичаја оца. 

 

Хтео бих овде да поново прикажем податке о мојим сродницима: 

 

Као што је читаоц претходних томова ове саге мога сазнати, мој отац и поједини 

његови блиски су од 1945. године доживљавали свакојаке политичке неприлике од 

стране свемоћног репресивног поретка. Управо овом књигом ја покушавам да 

разјасним о чему се то радило, и зашто им је то чињено. 

 

Мој отац је био жртва неоснованих сумњичења, да је наводно сарађивао са 

четницима, што је повремено добијало димензије несносних притисака и истинских 

претњи, због чега је отац  имао и сметње у професији. Његов отац, деда Велизар, је 

био осуђиван за вербални деликт. Очеви блиски рођаци Крсман Крсмановић, Милић 

Крсмановић Јовин су били излагани шиканирањима на радном месту и на друге 

начине. Мој брат Милић дуго времена нигде није могао добити стално запослење као 

политички неподобан, био је жртва физичког обрачуна на јавном месту, а сестра 

Нада је, због оца, трпела у гимназији и била је принуђена да привремено борави у 

Загребу, где је матурирала. 

( томови 1, 2 и 3). 

 

Судбина породице моје мајке је била још мукотрпнија. Када су комунисти дошли на 

власт 1945. године, за њих је нестао нормалан живот. Дошла су нека нова времена 
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несигурности и отимачине имовине. Отац моје мајке Василије Поповић је био 

проглашен за капиталисту, за политичку реакцију, како се онда говорило,  при чему 

је била конфискована његова имовина. Жиг је био утиснут и на децу, која су трпела 

због њега: ћерка Милена, а и син Богдан Поповић, официр ЈНА који није могао 

напредовати даље од чина капетана, и који је провео седам врло стресних година на 

служби у војној јединици  на острву Вису  у Јадранском мору.  

(томови  1. 2. и 3) 

 

Када се моја породица доселила 1955. године у стан у Карађорђевој улици број 50, у 

нашем непосредном суседству је живела породица маминог блиског сродника, њеног 

ујака Владе Беатовића. Пажљив читалац тома 1. ће се сетити Владе Беатовића, код 

кога смо мајка и ја  навратили далеке 1947. године, за време посете Београду. Владо 

Беатовић је био ухапшен 1945 године уз лажну оптужбу да је сарађивао са Немцима, 

у затвору  је био злостављан, и оболео је од туберкулозе. Туберкулоза је у наилазећим 

годинама покосила Владу и његовог сина дечака Мишу, а његов старији син Душко 

је пред прогонима избегао у Француску. ( том 2.) Одлучио сам да посетим мамину 

ујну Радојку, удовицу покојног Владе Беатовића. Док сам се пео ка њеном стану брзо 

прескачући степенице, у полумраку сам се напињао да препознам ову зграду и да се 

сетим далеке прошлости када смо мама и ја 1947.године посетили ову напаћену 

породицу. Из таме прохујалих година навреше нека делимична сећања, тек када са 

степеништа зазвоних на врата, и када се преда мном појави ујна Радојка, препознах 

стан, уђох у кухињу, и видех собу кроз отшкринута врата, где је, на оном кревету,  

 

тада лежао покојни ујко Владо држећи у рукама макету Ајфелове коју је сам 

направио.( том 1) 

 

''Сећате ли се када смо мама и ја били овде 1947. године? Ујна Радојка ме погледа 

смирено: 

 

''Давно је то било, прохујаше године, остарило се'', она уздахну. Она је стара, 

погрбљена жена. Стан је сав сив, иако је уредно и чисто одржаван. Све је крајње 

скромно. '' Душко је у Паризу, не сме да дође, он је политички емигрант, посећује ме 

његова супруг Никол'', опет се растужи. 

 

Губитак мужа, млађег сина, а и старији син, који је морао да избегне и потражи 

политички азил у Француској, је ујну Радодојку  претворио у  усахлу стару жену, 

коју су савиле туробне године. Она врло мало говори, у апатији је, уморна, чини ми 

се да једав чека да падне ноћ, да заборав нађе у сну. 

 

Брат баке Саве Поповић, Мирко Беатовић продавац у продавници некадашње 

фабрике ципела ''Бата'', је у пензији.  Са супругом и сином Дејаном живи на 

Бановом брду ( томови  1. 2. и 3.). Када ме ујко Мирко виде на вратима стана 

истински се узбуди:'' Јој ево мога Томе, колико си ме обрадовао што си дошао, дођи 

чешће''. Пошто мало попричасмо о родбини, ја одмах пређох на ствар:'' Оно што си 

ми причао о политици да се дешавало теби и ујни Јелени, се сада и мени дешава''. 
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Ујна Јелена, насмешена плава жена, а и ујко Мирко је изразито плав, се умеша у 

разговор:'' Што сам за време рата била запослена, да преживимо, шта сам све због 

тога претрпела од комуниста , не могу ти описати, представили ме за сарадника 

окупатора. А мога несретног оца сумњичили, погибе несретник, уби га трамвај у 

Булевару Револуције. А и Мирко је се злопатио''. 

 

 Извадих емигрантски лист '' Наша реч'' и ставих га на сто пред ујка Мирка. Тада ме 

је својим необичним поступком мамин ујак Мирко стварно изненадио, узе у руке и 

поче да чита, унесе ми се сав узбуђен у лице са сузама у очима:'' Наш Краљ Петар, 

наши драги Срби емигранти''. 

 

Обоје се жале да су под присмотром. Истински се растужих да због њих родитеља, 

трпе и њихова деца Дејан и  Александар. 

 

Деценијска омраза траје и са овом напаћеном породицом. 

 

Пошто сам детаљно проучио сегмент сроднике родитеља, дао сам се у проучавање 

сродника моје супруге, Сашиних рођака и њене породице. И међу њима сам 

пронашао много сличних паћеника. Да није можда и Сашина фамилија атипична, 

нерепрезентативна по овом критеријуму?  

 

 

 

Потом сам помно истраживао сличне случајеве на радном месту у Галеници, као и 

међу суседима, школским друговима, колегама са факултета. 

 

Установио сам да у свим овим сегментима има политичких страдалника. 

 

Ја сам врло страсно ангажован да установим: да ли је репресија широко заступљена 

у Југославији? 

 

Дакле, не може бити нн речи да таквих страдалника има само међу мојим 

сродницима, зато што би ми могли бити наводно ретка породица у политичкој 

немилости. Није ваљда због мене, из политички омражене породице, био толики број 

прогањаних међу мојим суседима, земљацима,  колегама на радном месту, са 

факултета, и међу школским друговима? Нисам ја ваљда нека изузетно значајна 

особа?. Врло сам приземљен, то никада нисам ни помислио. 

 

Мој задатак би био дакле, у потврдном,  да убедим познанике, дисиденте и борце за 

људска права, стране новинаре и дипломате акредитоване у Београду, међународне 

организације и владе појединих држава, укључујући и оне из несврстаних држава, да 

у Југославији царује флагрантна политичка дискриминација политички неприпадне 

већине. Али и да убедим у нешто друго, да поредак масовно прогони невине људе, уз 

прибегавање укривања репресије, уједно имам за циљ да докажем да је у земљи 

одавно раширена пракса интернирања неподобних у психијатријскле установе. 
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 Као маркетинг стручњак, и експерт за менаџмент, направио сам план како да овај 

врло амбициозан задатак остварим, и то без иоле значајније финансијске базе, јер је 

моја плата  врло скромна: 

 

-убрзати и спровести до краја анкетирање узорка од 1.000 испитаника. Прикупити 

законе и огласе из новина, самоуправна акта предузећа и установа, у којима су 

уписани захтеви за чланство у СКЈ, као неопходан  услов за приступ положајима и 

погодностима. 

 

- интензивирати истраживања све новијих и новијих случајева злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе 

 

- проучити још исцрпније моје природно окружење, и шире, са циљем да установим 

да ли, и колико,  политичких страдалника има : а. међу мојим сродницима, по 

линији оца  и мајке; б. међу школским друговима в. колегама са факултета г. 

колегама из предузећа у којима сам радио и у Галеници, где сам сада запослен д. 

суседима ђ. земљацима. 

 

Уколико, уз примену ригорозног научног метода, успем да пронађем довољан број 

таквих страдалника у тим другим сегментима, а не само у сегменту мојих познаника 

дисидената, који су по том основу пали под удар, или међу мојим блиским  

 

 

сродницима, потврдићу успешно да је на делу чињеница, која потврђује да 

политичка репресија погађа врло велики број грађана, можда и већину?.  

 

Дакле, да закључим, одавно имам жељу да утврдим величину раширености оваквих 

злоупотреба у југословенском друштву. Занима ме да установим: 

 

-број погођених појединаца 

 

-мотиве репресије 

 

-ко то чини, како 

 

-какве су последице по жртве. 

 

 Значајан корак напред за мене у спознаји ове мрачне  неистражене области, је била 

детаљна провера стотинак мојих сродника , да сазнам како на њихову егисзтенцију 

утиче припадност СКЈ. Трудио сам се да применим ригорозну научну методологију, 

уз пригодан упитник, испитивање сваког сродника од првог степена па надаље, без 

изостављања. Ја сам био затечен, зачуђен, они моји сродници који су били чланови 

СКЈ, су ређе били незапослени, неки су били на руководећим положајима, имали су 

боље станове, већа примања, у већој мери су поседовали аутомобиле, викендице, 

били здравији, са стабилнијим породицама, итд. 
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Стално сам се питао: Како припадност СКЈ делује тако пресудно на друштвено-

економски положај? Да ли у Југославији постоји тело које из потаје контролише 

безмало сваког грађанина? 

 

Сада, више него икада пре ме је занимало, да ли безбедоносне структуре, будући да 

дискриминишу већину која није политички припадна, такође масовно прогоне 

грађане? 

  

Дакле, почео сам од проучавања мог природног, социјалног окружења: 

  

1.Сродници: 

 

Читалац може пронаћи податке о даље наведеним сегментима, и појединцима, у 

претходним  томовима 1. 2. и 3. ове саге, и у овом тому ( видети Индекс имена), у 

којима су приказани докази њихових политичких неприлика: 

 

Сродници оца.  

 

Јока Гиздовић, девојачко Крсмановић; Томислав Урошевић; Десимир Митровић; 

Мика Николић; Петар Урошевић;. Васо Крсмановић;. Крсмановић Милан ( 

Грачаница);. Крсмановић- Савић Ружа;, Урошевић Петар и Љиља;. Мика Николић?,  

 

Десимир Митровић, Еро;. Добро Пановић;, Мијо Митровић;, Сремац Анка;.Симић 

Миша. 

 

 Сродници мајке. 

 

 Ујко Ђорђо и Ивка ; Драго Беатовић; Милка и Миша Томић; Дангић Саво; Вера 

Бљајић, Карагић; Миладин Рачић; др Савић Веселин; Поповић Дане; Дуњић 

Витомир и Ђука; Крсмановић Часлав и Милена ( Поповић). 

 

  

Сродници Саше. 

 

Саша, њен отац Александар, мајка Милица, брат Војислав. 

 

  

 

Школски другови. 

 

Глоговац Иванка 

 

Јелена Милетић 

 

Душан Стефановић 
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Десимир Вујинић 

 

Ћук Светозар 

 

Томић Загорка и Јелена 

 

Стефановић Душан Гамба 

 

  

 Колеге са факултета. 

 

Љубиша Благојевић 

 

Петровић Бранислав 

  

 

 Суседи. 

 

Марија Орељ 

 

Милица Хребељановић 

 

  

Колеге из предузећа. 

 

др Мика Андрић 

 

Лазар Конфино 

 

Драгиша Мијатовић 

 

Ускоковић 

 

Јовановић Градимир 

 

Света Микелачки 

 

Стојан Мишић  

 

Саво Пламенац 

 

Маринковић Радош 

 

Милан Андрић 

 

Јованка Кокотовић. 
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Земљаци. 

 

Велизар Димитрић 

 

Митровић Милан Менго 

 

Александар Мишо Еро 

 

Мика Којић 

 

Србо Којић 

 

Мишо Којић 

 

Гаврило Којић 

 

Михајловић Мићо ( Јелена и Миодраг) 

 

Савић Живко 

 

Савић Ђорђија. 

 

   

Дугогодишњи познаници. 

 

Милан Богдановић 

 

Чеда Јовичић 

 

Милка Тадић 

 

Вељковић Радомир. 

 

Вељковић Драган 

 

Душан Покорни 

 

Стангачиловић Душан 

 

Крстајић Данило 

 

Илија Мољковић 

 

Ковачевић Тиосав 

 

Константиновић Петар 
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Гуцић Јован 

 

Гуцић Љубиша 

 

Гуцић Драгољуб 

 

Гуцић Иванка 

 

Ђорђевић, др Љубиша 

 

Радмила Мајсторовић 

 

Радојевић Иванка и Бранка 

 

Станојевић Сава 

 

Поповић Бранко Поп 

 

Савић Бора 

 

Друмски Војкан 

 

Тадић Мићо, Милка, Срећко 

 

Борис Хујбер. 

 

( томови 1, 2 и 3, и у претходним поглављима овога тома). 

  

 

 

Пошто сам детаљно проучио моје природно окружење, направио сам опис сваког 

случаја, табеле, графиконе, прорачунао статистичке проценте, онда сам све то ставио 

у брошуру од око  200 страница, са звучним називом ''СЛУЧАЈЕВИ-ОПИС 

ПОЛИТИЧКИХ ПРОГОНА 100 ПОРОДИЦА ИЗ МОГА ПРИРОДНОГ 

ОКРУЖЕЊА''. 

 

 Циљ ове брошуре је био да докаже да су прогони грађана  масовни.  

 

Да бих био што убедљивији, летимично сам извршио увид у ситуацију још неколико 

мојих познаника, проучили смо заједнички сегменте у њиховом природном 

окружењу. Дошли смо до налаза да таквих политички прогоњених има и  у њиховим 

окружењима. ( Био сам истински изненађен да смо том приликом случајно открили 

нове случајеве злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. Зар је могуће да је и то 

раширена пракса?) 
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Ову брошуру сам разделио борцима за људска права, страним новннарима и 

дипломатама, слао поштом међународним организацијама. 

 

Јавност је почела да се таласа. 

 

Напомена аутора: читалац ће у следећим поглављима сазнати да је министар 

унутрашњих послова Стане Доланц, стешњен реакцијама узнемирене домаће и 

стране јавности поводом мојих података изнетих у јавност, морао да сазове  

конференцију за стране новинаре на којој је изјавио : 

''Томислав Крсмановић и његова група истомишљеника су душевно узрујане особе 

које износе неистине са циљем да бламирају и дискредитују самоуправну 

Југославију у свету''.  

 

 

 

Током следећих година сам добио значајну подршку САНУ, УКС, Универзитета, 

међународних организација, и влада појединих држава, нарочито у вези злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе (због чега СФРЈ замало није била искључена из 

чланства Светске асоцијације за психијатрију). 

 

Уместо да попусти са притисцима, да ме тако дистанцира од одбране људских права 

и изношења по поредак компромитујућих података, поредак је до усијања 

интензивирао против мене атаке и свакојаке репресалије. 

 

Ставио сам себи у задатак да : 

-привучем пажњу, пробудим интерес, и убедим 

-до добијем подршку 

-нарочито да агитујем у УКС и САНУ, да их подстакнем да и они оснују тела за 

заштиту људских права. 

 

 

-24 децембар 1980.године. Моје посете унесрећеним породицама из мога природног 

окружења. 

 

Одлучио сам да моју акцију сензибилизирања  домаће и стране јавности појачам, 

тако, што ћу ове унесрећене породице из мога напред приложеног окружења, 

посећивати једном недељно у току месец дана, охрабривати их, подржавати у 

границама мојих скромних могућности, пре свега правним и другим саветима. 

 

Али највише због тога, да кроз приказивање њихове ситуације ставим на увид 

знатижељној међународној јавности непознату , укривену страну, стварности у овој 

земљи. 

 

Моје представљање ових случајева је добило у новом елану и ефикасности, 

захваљујући једном страном дипломати из велике западне државе, кога  сам сретао у 

културном центру те државе. Он би тога дана док сам читао страни часопис на 
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француском језику, повремено прошетао испред мојих очију, лулујао се као сенка, 

промицао је тамо и овамо испред мене као  сaхaрскa `` фата моргана``, сећам га се, са 

њим сам пре неколико месеци имао дуг опуштен разговор у његовој удобној 

канцеларији у амбасади те земље. Тај дан сам био примљен прво од аташеа за 

културу, средовечне жене из амбасаде те земље, чији је званичник овај необично 

мудри и тајанствени човек. Она ми је дала занимљив, и необичан савет: Ви сте у 

значајној мисији, и искрен сте прегалац, бићете убедљивији ако делујете изнурено, а 

ви ипак изгледате витално, зато обуците сиву кошуљу која вас чини блеђим. 

 
Париз. 

 

Дакле, док сам листао шарене луксузне листове дебелог часописа, изненадно до мојих 

ушију допре из неке удаљене просторије мелодија омиљене француску шансону Paris 

s'éveille, ову мелодију сам чуо само двапут досада, и стално очекујем  то дрхтаво 

узбуђење да је поново чујем.  Када сам је први пут чуо на радном месту у Галеници, 

осетио сам из песме аутентичност раног јутра у овоме граду, па Французи су велики 

уметници, то је био истински осећај лепоте и хармоније једног оваквог музичког 

уметничког дела, чија је поспана мелодија ноћи, зоре, раног буђења, била тако 

описана најпримеренијим речима:и звуци и необично музици прилагођене речи,  



257 

 

Je suis le dauphin de la place Dauphine 

Et la place Blanche a mauvaise mine 

Les camions sont pleins de lait 

Les balayeurs sont pleins de balais 

 

Il est cinq heures 

Paris s'éveille 

Paris s'éveille 

 

Les travestis vont se raser 

Les stripteaseuses sont rhabillées 

Les traversins sont écrasés 

Les amoureux sont fatigués 

 

Il est cinq heures 

Paris s'éveille 

 

Paris s'éveille 

 

Le café est dans les tasses 

Les cafés nettoient leurs glaces 

Et sur le boulevard Montparnasse 

La gare n'est plus qu'une carcasse 

 

Il est cinq heures 

Paris s'éveille 

Paris s'éveille 

 

Les banlieusards sont dans les gares 

 

La tour Eiffel a froid aux pieds 

L'Arc de Triomphe est ranimé 

Et l'Obélisque est bien dressé 

Entre la nuit et la journée 

 

Il est cinq heures 

Paris s'éveille 

Paris s'éveille 

 

Он наиђе као да се шећка, као сенка, стаде испред мене без речи. Погледи нам се 

сусретоше. Као далеководом проструји енергија немуште људске искрене подршке. 

Ја то доживих као  поруку: посећуј  једном месечно, током целе једне недеље,  те 

особе, репрезентативне сегменте из твога окружења, направи текстове о њима. Пре 

него што почнеш да их посећујеш, претходно иди у амбасаде несврстаних држава, 

опиши им судбину сваког страдалника из твога природпог окружења, објасни им да 

је то масовна злоупотреба , кобних последица, предај им текст о 100 прогањаних по 
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родица, и изнад свега  ГЛЕДАЈ ИХ УВЕК ПРАВО У ОЧИ, то је најважније од свега- 

чини ми се да ми је он то нарочито подвлачио као врло значајно. 

 
Лурд.Француска  

 

Он оде изненадно, исто тако као што је и дошао.  

 

Одавно сам опседнут новим приступима и путевима отпора, убедио сам неке од тих 

несретних страдалника да пристану да са мном дођу пред стране новинаре и 

дипломате, да их представим, да их виде, чују, и да дођу у посед документације.  

 

Да их тако убедим. 
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Овакав приступ се показао као користан. Мој кредибилитет је растао. Ипак, 

закључујем да би требало да повећам број случајева које стављам на увид поменуте 

јавности.  

 

 Поступићу овако: једном месечно, у времену од седам узастопних дана током месец 

дана, ћу посећивати стране новинаре и дипломате (концентрисао сам се пре свега на 

дипломате несврстаних држава), и износити им детаље о породицама које ћу после 

посете њима да посетим, уз специјалну напомену да после посете њима идем да 

посетим ове породице које страдају од режима. Да ћу их тако одржавати у току 

директних информација са терена, и ако су заинтересовани,  представити им лично 

појединце из тих породица. 

 

 Овај пројекат је још увек био у фази инкубације, врења, сазревања, али са 

тенденцијом да што пре почнем да га реализујем у пракси. 

 

Тада сам ипак одлучио да ОДМАХ поступим како ми је казао необични дипломата, 

да током једне недеље у времену од једног месеца, обилазим угрожене породице из 

мога окружења, да их представљам дипломатама несврстаних земаља, и 

представницима домаћег и страног јавног мнења. Увек се сетим: тај дипломата ме је 

гледао директно и право у очи. Као да ми је сугерисао,  као да ми је наређивао, да 

тако поступим и са дипломатама које будем посећивао, гледај их право у очи!. А онда 

и да све оне злостављане које будем потом посећивао, такође гледам право  у очи. 

 

И то је тако трајало наредних десет  година, све до 1990. године. У времену од десет 

година, све до 1990.године, сам током недељу дана једном месечно обилазио ове људе, 

текла је  

немушта комуникација од мене ка страдалницима, и у исто време мојим 

невидљивим саговорницима из далеких земаља. Постао сам релеј. 

 

То је било корисно за ствар људских права, али и за моју физичку кондицију, јер је 

требало у времену од неколико дана недељно, сваког месеца,  посетити по неколико 

десетина породица, ићи из једног краја Београда  у  други, пешачити сатима.  

 

А пешачење ја лек за здравље.  

 

 

Тако сам сјединио општи интерес и здравље. Поврх свега савест ми је била чиста и  

мирна. Помагао сам људима. 
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 - Децембар 1980.године. 

 

На 15 пленуму ЦК СКЈ  економска ситуација je опет главна тема, укључујући њене 

"идеолошко-политичке аспекте". 

 

 

Митја Рибичич, лидер словеначког Социјалистичког савеза, у "либералном" 

интервјуу "Старту" каже: „Не би требало забрањивати емигрантску штампу, део 

проблема потиче од тога што савезна влада није довољно јака``, а касније се ограђује 

да је то његово "лично мишљење" и контрира.  

 

Бијело дугме издало албум "Доживјети стоту" у стилу „новог таласа―.  

 

Десила се железничка несрећа код Босанске Крупе (теретњак ударио путнички воз), 

најмање 14 мртвих. Председник председништва Цвијетин Мијатовић и министар 

иностраних послова Јосип Врховец у посети Италији и Ватикану. Петорица Хрвата 

ухапшена у Њујорку под оптужбом за планирање подметања бомби и убиство 

политичког противника. Миодраг Вуковић (Црна Гора) на челу Савеза 

социјалистичке омладине Југославије (након Васила Тупурковског). Савезна 

Скупштина СФРЈ доноси економски план који жели раст БНП (бруто националног 

прихода) од 3-3,5%. 

- 

Тај луди, луди свет!  Одред смрти у Ел Салвадору силовао и убио америчку 

мисионарку Јеан Донован и три часне сестре.  

 

Солидарност у Гдањску, пред хиљадама присутних, открила Споменик палим 

радницима бродоградилишта из 1970. 

 

 
Роналд Реган, Председник САД. 
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-Јануар 1981. године. Од родитеља Владимира Марковића сам добио сву потребну 

документацију. 
 

 Изгледа да су се Владимирови родитељи ипак дефинитивно одлучили да случај 

њиховог јединца интернационализују. Одавно се премишљају, ломе, вагају. Ако тако 

поступе, стрепе да не погоршају врло деликатан и осетљив положај њиховог сина. 

Али, са друге стране закључују, да време брзо пролази а да он тамо труне.  

 

Позвах их опет телефоном, глас професора Марковића је звучао одлучно и 

самоуверено:'' Изволите дођите''. 

 

Чим сам ушао у њихов стан, упреше у мене очи са новом надом, понудише ме 

љубазно да седнем и ставише пред мене на сто шољицу топле кафе.  

 

Њима, уморним и постаријим, требају мир и нормални садржаји живота. Уместо 

тога, доживљавају бригу и страх за сина јединца. Ход им је успорен, црте лица висе  

 

као старе крпе на чивилуку,  очи испражњеног сјаја, да ли им је још нешто остало од 

мукотрпног живота? 

 

Испред себе на столу спазих хрпу фотокопираних докумената. Одмах сам, по 

бирократским печатима и сјактавим називима установа, препознао да су то 

документа, која одавно желим да имам у поседу.  

 

Владимирова мајка узе та документа и обрати ми се значајно:'' Изволите 

документацију, копирали смо за вас. Учините што сматрате да му може помоћи''. 

 

Укривајући радост због оваквог исхода, нехајно узех документа, ставих их пред себе, 

признајем себи да сам се тада плашио да се изненада не предомисле. Зато им рекох 

одлучно и смирено:'' Идем кући да све ово прегледам'', нисам још био завршио, а 

Владимиров отац ме прекиде помало узнемирено:'' Молимо вас да то писмо пре него 

што га пошаљете у иностранство, донесете нама да га видимо''. Одговорих кратко и 

учтиво:'' Чим срочим, донећу да одобрите, а будите без бриге, писмо иде 

дипломатском поштом, полиција га не може видети''. Ово говорећи сам ипак 

помишљао да безбедњаци све добро знају, убеђен сам да је овај стан озвучен, да они 

чују шта ми говоримо.  

 

Да се они не преплаше што ће ова документа ићи тајно, и то дипломатском поштом? 

Узех драгоцена документа, ставих их у најлонску кесу, поздравих се љубазно са 

њима, и упутих се брзим корацима право на аутобус. Знам да су наши људи уморни и 

апатични, да им је воља ослабила, да зачас своје одлуке могу променити.  

 

 Нађох слободно место у ћошку аутобуса, нестрпљив узех копије у руке. Мене занима 

да ли сам добио права документа, да ли ће ово све бити довољно? Нигде Оптужнице 

нити Психијатријског налаза?. Дрхтавим прстима почех да преврћем копиране 

странице. Видех задовољан  Наредбу да се обави психијатријско вештачење над 

Владимиром Марковићем, коју је издао Други општински суд у Београду од 
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12.11.1978 године КРИ.бр.322/78 . У рукама ми се у трену нађе Предлог Другог јавног 

општинског тужилаштва у Београду од 11.12.1978 године, да му се изрекне 

психијатријска мера безбедности смештаја у психијатријску установу неограниченог 

времена трајања.  

 

Брзо, прочитах документа, осврћући се дискретно око себе, није нигде било некога да 

ми се приближава или да ме прати. У мојим рукама су се налазила драгоцена 

документа, у њима је била хрпа врло оптужујућих података.  

 

Најзад узех у руке последњи непрегледани документ, тек тада синух од радости, то је 

био кључни документ: Решење Другог општинског суда у Београду од 23.2.1979. 

године којим му је била изречена поменута мера безбедности, зато што је починио 

ненасилан вербални деликт. 
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Био сам задовољан, у рукама ми се налази кључна документација, доказ једног врло 

значајног случаја који је изолован у психијатријску затворску болницу у Београду, 

само зато што је изразио своје мишљење на ненасилан начин. 

 

Одлучио сам да ову документацију са детаљним образложењем доставим 

дипломатском поштом прво на адресе Amnesty International  у Лондону,  и АПА-

American psychiatric association у САД. Тек када од њих добијем одговор, послаћу и 

на друге адресе ван земље, а потом ставити детаљну документацију на располагање 

страним новинарима и дипломатама акредитованим у Београду. А тек потом ћу се 

појавити пред Милованом Ђиласом, Костом Чавошким и другим београдским 

дисидентима. 

 

Све је јасно. Влада је у ПБЦЗ , у злогласној затворској лудници, проглашен 

неурачунљивим душевним болесником, због вербалног ненасилног деликта. 

 

Сада требам да учиним све што сматрам за сходно, да га отуда што пре ослободим.  

 

Саша радо слуша радио, и ја са њом. Нарочито ми се свиђа дирљива песма Лепе 

Лукић ``Од извора два путића``. Њено певање карактерише лакоћа, непогрешива 

интонација и велики број музичких орнамената. Песме које пева говоре о селу, 

старим српским обичајима, стадима оваца, чобанима и чобаницама, духу прошлих 

времена.  
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-4 јануар 1981.године. Допис др Веселину Савићу.( томови 1. 2. и 3) 
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Овај угледни неуропсхијатар, ми је саопштио недавно да и њега занима злоупотреба 

психијатрије у политичке сврхе. Био сам пријатно изненађен када ми је испричао,  

да је се приликом боравка у Америци, јавно заложио да из психијатријске болнице 

буде ослобођен познати совјетски дисидент генерал Григоренко. 

 

Намера ми је да га убедим да оваквих случајева има много и код нас, он то мора  да 

зна јер је познати и врло реномирани психијатар. И није као већина других 

психијатара који су преплашени, затварају очи из страха, или услед привилегија. Он 

је мудар и поштен у исто време. `` Донеси ми све те податке, да видим``, он  је врло 

кратак, али одлучан. 

( У следећим годинама он ће постати председник наше организације и запажени 

посленик против психијатријских злоупотреба у политичке сврхе-напомена аутора).  

 

 

 

 

 

-6 јануар 1981. године. Имам сву потребну документацију у вези два случаја 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

 

Сада сам у поседовању свих потребних докумената у вези два значајна случаја 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе: Владимира Марковића и Радомира 

Вељковића, обадвојица су  више година у лудници због вербалног деликта.  

 

То ме у извесној мери испуњава задовољством. Осећам да постижем резултате. Али 

је то недовољно, потребно је да што пре дођем у посед података о више оваквих 

злоупотреба.  

 

Упутио сам се трамвајем 9 ка стану у улици Војводе Степе,  Совјетски савез се никад 

неће распасти, нити се две Немачке  ујединити. Замислих неко имагинарно време, 

као чисту научну фикцију, СССР се распао, републике се отцепљују, стварају се 

политичке партије. Одбацих одлучно такву помисао, то се неће никад десити. 

Усправих поглед ка Ауто команди, као на филмском платну, рат у Југославији, у 

Београду праште рафали, журим кући да се тамо са породицом укријем.  Али то је 

научна фантастика, моја плодна машта. 
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-Јануар 1981.године. 

 

Никако не могу да поверујем да је режим толико осион, баш онда када треба да буде 

све промишљенији и одмеренији. Као да им неко суфлира погрешне потезе?. 

 

13 јануара су седморица професора "Праксисоваца" (Марковић, Тадић, Животић, 

Голубовић, Мићуновић, Стојановић и Попов) добили отказе на Београдском 

универзитету (нису могли предавати од 1975. године, а следећег јула ће прихватити 

запослење у Институту друштвених наука).  

 

Поредак овим неће ништа постићи, само ће изазивати још веће незадовољство. Излаз 

није у стези, него у демократизацији и мудрој дипломатији. 

 

Промене се дешавају споро, нагомилавају се, круне деценијама изнутра, као што 

река упорно дуби подводну стену. А онда када сазреју, настане промена. Народ је 

почео да исправља кичму. 

 

-Јануар 1981.године. Страни новинари и дипломате. 

 

Уобичајио сам да редовно разносим саопштења на адресе појединих новинара: Десе 

Тревисан, аустријског новинара Халупе, немачког Клеменца, новинара ирачке 

агенције Самана, Немца Пича, енглеског новинара пореклом Србина Хаџи Ристића, 

Немице Ренате Флотау, Гашубе, Бартел, Хубенеа, грчког новинара 

Хаџипродрамидиса.  

 

 

 

Ових дана сам посетио амбасаде следећих земаља: Гвинеје, Боливије, Колумбије, 

Египта, Еквадора, Индонезије, Ирака, Кувајта, Нигерије, Уругваја. 

 

-Јануар 1981.године. Посете 100-тини породица из мога окружења. 

 

Као што сам сам себи зацртао, обилазим редовно 100 породица из мога окружења, 

подржавам их у акцијама, обавештавам о њима. Увек бих пре обиласка ових 

несретних суграђана посетио неког страног дипломату или новинара, са намером да 

их упознам са страдањима ових невиних људи. Стриктно следим необични савет 

тајанственог страног дипломате: ове дипломате и новинаре бих увек упадљиво 

гледао право у очи. Запазио сам да их то нимало не чуди, већина од њих би ми 

узвраћала, гледали би ме и они све упадљивије право у очи. 

 

Обавезно бих после посета њима, навратио до Вере Бљајић Карагић у Кумодрашку 

улицу.  

 

Тамо сам упознао занимљивог средовечног човека који се зове Бора Милојевић. Он 

би увек седео у једној наслоњачи завученој у недовољно осветљеном делу собе. Овај 

тајанствени човек је обично ћутао. Ипак смо понекад поразговарали, он је новинар, 



270 

 

изгледа да је сарадник листа`` Борба``, испричао ми је да се нарочито бави шахом, да 

је писац књига о шаху и шахистима. Скоро да се похвали да познаје чувене шаховске 

велемајсторе. Рекох му да сам недавно срео у Хотелу ``Метропол`` у Београду 

Виктора Корчноја, познатог совјетског шаховског велемајстора.  

 

Када сам данас дошао у посету Вери, у оквиру мога програма месечног 

једнонедељног посећивања 100 породица жртава режима из мога окружења, са 

циљем њиховог представљања дипломатама несврстаних држава, затекох је саму.  

 

Није данас била као обично дубоко забринута и депресивна, нити умртвљена, била је  

неуобичајено весела, очи су јој због нечега сјактале. Лежала је у кревету скоро 

разголићена, испод спаваћице су се назирале голе бутине, на једној је лежала мачка, 

која јој је дремала баш тамо где њене бутине  додирују доњи део стомака. Признао 

сам сам себи у магновењу: па Вера је упркос свега још увек женствена. Али се 

истински зачудих:  како је могућа оваква скоро тренутачна метаформоза, од старије 

смежуране, постаде наједном привлачна и узбудљива жена? Вера је као оно време 

између осунчаног пролећа и хладњикаве зиме, или између јесени и зиме, када се не 

зна да ли је топло или ледено, неки иду у зимским капутима, са капуљачама на 

главама , а неки други такорећи у мајицама, или девојке у танким хаљинама са 

кратким рукавима. Прелазно годишње доба. Час лето, час ледена хладноћа. Тако и 

Вера, час скоро баба, а онда наједном скоро млада и узбудљива жена. 

 

Испричах јој укратко сусрет са страним дипломатом, и како сам почео да  од ове 

посете па надаље редовно једном  месечно посећујем 100 породица из мога окружења, 

укључујући и њу,  да их охрабрујем, да чиним што могу за њих, и НАРОЧИТО ДА  

 

ЊИХОВА, СТРАДАЊА НЕВИНИХ ЉУДИ, ОБЈАШЊАВАМ И ПРИКАЗУЈЕМ 

СТРАНИМ ДИПЛОМАТАМА И ДОМАЋОЈ И СТРАНОЈ ЈАВНОСТИ.  

 

`` Један необични страни дипломата ми је казао да при посетама страним 

дипломатама у њиховим амбасадама, а пре мојих једнонедељних посета тим 

несретним породицама, ДА ТЕ ДИПЛОМАТЕ У АМБАСАДАМА ОБАВЕЗНО 

ГЛЕДАМ  ПРАВО У ОЧИ, и да исто то чиним и када будем разговарао са тим 

људима, које ћу после њих посетити.  И да у исто време у детаље објашњавам њихове 

тешкоће са властима, 

 

Када Вера чу ове  моје речи, она скоро да поскочи, не седе, нити се усправи, само се 

овлаш наслони на лактове, ноге јој се истегоше, заиста има лепе ноге још увек 

привлачне жене, помислих. Али се врло пажљиво мешкољећи потруди да мачку не 

уклони са њених састављених бутина, само је гладила нежно руком, мало мачку, 

мало своје обнажене бутине. Посматрала ме је скоро сладострасно, рекла је нешто 

што ме је јако зачудило:`` Гледај их право у очи, то је најважније, јер се преко очију 

ступа у парапсихолошки контакт са њима, то јест са њиховим душебрижницима у 

њиховим далеким земљама. Онда они преко твојих очију ступају у контакт са нама 

које ти обилазиш да им их приказујеш, и читају наше мисли, и  да виде какви нам се 
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ужаси овде догађају. Ти чиниш врло значајан  посао, да они виде шта се овде у овој 

земљи лицемерја и дволичности дешава ``. 

 

Зурио сам у њу збуњен, и изненађен њеним речима. Парапсихологија је њена 

преокупација још из  детињства ( том 1). Али ово што ми је сада казала, је за мене 

био доказ да је она врло далеко одмакла у вези размишљања на ову тему. 

 

Занимљиво, сличне рефлексије и објашњења о тој тајанственој и неразјашњеној 

области сам слушао и од Ивана Прекајског  и још неких других дисидената. Нешто о 

томе ми је у неколико наврата наговештавао и др. Веско Савић.( томови 1. 2. и 3.) а и 

поједини професори универзитета и академици. 

 

За мене је то дело Бога, који је ту тајну открио Божјем, изабраном народу. 

 

Откуд овакви, скоро идентични  необични мисаони концепти у главама појединих 

људи, који се поврх свега и не познају? Изненађен сам читао у штампи и књигама 

доказе о постојању и примени парапсихологије у савременом свету. 

 

Вера се опет испружи, иако се налази у соби у хладном  јануарском дану, док су 

напољу дивљали кошава и мећава. У соби није било ни топло ни хладно, него млако, 

Вера нервозно збаци са себе јорган, обрати ми се скоро љутито, док јој је образе 

прекрило благо црвенило:`` Врућина ми је``. Она полугола, а врућина јој, а ја у сакоу 

и оделу, па ми ннје баш најтоплије. Али јој ништа не рекох.  

 

Она седе, наслони се на горњи део кревета, била је још разголићенија, широм 

отворене очи су јој сијале као рефлектори, али мачку која је задовољна на њој прела,  

 

није никако скидала са бутина: `` Дошао си баш сада када сам ја на љубавном 

састанку `` en distance‘‘ са Хомеинијевим министром иностраних послова 

Готзбадехом``.  

 

Она застаде, још више се усправи, блузица јој се отвори још више, бујне још 

непресушене груди су се узбуркано подизале, дојке су се пресавијале, са њом се 

нешто необично дешавало. Мачка јој се још више мазно приви, мало се помери ка 

делу њеног доњег стомака: ``Гледај ме право у очи, приђи ми до мога кревета, гледај 

ме сада право у очи, бићеш у директном контакту са њим лично, са министром 

Готзбадехом``.  

 

Приђох и стадох поред њеног кревета. `` Метни твоју руку на моје груди,  да видиш 

како ми срце бубња, ово су моји најдражи тренуци``, она ухвати моју руку и стави је 

тачно изнад дојки, не на њих. 

 

Њене груди се се бурно уздизале и спуштале, она је била изузетно узбуђена, очи су јој 

се претварала у вруће жаркице, лице се узбуркавало у слику жене која доживљава 

изузетно узбуђење, усне су јој се увијале. 
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Па она је још увек права успијуша и успаљуша, помислих. 

 

Као што се читалац сећа, Вера ми је у неколико наврата причала да је у љубавној 

парапсихолошкој вези са министром спољних послова Ајатолаха Хомеинија 

Готзбадехом, и да је са њим тако доживљавала најдубље оргазме без директног 

контакта. 

 

Приближи ми се, скоро да се прилепи уз мене, мачка прхну, фркну и склизну на под,  

негде одјури главом без обзира:`` Придружујем ти се у представљању, ја ћу те 

стављати у контакт преко очију, увек пре обиласка ових несретника дођи код мене``, 

она је већ тонула у блаженство, притискајући моју руку на груди. Дахтала је: 

``Готзбадех, волим те, волим те``. Очи су јој се изокренуле као да умире,  и на крају 

завезале у звездани чвор. Видех нешто што никада нисам видео досада ни код једне 

жене, од дна доњег стомака, од њене женствености,  се дивље копрцала и увијала као 

муња, модра змија њеног стомака, све до пупка, као да се покидао далековод,  

варнице су падале свуде около.  

 

Вера је оргастички дивљала у загрљају њеног умишљеног иранског љубавника, иако 

је он био хиљадама километара удаљен. 

 

Бог је дао људима увек неко избављење. Барем у фикцији. Вера није луда, она је спас 

нашла у бекству у илузију. Како је човек бескрајно јак?. Никад се не да. 

 

 

 

 

 

 

-Јануар 1981. године. Догађања. 

 

Делегација Косова је отишла у посету Албанији, на челу са Ризом Сапунџијом, 

замеником председника ПИВ-а (Покрајинског извршног већа). У исто време је била 

у посети Албанији и делегација Косовске академије наука и уметности  (ниво 

културне сарадње две територије је висок).  

 

Хрватски борци за слободу су подметнули бомбу у њујоршку судницу, почињена је 

мања материјална штета. Јаков Блажевић, председник СР Хрватске, осуђује 

надбискупа Кухарића због гајења сећања на надбискупа Степинца. 

 

Кредитна линија између централних банака СФРЈ и СР Немачке вредна је 1,1 

милијарду долара.. 

Драгољуб Игњатовић опет грми у телефонску слушалицу:`` ММФ опет одобрио 

Југославији станд-бај кредит од 2,2 милијарде долара у три годишње рате за 

превазилажење економских проблема. Највећи икада дат земљи у развоју``. 

 

Знам његове тезе о штетности ових кредита. 
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Нашли смо се опет у стану Ивана Прекајског. `` Фрањо Туђман је осуђен на 3 године 

затвора због "непријатељске пропаганде``, због интервуја датог нашем Влади 

Марковићу, и због још два интервуја дата страним новинарима``, обавестио сам их. 

 

 `` Па ти си Влади дао адресу Туђмана``, кикоће се , провоцира ме Иван.  

 

 
Фрањо Туђман. 

 

Драгољуб ме је посматрао испитивачки, он није сто по сто убеђен да ја немам 

никакве везе са полицијом:``Томиславе, ниси ннкад робијао, какав си ти борац за 

људска права, ти си привилегован``,  као да је говорио полуозбиљно.  

 

Иван не престаје да се шали:`` Наводно ИНА-Нафтаплин објављује да ће наставити 

истраживање нафте у Јадрану, по цени од 600 милиона долара у следећих пет година. 

Није ово Норвешка?``. 

 

``Објављен је "Танјуг"-ов коментар у којем се одбацују петиције београдских и 

загребачких интелектулаца за измену Кривичног закона``, хоћу да их  обавестим. 

 

 

 

 

 `` Ама то су салонски дисиденти, полутани, хође да седе на две столице, живе ко 

бубрези у лоју, а овамо хоће да говоре у име нас страдалника``, и ова Драгољубова 

теза ми је позната. 

 

``Генерал Војцек Јарузелски изабран је за пољског премијера`` , каже забринуто 

Иван, ``Москва поставља свога генерала на чело Пољске, да смири бунтовне 

Пољаке``, тврди Иван. 

 

 

-25 фебруар 1981.године. Колега из Галенике Стојан Мишић на самрти. 

 

Стојан МИШИЋ (1939) агро-економиста запослен у предузећу „Галеника―, колега у 

Служби истраживања тржишта, је син богатог сељака из Северне Босне. Његов отац 
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је имао 80 хектара плодне земље у Посавини, оцењен као кулак и националиста, пао 

је под удар комунистичког режима 1945. године. Иако је постао члан СКЈ, Стојан је 

био шиканиран у Галеници док је радио у радној јединици „Друштвена исхрана―, 

иначе је добар пријатељ (и земљак) др Мике Андрића, и истомишљеник. 

Имамо слична виђења, али се никада ннје отворено стављао на моју страну, био је 

обазрив. Последњих месеци је био у посети рођацима који су емигрирали у Канаду. 

Док смо пили кафу у канцеларији, упознавао ме је са животом наших исељених људи 

у овој великој и далекој земљи. Колико сам могао да сазнам, његови сродници су се 

тамо били добро снашли. 

 

Пред Нову годину Стојана није било подуже на његовом радном месту. Сазнао сам од 

Љубише Савића, шефа службе, да је он озбиљно болестан, сумња се на најгоре, рак 

желудца. Пре пар дана Љиља колегиница ми рече да је Стојан у болници, да је 

оперисан, издиктира ми адресу клинике где га могу посетити. 

 

Данас сам био у посети Саши у Гинеколошко акушерској клиници, она сваки час 

треба да се породи. Искористих ову посету да навратим до оближње болнице у којој 

је лежао оперисани Стојан, то је ту одмах иза ћошка. 

 

Затекох га у соби, бледог и дубоко потрешеног, посматрао је утучен и у безнађу на 

телевизији пренос фудбалске утакмице. Није имао снаге ни да се обрадује. Очи су му 

сјакнуле када ме виде на вратима. Али је само немо климнуо главом.  

 

Убрзо је преминуо. 

 

 

 

 

 

 

-26. фебруар 1981.године. Рођен наш син Милан. 

 

Саша је већ неколико дана у Акушерској клиници смештеној у огромном кругу 

београдских клиника. Данас су ми јавили радосну вест из ове болнице, да је  родила  

 

здраво мушко дете, у 12 часова и 1о минута. Добили смо сина који ће се звати именом 

мога оца.  
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Милан има плаву косицу и зелене очи. Бабица ми га је показала кроз застакљену 

преграду. Следећи дан сам поново дошао у болницу по бебу и мајку. Тамо су била 

Сашина паркирана кола, она је возила, довезли смо Милана у стан.  У стану га је 

чекало све што треба. 
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Тако су почели наши нови дани, родитељски. Нисам имао сувише илузија да ће 

рођење сина дефинитивно и трајно цементирати наш уздрмани  брачни и породични 

живот. Мада сам гајио потајну наду да ће сада наша породица добити нови елан. 

 

Као што ће се видети у следећим поглављима, међу нама су настајали све нови и 

озбиљнији неспоразуми и тензије, који су били проузроковани шиканирањима, 

којима је она била изложена због мене на радном месту у ФГП Рекорд. Долазила би 

кући ван себе од беса:`` Опет ми набијају на нос брак са тобом. Долазила је полиција 

када ти ниси био код куће, претили су ми и захтевали да се што пре разведем од 

тебе``. 

 

 Милан је мирна беба, Саша га обожава. Зачудо, Милан ноћу не плаче и не буди нас. 

 

 

-Фебруар 1981. године. Срео сам на Теразијама господина Давида Тошића. (том  3) 

 

Дан је прилично топао за фебруар. Док сам  шетао Теразијама, спазих како ми се 

приближава повиши црномањаст човек. Из даљине ми се учини познатим. Како је 

бивао све ближе помислих: личи ми на некога кога познајем, али на кога, не могу у 

том тренутку да се сетим?. Када ми је се сасвим приближио, препознах обрадован да 

је то господин Давид Тошић, који ми је помогао да се у Бриселу запослим у познатој 

америчкој пропагандној агенцији Мк.Кан Ериксон. ( том 3). Одмах закључих 

„ојужило―, чим је некадашњи политички емигрант могао доћи без проблема  у 

посету завичају. Он је пореклом ту од Обреновца. 

 

Сретоше нам се погледи. Непознати пролазник ме загледа радознало. Стаде смешећи 

се, обадвојица се обрадовасмо изненадним сусретом, загрлисмо се дискретно:`` Ето, 

после скоро пола века, ево ме у Београду. Идем ту у Привредну комору, могли би 

негде да седнемо да мало поразговарамо``. Седосмо у најближу кафаницу тамо где 

почиње Нушићева улица, која ту улази на широку авенију Теразија. 

 

Одмах на самом почетку разговора му изразих радост због овога сусрета и 

захвалност за значајну подршку и професионалну оријентацију за време мога 

боравка у Бриселу. Сазнајем да његова ћерка студира дизајн у САД . Када је чуо да 

сам добио сина ових дана, искрено ми је честитао. 
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-Март 1981. године. Вера Бљајић смештена насилно у психијатријску болницу. 

 

Окретао сам у неколико наврата Верин број телефона, нико се није јављао. Помало 

се забринух. Да јој се није нешто лоше десило? Хтео бих да је што пре посетим. 

Позвах телефоном куму Милку Томић. Пре него што сам било шта казао отуда зачух 

њен узнемирен глас:'' Веру сместили насилно на психијатрију''. `` Долазим одмах``, 

рекох кума Милки и журно се упутих њиховом стану у Молеровој улици. 

  

Као да сам очекивао такав исход?. Недавно када сам разговарао са Вером у њеном 

стану, грозничаво је бележила у своју свеску мисли о њеној омиљеној теми 

парапсихологији. Обузимала ме је забринутост, ако неко сазна за те њене приче, то  

 

 

може стићи до психијатара, на шта се могу позвати као разлог да је присилно 

приведу у болницу. 

 

У кухињи затекох Мишу како мирно чита новине. Кума Милка сва забринута ме 

погледа усплахирена.  '' Хтео бих да посетим Веру што пре, у којој болници се налази, 

којим данима су посете?''. 

 

 '' Покупили су је у стану 5 марта, сирота Вера, нападали је суседи, а они уместо да 

приведу њих, отели њу јадницу, па у болничка кола само у папучама, право у 

психијатријску болницу '`В.Вујић``,  посете су дозвољене само најближим 

сродницима''. 

 

Зна добро кума Милка  како се то спроводи, њена ћерка Наташа је слично доживела 

1953. године  

(томови 1. и 2).  За све време нашег разговора Миша и Наташа су стојали ћутке по 

страни,  ништа не коментаришући. Наташа само узвикну унезверено у моме 

правцу:'' Дошла Хитна помоћ и одвела Веру''. 

 

Све ми је сада било јасно. То је добро разрађени сценарио, жртва се дуготрајним 

провокацијама потпуно избаци из такта, а онда по ојађену и узнемирену, онемоћалу, 

дођу снажни болничари каратисти, и угурају је у болничка кола. А када је доведу у 

болницу, следе инекције, које људско биће претворе у немоћну крпу, са којим се 

може чинити шта год падне на памет немилосрдним и бескрупулозним мучитељима. 

 

После кратког али интензивног размишљања одлучио сам да ипак Веру посетим у 

болници В.Вујић, у дану који је одређен за посете. На улазу ме је сачекао и нељубазно 

саслушао формалан и хладан вратар: ''Шта сте ви по сродству тој жени?``.  '' Даљи 

рођак'', срочих кратко. '' Не може, посете су дозвољене само члановима најближе 

породице, немојте више долазити, у супротном наше обезбеђење ће бити принуђено 

да вас уклони принудно'', испрси се предамном атлета, врло снажан момак обријане 

главе, у мене је непријатељски зурио хулигански и претећи.  
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Никако ми не треба да се прегањам са обезбеђењем ове болнице. Вратих се одмах до 

куме Милке. Она посећује Веру у болници без икаквих тешкоћа. Њене речи су 

потврдиле моја нагађања о узроцима насилне хоспитализације. Вера је била 

нападнута од суседа, дошло је до вербалне расправе, била је врло узнемирена, неко је 

позвао Хитну помоћ, и Вера је завршила у азилу за умоболне, где јој није место. 

 

 

-Март 1981.године. 

 

Оби Сандс из Привремене ИРА-е је почео штрајк глађу. Енглеска почиње да ми личи 

на СССР или Јужну Африку. Како је тако нешто могуће у свемоћној Енглеској? 

 

 

 

Југославија ври, као казан пун џибре за прављење ракије. Председник 

председништва Цвијетин Мијатовић је у Нишу говорио о тешкој економској  

ситуацији - домаћи и страни непријатељи "злонамерно преувеличавају" проблеме, 

сугерише се "идеолошки рад". Бранко Пухарић, партијски функционер и равнатељ 

РТВ Загреб, оптужује хијерархију Католичке цркве да жели створити сукоб са 

државом, за покушаје рехабилитације Алојзија Степинца, он то  сматра покушајем 

рехабилитације усташтва (што је део полемике између власти у Хрватској и цркве). 

 

Косово се све више комеша. У приштинској Рилиндји је изашао оштар одговор на 

фељтон о албанском експанзионизму објављен у скопској "Вечери" прошле јесени. 

11 марта у студентској мензи Универзитета у Приштини ће започети протест због 

лоше хране који ће ескалирати у масовне протесте Албанаца широм САП 

(Социјалистичка Аутономна Покрајина) Косово, са иредентистичким захтевима. 16 

марта је изгорео конак Пећке патријаршије. Тада  су у Социјалистичкој Аутономној 

Покрајини Косово избили велики немири Албанаца, који су тражили да Косово 

постане седма југословенска република. Демонстрације су угушене силом, а било је 

погинулих и рањених. Ову вест сам чуо на телевизији. Али и од познаника. 

 

На дан када је Штафета младости стигла у Приштину, избиле су нове, овога пута још 

снажније демонстрације косметских Албанаца, који су носили политичке 

транспаренте и захтевали статус републике за Косово. Милицијске снаге су 

реаговале и угушиле демонстрације. Укупно су повређене 32 особе. 

 

Драгољуб Игњатовић грми преко телефона:'' Ово је историјски догађај, Албанци су 

осветлали образ свима нама у Југославији‖. 

 

Запажам разлику виђења стања нa Косову, они који лепо живе, виде сасвим 

другачије побуну на Косову, од нас који смо жртве репресије. Признајем себи да сам 

и ја радостан. Ми смо овде угњетени, а Албанци са Косова се боре против омраженог 

режима који нас све овде прогони. ( Напомена аутора: Касније сам ово виђење  

модификовао) 
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19 марта  се десио "Догађај у пољском граду Бидгошћу" - на састанку Савета 

Војводства Бидгошћ власти су претукле чланове "Солидарности", који су давали 

подршку оснивању земљорадничког синдиката. Пољска "Солидарност" је 

организовала национални "штрајк упозорења" поводом Догађаја у Бидгошћу. 

 

А у Америци се десио атентат на Регана: Председник САД Роналд Реган је тешко 

рањен метком кога је испалио извесни Џон Хинцкли. Како је тако нешто могуће у 

Америци, питам се?. Све је могуће после убиства Кенедија. 

 

Активности људских права се обављају у све отежанијим околностима, у страху и 

стресу, уз полицијска шиканирања,  има заплене преписке, искључивања телефона,  

претњи и уцена.  

 

 

 

Нарочито је стресно за мене што су моји односи са Сашом све поремећенији.  Поврх 

свега ме мучи повремено  несносна несаница. 

 

 

А овакве околности би се одражавале на моје дописе и поднеске,  на личну 

концентрацију, употребу интелектуалног домена, на прецизност, јасноћу 

изражавања, често се нехотимице понављам, због чега би моји поједини текстови 

губили у убедљивости и кредибилитету. 

 

То је онај централни феномен о коме сам говорио у тому 3: LE QUART, смањење 

личности на четвртину- ЧАПУР! 

  

У видокругу мојих преокупација све више заузима простор политичка 

неравноправност у земљи. Као што капетан брода дурбином види у даљини обрисе 

нечега, тако и ја, понирући у моје танане унутрашње пулсије, трагајући за мотивима 

који ме ратстрзавају као ноћне море, постајем свестан да је политичка 

неравноправност једна од централних тема тема о којима све чешће  размишљам. 

Одавно у мени сазрева намера да се  концентришем, да бих на „дневни ред― ставио 

МПП ( морално политичка подобност). 

 

  

-1 април 1981. године. Вера у психијатријској болницу због парапсихологије. 

 

 Данас је топао, прави пролетњи, скоро летњи дан. Молерова улица је живнула, 

опустила се после дуге и хладне зиме. Док журим у стан породице Томић удишући 

благ пролећни ваздух, тражио сам у гранама уличног дрвећа зачетке зелених 

листова, препознавајући понеки зачаурени  жути пупољак. А видех у шикари 

оближњег паркића жуте цветиће. 

 

Све је цветало и бујало најављујући пролеће. А улицама, као огроман природни 

вентилатор, је витлала пролетња свежа београдска кошава. 
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 Мене занима шта се дешава са Вером у болници?  '' Разговарала сам са њеним 

лекаром, он ми изгледа савестан, каже да је Вера реметила  јавни ред и мир у згради. 

Ја му рекох: докторе, никако, њу суседи нападају, а не она њих, лажно су вам је 

представили. Доктор ми не верује, каже: нама су из центра за социјалн рад и 

милиције доставили податке да је она била агресивна''. 

 

Не чујем ништа ново, то је мени добро позната уобичајена разрађена методологија:'' 

Каква Вера агресивна, она не би ни мрава згазила'', кажем старој жени, која је 

свашта претурила преко главе, свашта научила. 

 

``Вера ми се жалила често да је у згради тиранишу полицијски провокатори, да 

наговарају децу да јој лупају у врата, тресу тепихе на  терасу, сипају воду низ зидове,  

 

насрћу на њу на улицама, краду ствари, односе отирач испред врата, разваљују 

сандуче. То тако личи на оно што Албанци чине сиротим Србима на Косову``, рекох 

тужно куми Милки.  `` Е мој Томо``, дубоко уздахну кума Милка, `` кад би знао шта 

су нама чинили, и шта нам чине дан данас, не би поверовао. Србе на Косову, а ни 

овде,  нико не воли. И ја то знам о Вери, али они споља су договорно обманули њеног 

лекара. Поред тога он ми рече да Вера уображава да јој неко чита мисли и убацује 

туђе мисли у њен мозак''. 

 

 '' Какве туђе мисли, Вера налази спас у бекству у фикцију, шта се њих тиче што она 

тако мисли, она никога због тога не угрожава''. 

 Отворих новчаник и дадох куми Милки нешто новца да купи Вери шта јој треба, и 

да јој поручи да ћу ја обавестити  јавност да је тамо смештена насилно по казни. 

  

Кума Милка поче да дрхти:'' Не смем јој то рећи, могу и нас тамо. А даћу јој ово 

новца''. 

 

 Тако се наш разговор завршио. 

 

 

-2 април 1981.године. Закључци студије о психосоциологији Универзитета у 

Оксфорду, Енглеска. 

 

Покушавам да са појединим колегама и колегиницама у Галеници разговарам о 

психологији, социологији, комуницирању, психосоциологији. Уживљавам се у улогу 

просветитеља. Полазим са становишта да ће они који буду наоружани нови 

сазнањима из ових области, умети лакше да препознају упливе на међуљудске односе 

и уопште у друштву.   

 

Данас сам им показао слику делова тела мушкараца и жена које према налазима ове 

енглеске студије додирују : родитељи, браћа, сестре, деца, познаници. 

 

Искористио сам прилику да их упознам са мојим искуствима у Београду, од како сам 

се вратио из Брисела:`` Видим повремемо у аутобусу како млад отац држи у крилу 
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девојчицу од око 11 година, стално је љуби, милује по стомаку, ногама, леђима, или 

јој ставља руку на груди. Причали су ми неки познаници да има родитеља који 

спавају у истом кревету са одраслом децом супротног пола,  да се том приликом 

милују``. 

 

Моје колеге и колегинице су ме слушали без речи. Они су сви листом ћутали. То се 

до њих није нимало досезало. 

 

`` У студији јасно пише где, и ко, може и сме,  да додирује поједине делове тела 

сродника  супротног пола``, објаснио сам. `` Нико никад није запазио у аутобусу да 

тако нешто није на свом месту, нити је реаговао, овај народ је изгубио осећај 

нормалног``, изустих . 

 

Нико ништа није коментарисао. Гледали су ме помало зачуђено. 

 

 

Април 1981.године.   

 

Овога месеца је дошло до истинске побуне Албанаца на Косову. Од 1 - 3. априла се 

десио трећи и најтежи талас немира на Косову у којима ће учествовати студенти, 

ђаци и неки радници. Званична процена је да је било осам мртвих, али се нагађа да 

их чак има и 1000 мртвих. 

 

Председништво СФРЈ је прогласило ванредно стање на Косову, и послало ЈНА да 

успостави ред после јучерашњих нереда. Ванредно стање би требало да траје три 

месеца. Осуђено је 585 особа. Тек 8 априла је укинут полицијски час на Косову. Овим 

поводом је 13 априла Јоже Смоле, члан ЦК СКЈ и СК Словеније изјавио: могу се 

очекивати људи који ће тражити политику чврсте руке поводом Косова. Али постоје 

две струје о Косову у СКЈ. 

 

20 априла је био поново отворен Приштински универзитет.  

 

Албанци су овакве поступке доживљавали као знак слабости Београда, певушећи 

пркосно: ``Трепча ради, Београд се гради``, охрабрени су вршили још веће притиске 

да се Срби исељавају, учестало силујући незаштићене Српкиње, 30 априла се сазнало 

за скрнављење српских гробова у селу Бресје код Приштине .  

 

Препознајем да се само понешто од насиља на Косову јавно обзнанило, постајем 

свестан да постепено мењам моју дубоко уврежену представу о стању на Косову. 

Знам да је размажени режим немилосрдан према сваком ко другачије мисли, или се 

супротставља. А косовски Албанци су се у правом речи оружано побунили. То је за 

комунистичке властодршце ненавикле на било какво супростављање нечувена јерес, 

коју треба сузбити најенергичније и по сваку цену.  

 

Али косовски Албанци се не боре само против комнистичке тираније, њихов главни 

циљ је да се отцепе од Југославије, и припоје Албанији, мени је то све јасније. 
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Да ли сам у праву када резонујем да београдски поредак не само да није у стању да 

угуши побуну на Косову, него је и не разуме?. Полиција, државна управа и војска, не 

контролишу у довољној мери тамошњу ситуацију, непромишљено и незналички су 

дозволили да Албанци буду све бројнији, косовски Албанци сада на Косову 

некажњено вршљају и заводе свој ред, осећају се бескрајно охрабрени. Због чега су 

МУП, ЈНА и држава Србија у њиховим очима обезвређени и понижени. И не могу да 

заштите мањинске Србе, које већински Албанци све више угњетавају и злостављају. 

 

 

 
Демонстрације у Приштити. 

 

У нашој нервозној породичној заједнице мир и опуштање уноси наш син Милан. 

Њиме се највише бави брижна мајка. Она му стално певуши:`` Мој Милане , јабуко 

са гране``. Ја га повремено држим у рукама и играм се са њим.  

 

Проглашавање победника на Песми евровизије је и ове године, прилика опуштања и 

лепог расположења. Поседали би испред телевизора у кухињи, и са веселошћу и 

расположени смо посматрали такмичење певача и певачица, и на крају церемонију 

доделе признања победнику. Ове године  први је један британски бенд. Вајта је 

овојио 5 поена,  са "Лејлом" . За нас је било додатно узбудљиво, јер је по први пут од 

1976.године  учестововала Југославија. 

 

 

-17 април 1981. године. Обрен Крсмановић ( том 2 и 3) тешко повређен у 

саобраћајном удесу. 

 

Нашим најближим рођацима Крсмановићима у селу Узовници су се десиле две 

велике трагедије. Младић Обрен, син Драгољуба Крсмановића, је био у колима која 

су код места Ликодра у Рађевини  ударила у камену ограду моста, био је тешко 

повређен,  19 априла је преминуо. 

 

Десила се необична трагична коинциденција. После смрти Обрена, истога дана, 19 

априла 1981. године,  је изненада преминуо његов стриц Крсман Крсмановић, који 

станује у суседној кући, дели их  само крхки оплетен плот. ( том 3) . 

 

Обреново тело је било пренето на Медицински факултет у Београду. Присуствовао 

сам испраћају посмртних остатака испред Капеле  Медицинског факултета. 

Присутни сродници  потрешени су без речи чекали да мртвачки сандук са телом 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Prist
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несретног младића Обрена буде унесен у кола погребног завода. Присутна повећа 

скупина се црнила од жене сузних очију обучених у црне одоре. Сви су ћутали. 

Лебдило је на лицима присутних питање: Зар је могуће да  је се тако нешто могло 

десити? .  

 

Помињући обе смрти скоро истога дана, неки су се побожно и преплашено крстили. 

Сазнао сам да су ове две трагедије дубоко потресле  ово мирно село Узовницу.  

  

 

 

У повратку са испраћаја посмртних остатака младог Обрена, недалеко испред 

Реуматолошког завода, из високих зелених дрвореда преда мене хрупише два строга 

човека:`` Ваше исправе, пођите са нама``, били су кратки али заповеднички. Потом 

су ме увели у полицијска кола. 

  

За неколико минута кола заокренуше у велику зграду РСУП-а ( Републичког 

секретаријата  унутрашњих послова Србије). Уведоше ме у једну собу. У повећој 

уредној просторији за столом затекох строгог крупног агента, интелигентног лица и 

продорних очију. Ставише ме на столицу пред њим. Он устаде држећи у рукама 

чашицу неког алкохолног пића, сав је сијао, био је због нечега врло расположен, 

пружи и мени чашицу, рекох: „Хвала―. 

 

``Живели и на здравље, МНОГАЈА ЉЕТА``, подвикнуо је агент, као да жели да ме 

због нечега опомене. Сво време ме је посматрао испитивачки и победнички. `` 

Можете ићи``, рече весело и врло расположен после неколико минута. 

 

Изашао сам ван себе од беса, као онда када ме је у Бриселу недалеко од стана напао 

чудак Албанац који трза раменом ( том 3).  

 

 

-20 април1981.године. Голуб Бакић. 

 

Голуб Бакић је пореклом из Васојевића у Црној Гори. Потиче из сиромашне 

породице, сневао је да заврши Правни факултет и постане успешан човек. Што је и 

успео. Онјх је врло вредан и дисциплинован. Током бројних сусрета ми се поверавао 

да је услед његовог истанчаног смисла за праведно, био прогањан  од власти. 

Недавно је био смештен на психијатријско вештачење у ПБЦЗ, под лажном 

оптужбом да је претио деци његових претпостављених. 

 

Он је отресит горштак, уме да буде врло духовит:`` Замисли ти, они затворски 

психијатри донели пред мене некакве мрљотине ( Роршахов тест, напомена аутора), 

неки шмокљан стави пред моје очи и љуља нешто ко клатно, ја им кажем: Људи, 

маните се будалаштина, нисте ви мала деца``. 
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- 30.4.1981. године. Основана АКЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ 

ПСИХИЈАТРИЈЕ И МЕДИЦИНЕ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ.                                          

 

Акција за борбу против злоупотребе психијатрије и медицине у политичке сврхе је 

слободна, неформална и хуманитарна асоцијација, чији је циљ, како је назначено у 

називу, борба против злоупотребе медицине и психијатрије у политичке сврхе  

супротне здрављу и оздрављењу. 

 

 

 

 

Оснивачи су десетак грађана, лекара, правника, професора, економиста, ннжењера, 

итд, који су сами били жртве таквих злоупотреба, неки од њих су познати по својим 

залагањима за унапређење људских права. 

 

Наш програм је добио подршку многих, универзитетских професора, лекара, итд, 

надамо се да ће наша организација добити у интензитету, и да ћемо ми чак и у 

скромној мери, допринети добробити већине. 

 

Ми се нарочито залажемо за следеће случајеве злоупотреба: 

 

-насилне и незаконите смештаје душевно нормалних , или урачунљивих људи у 

луднице по казни,  

 

-издавања фалсификованих дијагноза ради компромитовања политички 

неконформних појединаца 

 

-помоћ појединцима који су се разболели због прогона. 

 

Наше активности ће се састојати у прикупљању документације о таквим 

случајевима, контактима са државним органима, здравственим установама, 

послодавцима и породицама, расправама и тражењима решења, координацији 

активности, обавештавању јавности, и кроз различите облике подршке жртвама. 

 

Овом приликом предочавамо јавности следеће случајеве: 

 

-Владимир Марковић, 29 година, новинар из Београда, који се налази  већ  две 

године у Психијатријској болници  Централног затвора у Београду као наводни 

неурачунљив душевии болесник, ради се o  невиној жртви и душевно уравнотеженој 

особи која је  тамо по казни. Он је изложен злоупотребама, жртва је политичких 

манипулација (жртвени јарац), потребна је хитна помоћ. 

 

-Павле Пољански, 51 година, незапослени  инжењер из Београда, последњих десетак 

година је у више наврата био смештан насилно по казни у психијатријске болнице, 

уз прибегавање фалсификованим дијагнозама, последњих пет година је био ухапшен 

33 пута, више пута дивљачки премлаћиван, незапослен је од 1963 године, без прихода 
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и стана. Он је невнн и жртва гео- политичких манипулација (наводни потомак Белог 

Руса, отац му је дошао у Југославију из Русије после Октобарске Револуције). 

 

-Голуб Бакић, 40 година, правник из Београда, недавно смештен насилно у   

психијатријску болницу, Централног затвора у Београду, истериван годинама из 

радног односа, испитиван, хапшен, етикетиран нетачном компромитујућом 

дијагнозом, оболео је, прогоњен је што се бори против корупције у друштву. 

 

-Томислав Крсмановић, 45 година, економиста из Београда, је пре неколико година 

био смештен насилно по казни у психијатријску болницу, зато што се супротставио 

кршењима људских права у друштву  

 

-Драгољуб Игњатовић, 45 година, писац из Београда, био два пута у затвору због 

критике негативних појава, бранио га познати адвокат Срђа Поповић, други  пут 

недавно због публиковања часописа ЧАСОВНИК, заједно са Милованом Ђиласом и 

Момчилом Селићем, узет  му пасош, испитиван, забрана публиковања, изложен 

изузетно деструктивнм притисцима, озбиљно оболео, његов живот је у опасности. 

 

Бићемо вам захвални  за вашу пажњу и да обзнаните ове податке и подржите ове 

особе и нашу борбу. 

 

У име Акције за борбу против злоупотребе психијатрије и медицине у политичке 

сврхе 

 

Драгољуб Игњатовић, Голуб Бакић и Томислав Крсмановић 

 

 

 -1981.година. Сусрет са Биљаном Јовановић. 

 

Себи сам ставио у задатак да нарочито дејствујем међу књижевницима и члановима 

САНУ,  са циљем да их придобијем да се и они заузму за жртве злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе, да подрже оне безбројне анонимусе који страдају у 

њиховим микро срединама широм земље. Делио бих им моје текстове на ту тему, и 

убеђивао их да у земљи постоји врста дискретног, лаганог, политичког апартхејда. 

 

Познајем лично поједине од наших еминентних писаца. Радомир Смиљанић  ме је 

слушао са великом пажњом, дошли смо до закључка да имамо идентичне ставове. 

Причао ми је узбуђеним гласом како су му Немци за време рата убили оца. Док смо 

разговарали, на његовом лицу је се трзао тик. Каже да је то мистениа гравис, да томе 

наводно нема лека. Он жели да се укључи и да да одговарајући ехо нашим акцијама. 

Сазнао сам да је професор праксисовац Драгољуб Мићуновић ожењен његовом 

сестром.  

 

Слободан Ракетић је смирен, врло промишљен и одмерен, увек би ме пажљиво 

саслушао, предлажући ми на крају да му наша саопштења остављам у канцеларији 

УКС у Француској број 7.  
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Борислав Пекић је засебна прича, он је био у затвору, причао ми је о његовом 

боравку у Енглеској.   

 

Др Иван Јанковић је правник, блиско сарађује са Костом Чавошким и Војиславом 

Коштуницом. Он је плав и онижег раста,  врло образован правник са великим 

искуством. Због нечега ме тако подсећа на одмерене и строге белгијске  

 

 

интелектуалце, нарочито на Андре Диму, из Брисела (  том 3). Импреснонирао ме је 

својим сазнањима о тешком стању у југословенским затворским установама.  

 

Иван Гађански је оштроуман Пречанин, јетак и милитантан критичар поретка.  

 

Предраг Богдановић-Сци је не само надарен писац, него и један од водећих 

функционера УКС. Када год бих наилазио поред просторија УКС, навраћао бих да 

тамо оставим понеки нови текст. Тада бих увек тамо затицао љубазног и 

предусретљивог Сциа.  

 

Гојко Ђого је народна мудрост, а она је најдубља и најпродорнија. 

 

Успоставио сам контакте и са другим познатим књижевницима, за мене је нарочито 

била значајна Биљана Јовановић. Она је врло надарена, лепушкаста, оштроумна, 

равна оним најпрофињенијим белгијским интелектуалкама које сам сретао за време 

мога боравка у Бриселу. Она је ћерка познатог црногорског и југословенског 

политичара Батрића Јовановића, познатог по томе што је одавно у политичкој 

немилости. Дошао сам претходно у посед  неколико података о њеном ујаку Душану 

Ћетковићу који је се већ неколико година налазио у ПБЦЗ у Београду, због 

вербалног деликта.  

 

Позвала ме је да се нађемо на Новом Београду у близини њеног стана. Онда ми је 

испричала неколико занимљивих података о себи и своме оцу, познатом политички 

прогањаном министру Батрићу Јовановићу, и својој  породици.  

 

`` Мој ујак Душан је еклатантан пример злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе, у ПБЦЗ се налази због вербалног ненасилног деликта``, изговара тихо и јетко.  

 

Хоћу да јој објасним:``Према међународним конвенцијама неко може бити смештен 

на психијатрију  насилно, само ако је заговарао насиље. А то није случај са вашим 

ујаком``.  

 

Она је зурила у мене знатижељно и испитивачки. Не познаје ме па жели да процени 

ко сам ја, да ли сам нека стерилна причалица,  ентузијаста,  или особа кадра да на 

дневни ред стави значајна друштвена питања? Она редовно посећује ујака у ПБЦЗ у 

Бачванској улици, сазнајем. Али и стичем утисак да она није довољно упућена у 

методе и финесе злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. Хтео бих  да је 

наоружам знањима из ове области, јер у њој видим мудрог и упорног борца, који ће 
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ми се придружити, поготову јер је њен ујак тамо где су и Владимир Марковић и 

Радомир Вељковић..  

 

А ако добијем од ње документацију о њеном ујаку Душану Ћетковићу, који због 

вербалног деликта чами већ неколико година у београдско затворској лудници, то ће 

бити права ствар. Али претходно треба да је убедим, да стекнем њено поверење. 

 

 

 

``Ми смо 1. марта 1975. године основали Директну акцију за самозаштиту, да би се 

бранили од прогона, а 30 априла ове године, АКЦИЈУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 

ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ И МЕДИЦИНЕ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ``, 

пружих јој оснивачки манифест.  Она узе текст из моје руке, и удуби се у његову 

садржину са израженом радозналошћу.    

 

`` Колико имате таквих случајева``, погледа ме искоса `` Неколико десетина``, рекох 

јој , `` у контакту сам са професором Правног факултета Костом Чавошким , и са 

другим. Сада се према мојим сазнањима у ПБЦЗ налазе два тешка случаја 

злоупотребе психијатрије, Владимир Марковић и Радомир Вељковић, а сазнао сам да 

тамо има још сличних политичких страдалника``, моја намера је да је убедим да је то  

раширена појава, да се не  ради само о појединцима, или само о њеном ујаку.   

 

Она ми је претходно испричала тужну причу о сестри,  која има психичке проблеме. 

``  То је тако у политички прогањаним породицама,  страда здравље сродника, или 

деце.``, погледах је пажљиво да видим њену реакцију.   

 

Учини ми се да ме она након ових мојих речи погледа дуже и  испитивачки. ``  

Молим вас да ми дате прецизне податке и документацију о вашем ујаку, да   се 

обратимо АИ ( Amnesty International) у Лондону``, поставих јој директно питање.  

 

`` То још не можемо да учинимо јер су ставови, по том питању, у нашој породици 

дивергентни. Да још мало сачекамо``, очигледно да је Биљана преплашена. А ја знам 

и то, да поредак преко својих људи, оји познају поједине сроднике, уме да  

манипулише породичним односима, поготову ако су поремећени, а данас су многе 

породице у кризи, да се тако не сложе у одбрани свога угроженог сродника. 

 

`` УКС би требао да пође нашим примером , да оснује свој Одбор за заштиту људских 

права, ако можемо ми, можете и ви``, желим да у њој подстакнем овакву 

иницијативу, јер она иако је врло млада, утицајна је у редовима наших истакнутих 

књижевника.   То сам предлагао и другим писцима. 

 

Када смо се растали, Биљана ми је казала озбиљним смиреним гласом:`` Останимо у 

контакту, достављајте ми редовно ваше текстове, а ја се надам да ће се у нашој 

породици створити заједнички став да се обратимо међународној заједници, јер мој 

ујак тамо на очиглед копни``. 
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Једном приликом у УКС сам затекао Биљану у друштву са неколико књижевника,  

седели су у повећој просторији на спрату, имали су састанак. Она ме је позвала да 

уђем и седнем. Онда је устала и показала у моме правцу:`` Ако може Томислав 

Крсмановић са групом истомишљеника да оснује одбор за људска права, ево га ту на 

слободи је, зашто не би могли и ми из УКС``? Сви присутни су ме погледали са 

знатижељом. Међу њима спазих Радомира Смиљанића и Слободана Ракетића , они 

углас саопштише:`` Да то ставимо на дневни ред!``. 

 

 

Биљана Јовановић је ускоро постала запажени борац против злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе, након хапшења Гојка Ђога основала је Одбор за 

заштиту уметничких слобода и људских права при УКС. (о томе ће бити више речи у 

следећим поглављима ове књиге, напомена аутора). 

 

Временом сам установио да је Биљана Јовановиоћ истинска интелектуалка и велики 

човек од интегритета 

  
 Биљана Јовановић 

 

 

  

-26 април 1981.године. Радничком савету Галенике: заплена докумената.  

 

Мени не дају радне задатке, изолују ме, потцењују ме као стручњака. А дају ми 

плату,  али мању од плате мојих колега. 

 

Запазио сам врло занимљиву појаву. Ставили су ме у врло велику канцеларију, већу 

од оне коју су дали неколицини свих мојих колега заједно. Као да сам директор. 

Имам неколико телефонских линија, а пошто немам радне задатке, одао сам се 

обради саопштења и коминикеа, дописа међународним организацијама. Користим 

телефон  за учестале разговоре са дисидентима, страним новинарима и дипломатама. 

Када би ми неко од њих заказао састанак у граду, без икаквих проблема бих добијао 

излазницу. Или бих једноставно излазио из фабричког круга и без излазнице.  

 

Запазио сам снисходљивост појединих службеника на капији. Гледали су у мене као  

у значајну, врло тајанствену личност. Ретко би ми затражили излазницу, скоро да су 

приносили руке ка челу, као да ме поздрављају на војнички начин. 
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Ја сам убеђен да сам жртва терорисања и да имам право да се борим ненасилно, речју 

и дописима. Али се ипак питам: о чему се то ради? Из Галенике обављам телефонске 

разговоре врло деликатне политичке садржине, изалазим  за време радног времена 

на састанке са особама које заговарају критику државе. А мене без икаквог оклевања 

одмах пусте да одем. Нити ме спречавају да телефонирам?.  

 

Плату добијам за нерад! 

 

О мојим неприликама колају свакојаке приче овде у Галеници. Изгледа да мојим 

примером утерују другима страх у кости. Плаћен сам, али не да радим у свом  

 

занимању, као економиста. Док би неки други у Галеници у мени видели 

полицијског провокатора. 

 

За ово време сам у Галеници упознао неколико стручњака, који би као и ја седели у 

великим канцеларијама, остављени без радних задатака, иза њих када прођу 

ходницима шапућу: „Пишају уз ветар, бунтовници!― 

 

Ја сам се са некима од њих зближио и разговарао. Дошли смо до истих закључака: на 

делу је политичка дискриминација на радном месту, искључивање из професионалне 

утакмице, уништавање каријере, ускраћивање права на плату и стан, али и 

бламирање међу колегама.  

 

Мени је фармацеут Ускоковић казао право у лице, али са најбољом намером:'' Иза 

вас се вију репови, да сте чудак, а ви то нисте нимало, из СУП-а и психијатријске 

установе су стигли дописи да сте ви душевни болесник, да вас тако компромитују као 

човека и стручњака''. Колега Ускоковић је врло занимљив човек, и он је као и ја 

годинама остављен без задатака. Његова канцеларија је преко пута моје, али је још 

већа од моје канцеларије. Поверио ми се да је политички дискриминисан. Али ми 

ннје било јасно зашто?  Има у Амеици брата који је врло успешан пословни човек. `` 

Америка је моћна и демократска држава, знаш како мој брат оплете по  председнику 

Сједињених америчких држава`` . Он уобичајава да шета, станује у центру града у 

мирној улици испод Народног позоришта, виђао сам га на Калимегдану са супругом, 

отменом и достојанственом женом. Казао ми је да се она зове Силвија, да је из 

угледне трговачке породице Аврамовића, по оцу Јеврејка, а по мајци Српкиња. 

Сазнао сам да је његова ћерка удата за сарадника СУП-а. `` Добро се слажу``, рече 

ми. 

 

 Значи, њима је важннје да ме професионално онемогуће, а не хају што добијам плату 

за нерад, што ме Галеника не користи као стручњака. Они изгледа потцењују мене 

као политичког критичара? Њега нико не узима озбиљно у обзир, изгледа да тако 

умишљају?  

 

А пред јавношћу имају покриће: дали смо му радно место и плату. 
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Оваква провидна манипулација не може проћи. Морам да се докажем на оба плана, и 

као стручњак, и као борац за људска права. Увидеће подмукли злобници да  је 

њихова опција погрешна, уместо да ме оставе на миру, они ме све више иритирају и 

подстичу у мојим акцијама одбране људских права. 

Нејасно ми је, мене прогоне што се бавим случајевима људских права. Безбедњаци 

ме оптужују да  рушим углед самоуправне Југославије, јер ширим вести да она често 

прогони грађане и да их смешта по казни у психијатријске установе.  

 

Ако је тако, па зашто ме онда и даље притискају? Тиме ме само још више гурају у 

супротстављање поретку? 

 

 

Још ме више збуњује двострука игра која се, тако ми се чини, води: СДБ ( Служба 

државне безбедности) ме оптужује да узнемиравам јавност  случајевима наводно 

прогањаних грађана, а  неке невидљиве снаге, управо  такве случајева усмеравају ка 

мени: на улици, на јавним местима, у градском превозу, или ме зову телефоном, 

шаљу писма, долазили би на врата нашег стана. Или ме повремено услужно позове 

обезбеђење са улаза у фабрику, кажу ми да имам посету. Тамо би ме чекао неки 

несретник са пластичном кесом у рукама, из које би пред обезбеђењем предузећа, 

полицајцима, вадио документа из затвора, предузећа, или психијатријских болница. 

 

 Ко је овде ко? Што им не кажу да не долазе на моје радно место? Или једноставно, 

могу да им кажу да нису дозвољене приватне посете за време радног времена?   

 

Стидим се да добијам плату за нерад. Зато сам захтевао од руководиоца Службе 

истраживања тржишта да ми дају радне задатке? Али без икаквог резултата! Онда 

бих ја сам себи измишљао радне задатке, одлазио бих у продајне пунктове, апотеке, 

разговарао са комерцијалним службама поједних велепродајних предузећа и 

веледрогерија.  

 

На основу тих истраживања сам указивао директорима Галенике на могућа 

побољшања. 

 

 Из моје канцеларије су у неколико наврата нестала поједина документа. Овим 

поводом сам се 26.4.1981 године обратио Радничком савету Галеника-лекови. 
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-1981 година. Инфлација. 

 

Новац постепено бива обезвређен. 

  

 
 

  

 

 

 

 

-12 мај 1981. године. Тужба Првом општинском суду у Београду против психијатара  

Завода за ментално здравље из Београда. 

 

Ова моја тужба је била одбачена. Што сам и очекивао. Поредак брани своје људе. 

Психијатри су чувари поретка. 

 

 

-Мај 1981.године. 

 

Из месеца у месец политичка ситуација у земљи се компликује и заоштрава: 

учестали су немири на Косову, економске тешкоће се продубљују, антагонизми међу 

републикама прерастају у отворене неслоге политичара. Необично, невероватно? Па 

комунисти су досада били сложни као један? Сем појединих изузетака.  Главобољу 

режиму све више задају и дисиденти.  

 

Почиње да се буни народ. 

 

Поредак се грчевито упиње да разреши побуну Албанаца на Косову. Али то је 

изузетно крупан залогај, побуна има своје врло сложене деценијске пипке у зељми, и 

ван ње. А то је и историјско питање. 5 маја је одржан Пленум ПК СК Косова - Вели 

Дева је постављен на чело СК Косова, уместо Махмута Бакалија, који је био 

принуђен на оставку због немира. 6 маја је  одржан Пленум ЦК СК Србије који 

позива на "заустављање егзодуса Срба и Црногораца са Косова".  

 

Голуб Бакић ми се обрати са изразом беса и презрења на лицу:`` Зар да се они залажу 

за заустављање егзодуса Срба са Косова, па комунисти су главни кривци за то, 

отворили су границе Албанцима из Албаније, а забранили изгнаним Србима да се 

врате на Косово. Шта су чекали до сада, не гоји се прасе пред Божић. Албанци су их 

превели жедне преко воде, њихове жене рађају децу, а површни београдски мудраци 



297 

 

дрмосери  завели крајње сексуалне слободе, жене се отуриле од куће. Неће децу. 

Албанци се спрдају са Београдом, кажу: ``Победићемо Србе на ку...`` 

 

Ја увиђам одавно да овдашњи поредак није дорастао актуелним изазовима. Уместо 

да се концентрише на горуће проблеме, он стерилно надзорава огроман број 

поштених и по поредак потпуно безопасних грађана, спроводи масовне непотробне 

прогоне, стално нешто мудро мути, као ``манипулантски``скреће пажњу са горућих 

проблема, као хлеба и игара. А  то све много кошта, расипа драгоцене људске 

ресурсе, гура у декаденцију.  

 

Поредак наставља да се уживљава у некакву ``звезду`` и ‘‘ enfant terrible‘‘, мезимче 

међународне политике.  

 

А та времена су већ прошла. Београд то није запазио благовремено, погрешно  

процењује. У апарату јача анти-западна струја, уместо да се отварају према свету. 

Наводно воле браћу Русе?. Зато што су Словени православци, као и ми Срби?.  

 

Какво бенављење и шарлатанизам? Како они да воле нашу браћу Русе, када не воле, 

пљачкају, раубују и тиранишу  свој сопствени народ?  

 

7 маја је одржана 20-та седница ЦК СКЈ, опет  о стању на Косову. Дошло је до нових 

мањих немира у студентским домовима у Приштини, смењени су директори 

студентских центара на Косову.  

 

Поредак спроводи ротацију у Председништву: Сергеј Крајгер уместо Цвијетина 

Мијатовића. 

 

23 маја су се десиле две експлозије у кругу југословенске амбасаде у Тирани – 

уследио је прекид културних веза између Албаније и покрајине Косово. 

 

13 маја је рањен  Папа Јован Павле Други ( Папа Војтила) у покушају атентата кога 

је извео Турчин Али Агча? Како је могуће да се догодио овај покушај атентата, када 

је Италија, по мом мишљењу, врло моћна држава? Али терористи и мафија недавно 

убише председника Италије Алда Мора. 

 

У затвору у Енглеској је преминуо Боби Сандс, активиста Ирске републиканске 

армије, од последица штрајка глађу. Мени није никако јасно ко стоји из ИРА, како 

свемоћна Енглеска није у стању да заустави балканизацију у срцу своје свемоћне 

империје? 

 

Франçоа Митеран је  на изборима у Француској победио садашњег председника 

Жискара д'Естена. Мама ми је казала да је Митеран прави господин. А мени Жискар 

д` Естен изгледа далеко прагмат ичније и интелигентније. 

 

Југославија је из дана у дан притиснута све новијим и опакијим искушењима, и 

тешким изазовима. Као да је у немилости свемоћних богова, који је због нечега 
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кушају и доводе из дана у дан, из месеца у месец, из године у годину, у све теже и теже 

неприлике. Наша земља ми личи на нападнуту од неке невиљиве планете,  која се 

приближила из космоса, која је бомбардује са свих страна. 

 

Крајње је понижавајуће за све нас овде, да земљу воде такве острашћене и усијане 

главе. Уместо да хладне главе анализирају узроке кризе, да их исправе, они 

непромишљено срљају у нове погрешке и залуђивања. Властодршци ове државе су 

врло охоли, сујетни, самољубиви, незајажљиви, не желе да попусте ни за длаку, желе 

да пркосе променама у земљи и свету, да сачувају 100%  STATUS QUO.  

 

Желе да намагарче народ, да га `` жедног преведу преко воде``, да наводно заведу 

демократију, а да све остане исто. 

 

Све ми се чини да у земљи постоје две стратегије, ону који води званична власт, и 

она коју заговара неформална власт.? 

 

 

Зар оно што се догађа са мном није још један доказ и илустрација ове моје тезе о две 

власти? Званична власт ме сурово прогони, надзорава, оптужује да достављам на 

разне адресе податке о некаквим жртвама политичких прогона, да блатим СФЈ. А у 

исто време, неке мени непознате мрачне силе усмеравају према мени свакојаке 

невољнике, и тако ме скоро свакодневно снабдевају са, за, по државу врло 

компромитујућим материјалима.  

 

Званична власт заплени писмо, а неформална ми усмери жалиоца који ме снабде 

новим подацима које могу користити за нова писма међународним организацијама. 

 

То је енигма коју тешко могу да разјасним? 

 

 

-28 мај 1981.године. Голуб Бакић био на информативном разговору. 

 

Приликом данашњег сусрета, без да је био узнемирен или преплашен, Голуб ми је 

сасвим смирено саопштио да је био позван у ГСУП ( Градски секретаријат 

унутрашњих послова) Београда,  где су га иследници саслушавали у вези 

обзнањивања оснивања Акције против злоупотребе психијатрије  у политичке сврхе 

:`` Питали ме, то су били неки моји земљаци, кажу ми: шта ћеш ти са њим  

белгијским ђаком и западним шпијуном,  ти си поштен човек Црногорац, а он је 

издајник``. 

 

 `` И шта си им ти на то одговорио``? упитах га нестрпљив. ``Томо Крсмановић је 

врло поштен човек и патриота``, одговори. `` Да ли су они твоје речи покушавали да 

оповргну ``, све  ме  више занима. Голуб ме погледа право у очи, засијаше му 

зенице:`` Један рече, високи и уображени, што се највише прави важан: Па ако је 

поштен патриота, што онда блати своју земљу и свој народ``. `` Скочих на ноге``, 
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загалами Голуб `` кажем им ја , ``иза сваке његове речи стојим и ја, оно што он каже 

је потпуно тачно``. 

 

 

-Април- мај 1981.године.Ухапшен Гојко Ђого. 

Из архивских извора: Гојко Ђого је осуђен на две године затвора због збирке песама 

„Вунена времена― која је  „вређала лик и дело Јосипа Броза Тита―. 

  

 
 

 

 

Збирка песама Гојка Ђога „Вунена времена‖ појавила се крајем априла 1981. године, 

уништена је 25. маја, а аутор је ухапшен 29. маја. Хапшење је изазвало протесте 

књижевника и професора. Суђење, пред Окружним судом у Београду, трајало је пет 

дана. Ђого је осуђен на две године затвора за кривично дело „непријатељске 

пропаганде‖, извршено „целом књигом‖, а посебно са шест песама. (  Напомена 

аутора: Врховни суд Србије преиначио је пресуду, и за кривично дело „повреде 

угледа СФРЈ‖, извршено са четири песме, 16. фебруара 1982. године, осудио аутора 

на годину дана затвора. Савезни суд је 9. јула 1982. године потврдио издржавања 

казне, у Падинској Скели).  

Крај архивског цитата. 

 

 

-1981.година.Папа Војтила-први словенски Папа. 

 

Он је за мене нада. Подстакнут његовим избором за првог човека у Ватикану, 

одлучио сам да посетим седиште Папске нунинцијатуре у Београду, смештено у 

улици Светог Саве, изнад Славије. Тамо сам био повремено приман од високих 

саветника, мудрих старијих људи, који су ме слушали без речи, и према мени 

испољавали симпатије и жељу да се моја ситуација побољша.  

 

Уверавао сам их са највећом скрушеношћу и понизношћу, да нас овде злостављају и 

обесправљују бољшевици. Свидело им се да сам по мајци из српске православне 

породице која је вековима давала свештенике. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE
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Папа Јован Павле II је преживео атентат  13 маја ове године, када је Турчин Мехмет 

Али Агџа, из мени непознатих разлога, два пута пуцао у стомак Папи. Атентатор је у 

затвору провео 19 година, а поглавар Римокатоличке цркве га је посетио у ћелији и 

опростио му покушај убиства. 

 

 

-1981.година. Осуђен Доброслав Парага, у вези са петицијом за политичке 

затворенике. 

 

Напомена аутора: После издржане затворске казне у злогласној казнионици на 

Голом отоку, Парага долази на сусрет са мном у Београду, и постаје наш активиста у 

Загребу. Што је приказано у следећим поглављима. 

 
 

Сенатор Едвард Кенеди и Доброслав Парага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B3%D1%9F%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B3%D1%9F%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B3%D1%9F%D0%B0
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 -16 мај 1981.године. Допис Иви Маргану, представнику Југославије у Унеску. 
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-  
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-Мај 1981. године. Вера отпуштена из болнице. 

 

 '' Вера је 5 маја отпуштена из болнице'', чух у слушалицу глас Мише Томића. '' 

Можеш је посетити, позвала те је''. 

 

Од како смо се преместили у овај стан у улици Војводе Степе 68, сам много ближи 

Верином стану. Могу да стигнем до ње за непуних двадесетак минута пешке. Кретох 

узбрдо улицом Војводе Степе, па  окретох улево, и спустих се наниже у Кумодрашку 

улицу. 

 

Затекох Веру у очајном стању. Она је била на ивици нервног слома, узнемирена и 

дубоко утучена. Покрети су јој спори, језик се заплиће, не може да смогне снаге да 

нешто каже. Нисам је видео скоро два месеца. Мало, мало па се испружи на кревет. 

Не могу да је препознам, то није више она жена одраније. Пружи ми Отпусну листу. 

Бр. 5146/81 од 6.5.1981 године у којој дословце стоји: дг.297, терапија Модитен депо 

на четири недеље, еглонил капсуле, апанол, контрола за две недеље. 

 

 Сада су ми јасније многе ствари, и ја сам у Психијатријској болници ''Лаза 

Лазаревић'' где сам био насилно смештен јуна 1975. године, добио инекцију Модитен 

депо, и дуго сам се тешко кретао, задихао бих се, нисам могао да говорим, језик се 

скоро одузме. Зато Вера не може са мном да разговара како треба. Тешко изговара 

речи, муца, једва разазнах неколико њених речи:`` Крајње сам уморна, једва седим``. 

„То је од инекције Модитен депо, тако је и мени било.―, објасних јој. 

 

  

Ипак, уз моје стрпљење и такт, сазнао сам да су милиција и суседи обманули њеног 

психијатра. Али она то све прича растрзано и неповезано. Дакле, она је приликом 

насилне хоспитализације била у таквом душевном стању, да није била кадра да се 

представи како треба њеном психијатру. Он је већ при пријему погрешно проценио. 

Био је склон да поверује насилницима, а не њој, жртви. Не верујем да је њен 

психијатар имао било какве податке о њеној породици и политичким недаћама 

њених најближих? А шта ако је сарадник полиције? 

 

 '' Јесте ли му нешто испричали о политичким неприликама ваше породице'', упитах 

је директно. 

 

 Вера не може да говори, започне па застане, муца:'' Рекла сам му да је отац писао 

Титу, и да је покушао самоубиство''.  

 

Све ми је јасније да су Веру психијатри од првог разговора пребрзо и погрешно 

проценили, чим неко почиње да прича о политици, одмах би бивао класификован 

као параноичар, поготову јер је спомињала Тита, оца самоубици, то су све кључни 

подаци за површну и погрешну процену наших изманипулисаних психијатара. Вера 

је нешто мрмљала себи у браду, приближих јој се, једва разговетнух  њене збркане 

мисли и речи:'' Рекла сам му да проучавам парапсихологију''. '' И шта је он казао на 
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то''?, упитах је нестрпљиво.'' Дала сам му моју свешчицу'', она једва снађе снаге да 

изговори ову реченицу. 

 Јасно, Вера је тако запечатила судбину са психијатрима. Сада ће невина жртва, 

луцидна и интелигентна жена, бити стављена под називник параноидне психозе. Са 

свим последицама које из тога проистичу. А то је додатно искључење из друштва, 

обесправљеност, можда јој могу поставити стараоца, претворити је у врсту роба. 

 

 

 

  

 
  

Aутор у шетњи са сином Миланом, маја 1981.године у Београду, у улици Јове Илића на 

Вождовцу. 
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-9 јуни 1981.године. Допис CIEL (Committee des intelectuels de l‘Europe des liberte, 30, 

rue Saint Dominique, 75007 Paris, France). Oбавештење да нисам добио повратницу од 

њих. 

 

Eво још једног доказа да полиција све чешће заплењује моју преписку. 

 

-5 јуни 1981.године. Пет хомосексуалаца из Лос Анђелеса оболели од  недовољно 

познатог облика пнеумоније. 

 

(Касније се успоставило да су то били први  случајеви AIDS-а, напомена аутора).  

 

-Јуни 1981.године. 

 

Југославија се из месеца у месец све више запетљава и изнурује у меандрима  

изукрштаних стремљења и судара гео политике, окружења и интерних тензија, који  

 

скоро да ескалирају у сукобе. Лист Политика експрес извештава о учесталом 

каменовању возова и опреме на Косову. Савезни секретар унутрашњих послова 

Фрањо Херљевић најављује Скупштини да ће бити појачана милиција на Косову. 

 

Упоредо са борбом против Албанаца на  Косову, поредак се труди да угуши талас 

нарастајуће опозиције. Осуђен је загребачки песник Владо Готовац, суђење 

хрватском дисиденту Марку Веселици је одложено због здравствених проблема. 

 

Од 16  до 18 јуна у Београду је одржан Трећи конгрес самоуправљача. ``Још се 

оживљава мртав коњ`` духовито ће Мика Андрић колега из Галенике. Очигледно 

мисли на истрошени концепт самоуправљања. 

 

Није само истрошена идеја самоуправљања, комунизам  и социјализам се на делу 

показују као узрочници све убрзаније кризе и све масовнијег незадовољства. 

 

Друштвене промене су врло занимљива тема за мене, оне могу бити опасније за 

поједине тиранске поретке, од крвавих револуција. Полако тињају, круне изнутра, 

труле, и тирани падну као трула крушка. Али понекад трају дуго, или врло дуго, 

некад су њихови ефекти брзи. Како убрзати промене овога друштва? Па ово што ја 

радим је убрзавање друштвених промена. 

 

12 јуна је извештено да је СФРЈ започела преговоре са страним банкама ради нове 

позајмице 1,8 - 2,2 милијарде долара за покривање дефицита платног биланса 

(дугови износе 18 милијарди долара).  

 

Потпуно ми је нејасно зашто међународна заједница крпи рупе погрешне политике у 

Југославији. Тиме се поступа по начелу`` држи воду, док мајстори оду``. Неће бити 

исправки, него ће погрешке бити камуфлиране страним кредитима. 
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У малом херцеговачком месту Међугорју, први пут, пред шесторо деце, се наводно 

указала Блажена Девица Марија, што се десило у време затегнутих односа 

Католичке цркве и власти. За мене је  ово знак нарастајућег безнађа, изгледа да је то 

бег у мистицизам. 

 

У Ирану, врло богатом нафтом, настављаја се ломљење копаља.  

21 јуна је ирански парламент (Меџлис) опозвао председника Банисадра, који се крије 

од 12 јуна, јер противници траже његово погубљење, након што је позвао војску да се 

одупре Ајатолаховој диктатури (том приликом је убијено много његових 

присталица). Потом је 28 јуна бомба у седишту Исламске републиканске партије у 

Техерану убила 74 иранских званичника. 

 

7 јуна су израелски авиони уништили ирачки нуклеарни реактор Осирак.  
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-28 јуни 1981.године.Писмо доктору Веселину Савићу. 
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-Јули 1981.године. 

 

Редовно обилазим током једне недеље једном месечно прогањане из мога природног 

окружења. Строго се придржавам савета који ми је дао страни дипломата, прво 

погледам право у очи дипломате несврстаних земаља у Београду, испричам им где 

идем, и упутим се на адресе, из једног краја Беогада у други. Врло занимљиво, они би 

прихватали ту моју игру, и они су ме упорно загледали право у очи,  испољавали 

значајну благонаконост, говорећи: `` То нас јако занима``. 

 

Православна црква захтева од државе другачије мере на Косову. Патријарх Герман 

је посетио  председника СИВ-а Веселина Ђурановића поводом догађаја на Косову, 

иако су односи државе и цркве погоршани. 

 

 
Патријарх Герман. 

 

Прво и прво, држава од 1945. године прави велике погрешке у односу према Косову, 

и Албанцима. Она је требала одавно да преиспита своје поступке и донесе 

рационалне мере. А то није учинила. Нити то чини сада.  

 

Корени побуне Албанаца су врло дубоки, овај досије је врло сложен, Косово је 

хиљаду година поприште завађања Срба и Албанаца-DIVIDER ET IMPERA. Неко 

врло моћан споља дан данас подстиче и подржава албанске масе, производи побуну, 

конципира њихове стратегије у вези породице и наталитета, и потхрањује вековне 

снове о Великој Албанији.  

 

А ова држава се од 1945.године показује као тотално недорасла да томе парира на 

мудар и ефикасан начин. 

 

Интензивирање репресије неће бити  успешно, не угушује побуњене албанске масе, 

то није ништа друго, него ли  „доливање уља на ватру―. 

 

Тројица косовских Албанаца су осуђена на 6-8 година, поводом нереда пролетос 

(прво у низу суђења). Председништво Заједнице југословенских универзитета 

предложило прекид веза између Универзитета у Тирани и југословенских школа. 

Оставку је дао Џавид Нимани, председник Председништва Косова.  
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Али су 14 јула југословенски дипломата Благоја Анакиоски, и још један Југословен,  

рањени у Бриселу, када је пуцано на њих (сумња се на Албанце).  

 

Шта сам ја све претрпео од Албанаца у Бриселу? Сада насрћу на југословенске 

дипломате. А мени онда овде у Београду нису веровали да су ме тиранисали Албанци 

у Бриселу? .  

 

Егзодус Срба са Косова се наставља, држава није способна да га заустави. Нити се 

труди у довољној мери. 

 

Запрепашћен сам сазнањем да у Шумадији, свакојаки ``трговци`` зачас пронађу куће 

косовским  избеглим Србима, па тако добију од њих масну провизију. И тако 

подстичу нова исељавања са Косова. Разговарао сам са неким досељеним Србима са 

Косова. Они ми кажу: Ама да се спасемо. Неће се остали иселити. И тако сваки 

мисли, само ја да се иселим, неће остали. А све их се више исељава. 

 

Срби су изгубили разум. Њих Албанци варају. 

 

А у Србији подстичу исељавања са Косова трговци некретнинама. 

 

Испричао сам  у претхоном тому тужан догађај на Косову, који сведочи да Албанци 

долазе и дан данас из Албаније, у овај део Србије: Пала је за око Албанцу који је 

дошао из Албаније, за око кућа косовског Србина, одмах га власти иселиле и дале му 

високу откупнину. А он право у Србију. 

 

А у Србији му одмах ``мудри Срби трговци некретнинама``нађу погодну кућу. 

 

Телевизија, радио, штампа, књиге, музика, народне и забавне песме, свугде је 

зацарила порнографија. Албанци, а делимично и босански Муслимани, су спасили 

своје жене и породице од разорних утицаја, њихове жене су се окренуле браку и 

породици, а међу православцима и православкама су се рашириле ексцесивне 

сексуалне слободе, што је водило, удружено са другим утицајима,  слабљењу мотива 

за ступање у брак и рађање деце. 

 

Држава СФРЈ лута у тами, није свесна узрока побуне на Косову. 

 

Изјава Министарства правде САД, да ће Андрија Артуковић, министар правде НДХ, 

бити изручен Југославији, би могла бити виђена као миг извесне обстајуће 

благонаклоности према СФРЈ?. 

 

Америка, ЕЗ и међународна заједница манифестују према Југославији амбивалентне 

ставове. Повремено би је подржавали. А онда би је осуђивали. Као да је то 

полицијски метод-ТОПЛО, ХЛАДНО?. 

 

У крилу апарата долази до раслојавања: 
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Комитет ЦК СКЈ расправља о статутарним питањима, неки се залажу за 

демократски централизам, против федерализације партије. Изгласани су Амандмани 

на Устав СФРЈ - уређивање колективног руководства,  четворогодишњи мандат за 

председник Савезног извршног већа, могућност гласања о поверењу. Владимир 

Бакарић критикује СИВ ( Савезно извршно веће)  и НБЈ ( Народну банку 

Југославије), да изазивају инфлацију штампањем новца.  

 

Израелско ваздухопловство бомбардује упоришта ПЛО у Либану. Израелци 

бомбардовали вишеспратнице у Бејруту у којима су биле просторије група повезаних 

са ПЛО. 

 

 

-8 јули 1981.године. Јое МкДонел из Ирске републиканске армије је умро после 61 

дан штрајка глаћу у британском затвору. 

 

То тако подсећа на протестна самоспаљивања у Вијетнамском рату. Али сличних 

самоспаљивања је било и у нашој земљи. 

 

 

-21 јули 1981. године. Погинуо Десо Еро Митровић.( томови 1. 2. и 3). 

 

Није прошло ни неколико месеци, а мирни засеок Крсмановића у забаченом селу 

Узовница потресе још једна трагедија Изгубио је живот несретним случајем 21. јула 

1981.године Десо Митровић. када је пао на камениту обалу са повисоког моста на 

планинској речици Грачаница, сломивши кичму.  

 

 
Дринско острво Крсмановића чагељ у Узовници. 

 

Био сам следећи дан у Цркви Светога Марка да запалим свећу трагично 

настрадалом даљем рођаку, и истомишљенику Десимиру Митровићу. На излазу из 

цркве сам опет био ухапшен и спроведен у ГСУП Београда. Тамо су ме довели, и 

одмах отпустили. Високи крупни агент ми се цинично кратко  обратио: ``Слободни 

сте, на делу је неспоразум``. 

 

Док сам одлазио, он је стајао на вратима његове канцеларије и пратио ме дуго 

упорним погледом како брзо корачам у дугом празном ходнику. Осврнух се, израз 

његовог лица је био презрив, и победнички. 
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4 август 1981. године. Писмо доктору Веселину Савићу. 

 

Разговори са доктором Савићем ми уливају нову наду. Он ме схвата, и подржава.`` 

Радиш врло добру ствар``, казао ми је кратко. Већ планирам да му доставим податке 

о новим слуајевима. Очекујем да се он лично о томе изјасни. Сећам га се од ђачких 

дана, толико сусрета, разговора. (томови 1. 2. и 3). 

 

-  
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-Август 1981.године. Догађања. 

 

Син Милан је дражесна бебица, уживамо да будемо заједно, играмо се у кревету 

положеном на паркет. Шетали би се у парку, гурао бих га у колицама. Мене обузима 

велика туга управо због њега. Ако се разведемо, што постаје све извесније, како ће  

то поднети мало дете? Личност детета се највише формира управо до краја треће 

године, а он слуша наше повремене, све нервозније  расправе, то се упија у њега. 

Живот је суров.  

 

СФРЈ се грчевито упире да смањи тензије на Косову. Умерени Али Шукрија је 

изабран за председника Председништва Косова. На Седници ЦК СК Косова: 

искључен Махмут Бакали, као и још четворица чланова, председништво ЦК сведено 

са 19 на 13 чланова (на челу Вели Дева). 

 

Не верујем да ће се тиме смирити побуњени косовски Албанци, напротив, осећају да 

Београда од њих зазире, па ће се још више осилити. 

 

Овај поредак сачињавају недорасли политичари, земљу воде `` бирократе масовици, 

`` , уместо да то буду прагматични експерти. 

 

 

 

Цела земља је поново узбуђена, 13 августа се догодио јак земљотрес у бањалучком 

крају, 44 повређено.  

 

Југославија се потреса. Откуд сад наједном земљотреси? 

 

Умро је Стеван Дороњски, члан Председништава СФРЈ и ЦК СКЈ (у државном 

председништву га замењује Радован Влајковић). ``  

 

Шта је ово, само умиру политичари``, пита се Иван Прекајски. 

 

Земљу потресају немири и тензије, а од 15 до 16 августа је ипак одржан  Европски 

куп у атлетици у Загребу. `` Зар да земља која је у расулу и економском колапсу, да 

троши новац на овакве будалаштине?``, пита се Драгољуб Игњатовић. 

 

Југословенска размажена олигархија није у стању да објективно процењује 

стварност. Како, када није обављено било какво научно истраживање да се установе 

узроци галопирајуће кризе и најаве дезинтеграције земље?. `` Лакировка``( 

улепшавање стварности) оставља најразорније последице, не само када се ради о 

унутрашњим питањима, Југославија не схвата шта се дешава у свету, и зашто се 

мења однос света према њој. 

 

Инцидент у заливу Сидре: два америчка авиона су оборила два либијска. 
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Не збуњује ме ни сложена међународна ситуација, нити нарастајуће тензије у земљи, 

упркос свега, умножавају се моја обраћања на различите адресе, да напоменем само 

неке од њих:- 

 

-8.8.1981. писмо часописус Естудиос дел терцеро мундо у Мексику, Мексико. 

 

-8.8.1981. М.Махијалову. 

 

-17.8.1981. писмо листу ОПИНИОН у Рабату, Мароко, 

 

-17.8.1981. писмо Амбасади Сенегала у Паризу. 

 

 

- Септембар 1981. године. 

 

Да ли су данашње значајне спортске манифестације организоване у Југославији, 

знак и даље моћи ове земље? Или је на делу мегаломанија?`` 

 

Од 5 – 12 септембра у Сплиту је организован Европски шампионат у воденим 

спортовима - 400 м слободним стилом: Борут Петрич златна и Дарјан Петрич 

бронзана медаља; Борут Петрич узео и сребрну медаљу на 1500 м слободним стилом.   

 

 

 

Од 12 – 14. септембра је одржан  Светски шампионат у рвању у Скопљу (ФИЛА); 4 

медаље за Југославију (Рефик Мемишевић, златна). 

 

Покрајинска скупштина Косова прихватила оставке Бахри Оручија, председника 

Извршног већа, и Душана Ристића, председника Скупштине; смењени и директори 

РТВ Приштина. 

 

Атомска електрана „Кршко― је пуштена у пробни рад. 

 

Положен је камен темељац загребачке џамије, чију ће градњу делом финансирати 

арапске земље. 

 

30 септембра је 21 пленум ЦК СКЈ истакао крајње лошу  економску ситуацију у 

земљи. 

 

``Па зашто онда организују скупа спортска међународна такмичења, зашто стално 

путују по свету?``, питао ме је Небојша Ђелошевић. Небојша је врло занимљива 

личност. Он је политиколог.`` Мој отац је био генерал ЈНА, иако није члан Партије``, 

као да се хвалио када ми је то казао. Он је такође дисидент, али умерен и врло 

промишљен. 
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Амерички државни секретар Алеxандер Хеиг у посети Југославији - обећава 

наставак подршке САД "територијалном интегритету и националном јединству" 

Југославије. 

 

 

-27 септембар 1981.године. Радници у Пољској законом добили веће учешће у 

управљању фабрикама. 

 

Пољска се полако удаљава од комунизма. Покрет Солидарност јача из дана  дан, чак 

је и Папа Војтила Пољак. 

 

Овога дана се десила отмица ЈАТ-овог авиона на линији Титоград-Београд. Преко 

Атине и израелског ваздушног простора је стигао до Ларнаке на Кипру, где су 

путници и чланови посаде успели да побегну. 

 

 

- 6 октобар 1981.године. Убијен Анвар Ел Садат, председник Египта. 

 

У врху државног апарата се настављају превирања измећу различитих струја. 

Светозар Вукмановић Темпо тврди да му је Тито 1978. године  рекао да се противи 

превеликој самосталности република и покрајина. Нико му не верује, критикују га у 

Хрватској. 

 

 

Фра Јозо Зовко, свештеник у Међугорју, је осуђен на 3,5 године затвора (оптужен за 

навођење деце која су "видела" Госпу, нападање социјалистичке револуције и 

ширење националистичке пропаганде и мржње). 

 

Становништво је све забринутгије, девалвација динара са 27,3 на 36,9 за долар. Неки 

кажу да је инфлација у СФРЈ око 40%! 

 

 

-Новембар 1981.године. 

 

Погинула Натали Вуд. Она је била тако љупка, и одлична глумица. 

 

Енвер Хоџа, лидер Албаније, на конгресу Партије рада тражи статус републике за 

Косово. Азем Власи, лидер покрајинског Социјалистичког савеза му одговара 12 

новембра: да косовски Албанци живе боље и слободније од оних у Албанији. 

 

Потпуно је у праву. 
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-Децембар 1981.године. 

 

У Београду је као бомба одјекнула страшна вест: Југословенски авион МД 81 (ДЦ-9-

81) Инекс Адриа Авиопромета ударио у планину на Корзици, погинуло 178 путника и 

чланова посаде. 

 

18. седница ЦК СК Србије. Лидери (уже) Србије осуђују аутономашку искључивост, 

Војвођани сматрају неприхватљивим сваку промену установљених уставних односа. 

Први дипломци Исламског теолошког факултета у Сарајеву.  

 

17. децембра је починио самоубиство Мехмет Шеху, албански премијер и десна рука 

Енвера Хоџе. (Касније је оптужен да је вишеструки агент, Југославије, ЦИА-е и КГБ-

а.) 

 

13 децембра Војћех Јарузелски је прогласио ратно стање у Пољској. У Југославији се 

то критикује и од власти и од дисидената, београдски интелектуалци шаљу 

протестна писма у Варшаву. 

Полиција и војска разбиле штрајк у руднику код пољских Катовица, погинуло девет 

радника. 

 

Врло занимљива вест из спорта: Мухамед Али изгубио против Тревора Бербика, што 

је био и дефинитивнн одлазак Мухамеда Алија из света профи бокса. 

 

Како је могуће да амерички генерал Џејмс Дозије буде киднапован у Италији од 

Италијанских црвених бригада?  

  

 

 

 

 

- 3 децембар 1981. године. Претрес стана. 

 

Данас су два органа ГСУП-а уз галаму и  лупу, уз врисак бебе, и његове мајке, упали 

у наш стан у Војводе Степе 68/ други улаз на Вождовцу, у Београду, стан претресли и 

запленили сву моју документацију и рукопис моје књиге ЗЛОУПОТРЕБЉЕНА 

ПСИХИЈАТРИЈА. 
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Један од присутних полицајаца, човек од око 30 година, ми се обрати смирено: ― Ви 

имате стан ,а ја га немам‖. Коректан је, није осоран нити претећи, делује ми уљудно. 

 

``Имам 45 година, стан сам добио од оца, а ви имате око 30 година, ја сам поштен 

патриота прогањан без стварног повода са моје стране``, користгим ову ретку 

прилику да се исправно представим органу полиције. 

 

Моје речи га се нису досегле, био је дубоко убећен да је он у праву, гледао ме је све 

време сумњичаво, али занимљиво, нимало претећи. 

 

`` Мене власти без разлога прогоне, браним се, а стан сам  добио од оца, живели смо у 

заједничком домаћинству``, кажем му опет смирено и учтиво. Он само одмахну 

главом:`` Да сте ви заиста патриота, не би ми овде сада били да вас хапсимо``. 

Одговорио ми је то са изразом мудраца који је у мени раскринкао потуљеног 

народног непријатеља, ``који њему жели да продаје рог за свећу.`` .Ипак, био је 

одмерен. 

 

Пођите са нама,`` рече јетко онај други. Покупише све документе, и уведоше ме у 

марицу. 

 

Какво незнање, каква збрка?. Ја сам поштен патриота због чега страдам, а младе 

неискусне  полицајце су обманули да сам издајник. 

 

Мислио сам да ме воде у психијатријску болницу.  

 

 

Одахнух када се нађосмо за неколико минута у згради Петог општинског суда. 

Предадоше ме неколицини младих крупних судија, они су били коректни, али су се 

према мени понашали надмено и уображено. Умишљају да све знају, убеђени су да 

сам ја задрти непријатељ. Покушао сам да их  разуверим, њих то није нимало 

занимало. Усредсредили су се на заплењена документа. Признао сам да су моја, 

потписао изјаву.  

 

`` Можете ићи``, рече ми судија на крају. Изађох што брже могу, у страху да ме на 

улазу поново не спроведу у полицијска кола. Па да ме опет сместе у психијатријску 

болницу. Шмугнух споредним излазом, и трчећи пређох великим аутопутом којим су 

муњевито пролазиле колоне аутомобила, шмугнух и загубих се у малим уличицама. 

 

Код куће ме је чекала преплашена, изузетно нервозна и љута Саша. Она не може 

више да поднесе све ово што се дешава. Убеђена је да изазивам власти. Не могу 

никако да је убедим, да једноставно покушавам да се браним.  

 

Да ли се она сећа да је и њен отац имао политичких неприлика? И сродници њене 

мајке? Питао бих је повремено? 
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Настала је нова и још много сложенија и дубља криза мећу нама. Свађе су постајале 

свакодневне, и жестоке. Заједнички живот се убрзано претварао у свакодневни 

несносан стрес. 

 

Наша брачна заједница тоне убрзано из дана у дан. Највише тугујем због малог 

Милана, он упија, он види све. Јадно дете, биће маркирано заувек.  

 

‘‘Мени је потребан адвокат‘‘, обратих се за савет Драгољубу Игњатовићу, ‘‘тебе је 

бранио адвокат Срђа Поповић, да ли ти је наплатио‘‘? ‘‘, Не, то је за њега питање 

части, ево ти његов телефон,  зовни га сада одмах‘‘. 

 

Адвокат Поповић ми каза у слушалицу кратко: ‘‘ Дођите сутра у 11 часова код мене 

у Таковску улицу,  код Главне поште‘‘. 

 

Тако је почела моја сарадња са овим угледним адвокатом. 

 

 

-Децембар 1981.године. Брачна криза. 

 

Error! Reference source not found.Мило је и Господу и људима: слога међу браћом, 

пријатељство међу суседима, муж и жена који се воле. 25, 1. 

 

Бољи је залогај суха хљеба с миром, него пуна кућа поклане стоке са свађом. (Приче 

Соломонове, 17:1). 

 

Долазим у стан са зебњом. Саша би долазила са посла у Рекорду нерасположена, опет 

су је због мене шиканирали.  

 

Она је врло интелигентна,  у много чему је вансеријска млада жена. Одлична је 

домаћица, добро кува, педантна je и изванредно одржава домаћинство. Тачна је, 

методична и вредна. Поврх свега је врло привлачна млада жена. 

 

Она зна шта хоће у животу. 

 

Али она има и мана. 

 

Оно што највише разара нашу брачну заједницу су њена нервоза, импулсивност, 

њено упорно одбијање да разговарамо објективно о нашим проблемима. И да 

тражимо помаке на боље. Уместо разговора она би ми нервозно саопштила`` Ти си 

крив 99 %, а ја 1 %``. 

 

Много шта се заверило против нас. Посебно у стану. Телефон нам је искључен опет. 

Она би скоро почињала да вришти. Због нечега се покварила брава на поштанском 

сандучету. У стану настадоше  некакви изненадни други  кварови.  

 

Невидљиви ударци  у наш дом су долазили са свих страна. 



320 

 

`` Буба швабе`` врисну она ван себе. Дојурих, у судопери и на зидовима кухиње миле 

црне велике бубашвабе. Набависмо некакво средство. 

 

Није прошло неколико дана појавише се опет бубе. Овога пута су то биле бубе руси. 

 

Била је врло изнервирана.  Нервоза се убрзано усељавала у наш дом. А уобичајене 

топла осећања су излетала кроз оџак. 

 

Она отвори ормар са стварима, врисну као да је ујела змија отровница. Схватих 

зашто? Јер се тог момента срушила пластична гредица на коју се вешају офингери, 

сва одећа је се са треском стропоштала на под. 

 

То више није била Саша, него скоро као нека друга непријатељски настројена особа. 

 

Она је узела у наш кревет малог Милана, ја сам спавао ноћу одвојено, сам на 

пластичном лежају у истој соби. 

 

Разумети значи опростити. Увек имам на уму ову француску народну мудрост, када 

помислим на Сашу. Ја је разумем зашто је тако нервозна и ван себе. Њени нерви су 

се истањили, пред пуцањем су, због дугодишњих стресова у њеној породици. А сада и 

са мном. 

 

Очекује да добије много од живота, како заслужују њени изузетни лични квалитети и 

особине. Уместо тога, живот је сурово шиба и саплиће на сваком кораку. 

 

 

 

Она не схвата довољно откуд све то, како, зашто, ко то чини? А ја упорно покушавам 

да је просветим и освестим.  

 

Као да је у њој неки невидљиви скретничар, који би сваку моју реч и мисао упућену 

њој искривљивао и изокретао. Уместо исправног схватања, она би све више западала 

у нервне кризе, почињала би да истински губи контролу над собом.  

 

Док ово  размишљам, видео сам је у мислима како њеном оцу прете хапшењем, како 

га изненада погађа инфаркт и како тешко повређен умире у самртном ропцу на 

њеним рукама. А други пут, док су били на Ади на њиховом сплаву, зачули су сирену 

кола Хитне помоћи, и тек када су дошли увече кући сазнали су да је управо та Хитна, 

превозила  брата њене мајке који је погинуо возећи мотор. А професор с... је обарао 

шест пута на испиту на Агрономском факултету у Земуну, захтевао је од ње да 

постане члан СКЈ, да иде на радну акцију, и да постане његова љубавница. Ко зна 

шта је било са њеним приватним животом у овим трновитим годинама? Када је 

упознала мене 1977. године, читалац је видео шта је све претрпела и шта трпи од 

тада. 
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Мени је ње истински жао, не у смислу потраге моје неке надмоћности, него зато што 

је  у кризи ваљана млада жена, без њене кривице страда, али којој је јако тешко 

помоћи. И због тога јер је врло натегнуих нерава, услед чега би постајала 

импулсивна.  Да ли и на мени има одговорности?. Требао сам да јој јасно саопштим 

пре склапања брачен заједнице, да уколико се уда за мене да ће имати овакве 

проблеме? Али зар је то битно, она је имала политичких тешкоћа и пре познанства 

са мном.  

 

Она не може довољно да схвати и да  разлучи да кривица није ни у мени, нити у њој, 

него у друштвено-политичком окружењу. Она је млада без довољног искуства, без 

познавања политике. Врти се у лошим проценама. 

 

Мени је савест мирна, све чиним да спасем брак. Али не иде. Она одбија да са мном 

разговара. Поврх свега је поводљива, олако поверује у злонамерне приче  о мени, 

које причају њене колегиница у Рекорду. И не схвата да међу тим интриганткињама 

можда има оних које то чине по упутству подлих директора са којима сам био у 

сукобу?. 

 

Онда, када би се враћала кући са радног места, настајао би истински пакао. 

 

И моји нерви су истањени. 

 

Предложио сам јој да идемо код брачних саветника. На моје задовољство, она је то 

прихватила, посетили смо доктора Владету Јеротића, и Брачно саветовалиште у 

Заводу за ментално здравље у  Палмотићевој улици.  

 

 

 

Али без икаквих помака. Наша брачна заједница је копнила из дана у дан,  као да је 

неко у њу насуо отров. 

 

Наш син Милан, иако је беба,  он све види и упија. А у годинама је када су му 

потребни највећа родитељска слога и мир у кући. Како је само завриштао када су 3 

децембра бучно залупала цокулама на врата нашег стана два полицајца?  

 

Знам да ће доћи до развода, до питања стана, да ћу се одселити ускоро, али се зато 

трудим, да он осети да сам ја уз њега, играп сам се са њим, шетао, шалио. И пред 

њим се нежно приближавам његовој мајци да ублажим у његовим очима наше 

сталне распре. 

 

Мени постаје јасно да полиција жели да дефинитивно растури наш брак.  

 

Али зашто?  

 

Тиме неће ублажити моје политичке активности, него ће их појачати до усијања. 

Можда сматрају да ме нико не узима озбиљно у обзир? Пажљив читалац ће видети у 
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следећим поглављима да ћу ја нанети велике  штете угледу СФРЈ и добити подршку 

САНУ, УКС и од појединих световних лица из редова СПЦ, као и дисидената из 

других република. Мени су почела да стижу признања и значајна подршка од 

међународних организација, и од влада појединих држава. 

 

Склон сам да видим да у овој подмуклој и суровој игри, конце вуку тајни центри 

моћи, који обмањују званичну власт да сам ја опасан непријатељ. И да ми онда праве 

описане неприлике, и ову са браком и породицом. Одавно увиђам да ме упркос мога 

препознавања, постварују, покушавају да од мене направе своју ``тезгу``, да 

подучавају мојим примером полицијске апаратчике, ШТА ТРЕБА, А ШТА НЕ 

ТРЕБА ЧИНИТИ? 

 

Не може се рачун правити без крчмара, увек би то био мој одговор, али сам ипак 

увек био свестан да су манипуланти врло моћни, и да је се са њима врло тешко 

изборити. 

 

Истина, Правда, УПОРНОСТ и Промишљеност ће на крају победити.  

 

  

 -Децембар 1981.године. ВАНПРАВНИ  ИНСТРУМЕНТИ  ПОЛИТИЧКЕ  

РЕПРЕСИЈЕ 

 

Политичка репресија у савременом југословенском друштву се не обавља само по 

одговарајућим 

 

параграфима  закона  којима  се санкционишу политички починиоци, него нарочито,  

 

 

прибегавајући тзв.ванправним инструментима. 

 

 

Суштина  је  у томе  да   се   политички   мотив кршења људских права укрива, и 

правда 

 

неким другим околностима. 

 

 

Политички ривал је убијен у аранжираној саобраћајној несрећи, али се тврди "да је 

то саобраћајни удес, технички квар", 

 

Неко ко смета или због неког другог политичког разлога, је  убијен зато  што се 

борио за истину и 

 

правду, то се представи као", то је дело криминалаца и душевних болесника".  
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Непоћудни професор  губи радно место   ,"јер није долазио на наставу", студента 

премлате на улици"дело непознатих криминалаца".  Неподобан губи    радно  место 

јер је наводно"нерадник"; не може да добије запослење, јер"влада незапосленост"; 

деца лоше  уче у школи,"јер су лења"; децу тиранишу  нахушкани гангови, то су 

"неконтролисане    групе  криминалаца``,  насртаји на личну безбедност и имовинску 

сигурност, су"дело непознатих хулигана".  

 

Овде спадају различита незаслужена полицијска малтретирања, сметње  у употреби 

телефона , што се тиче преписке, напади на углед, разне врло опасне злоупотребе 

(што се тиче здравља  појединаца, и др.). Политички кривац бива смештен у затвор-

са (лажним) образложењем да је починио (непостојеће) кривично дело , или у 

психијатријску болницу"да се лечи", итд. 

 

У  друштву  је   присутна   клима личне несигурности, великом броју породица је 

наметнуто 

истинско лагано умирање. 

 

ВИДЕ СЕ  ЖРТВЕ А НЕ ВИДЕ СЕ ЏЕЛАТИ!   

 

Не види се јасно ко , како и зашто их је унесретио. 

 

Циљ је осигурати ефикасну репресију, коју је тешко доказати и борити се против ње, 

укрити је. 

 

Суштина ових инструмената је да они супституишу затворску или неку другу казну. 

Чиме се избегава неугодни публицитет у јавности и укрива присуство политичке 

репресије.    Овакви поступци нису  нигде регистровани као   политичка    репресија.  

 

 

Обично нема никакве правне процедуре, нема оптужнице, одбране, суђења , доказног 

поступка, пресуде, права жалбе. 

 

Аутори     оваквих мера су  органи власти непознати грађанима и који измичу увиду 

и контроли јавности. Директиве  су обично усмене, најчешће нема никаквог писаног 

трага  ни доказа. 

 

Због овакве природе, ове поступке је  не само тешко доказати,  него  и   препознати! 

И упознати јавност о њиховом постојању. 

 

 

Они који то чине мисле да тако варају оне државе у свету који их могу оптужити да 

 

крше људска права, "Ето ми кршимо права, а нека докажу ако могу". А уствари они 

су преварени сами, и наш народ, јер се тако подстиче самоуништење и 

самоурушавање. 
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Не   падају  под удар само"непријатељи", него и многе друге категорије грађана: 

потрага за наводним страним агентима, разбијачима СФРЈ, упрегнутим у кола анти-

југословенске пропаганде, либералима, анархоменаџерима, потреба за   лажним 

непријатељима да би се дошло до криваца за кризу, жртвених јараца, да би се 

стварала конфузија, лоше процене, заваде.  Падају 

 

под удар читаве породице, потомци четника и добровољаца, предратне буржоазије, 

развлашћени слојеви, они којима је одузета имовина, и други бројни сегменти. 

 

Живимо у ДРУШТВУ ТАМНИЦИ. У јавности још није сазрела свест о постојању 

овакве завере против већине грађана и није се створио отпор, што само охрабрује 

починиоце да неоткривени све више шире хаос безакоња и свеопштег слабљења 

већине грађана. 

 

 
 

Они који то чине сматрају да тако штите државу и нацију, уствари је слабе изнутра. 

Они тога нису свесни. 

 

 

 

Вишегодишње нестављање на дневни ред оваквих масовних и крајње опасних 

злоупотреба је кобна грешка са крајње  тешким  последицама. Створена је данас 

истинска каљуга и земља претворена у посед субверзије.  

 

Наш задатак број један је да се они који то чине освесте и схвате да се тако чинећи не 

обрачунавају са непријатељима него са нацијом" 

 

Александар Карагић. 

 

  

 

 

Песма Владимира Марковића- Мој психијатар 

 

  

Пробрза личност у белом у девет, 
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дуж тесних соба у суморном низу, 

 

гњурим се дубље, дављеник, у кревет, 

 

сан глумим или шока лаку кризу. 

 

  

 

Скрхо се давно разговор нам дужи 

 

кад исповедих заблуделе сање 

 

Да је он овде, сазнање растужи, 

 

службеник више, видар нешто мање. 

 

  

 

За наломљену савест ја сам неман, 

 

осиње гнездо распаљујем, луда, 

 

у ваздух здања да побацам спреман, 

 

жртава трупла да посејем свуда. 

 

  

 

 

Он тврди - црв у моме мозгу дуби 

 

растројства јаме, стрмије од Етне, 

 

он зна утучен поглед што се губи 

 

рачвасто, када ока рез му сретне. 

 

  

 

Спрегне л' се песник опсенар са хуљом 

 

и угрозе ли поредак напасти, 

 

по њему свет ће пропасти се спасти 

 

решетком, стражом, лудачком кошуљом. 
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Стушти се собом, мрк, осион, стамен, 

 

насумце речцу отреса с висине; 

 

остајем згрчен, непомерен камен 

 

у свом изгнанству пустоши и тмине. 

 

  

 

 

-   
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Децембар 1981-године. Писмо доктору Веселину Савићу. 

 

 

 

 

-Миланови дани у 1981.години. 
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-9.12.1981 године. Допис Десимиру Тошићу, у вези заплене и привођења у Пети 

општински суд. 
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-  
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-  
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- 16 децембар. 1981.године. Допис Америчке асоцијације психијатрије председнику 

Сергеју Крајгеру. 
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-30 децембар 1981.године. Дочек нове 1982.године. 

 

У нашим предузећима се уобичајило да се долазак Нове године обележава на 

прикладан, скроман  начин. Колегинице би донеле нешто хране, мушкарци пића, 

однекле се појави транзистор, зачује се весела музика, сви запевају и развеселе се. 

Током целе године забринути оним што се догађа у земљи, убледели, наједном би се 

преобразили у весељаке, који би  заборавили на стварност, опустиле би им се 

кочнице, барем на кратко. 

 
 

Запазио сам одавно нову навику: да моје колеге на радном месту често масирају 

колегинице. Почну око врата, па по леђима и слабинама. Ја им се никад нисам 

придружио у масирању колегиница, иако су ми давале знак да се и ја укључим. Јер 

сам то сматрао за површно и простачко изживљавање. Контакт између мушакараца 

и жене је нешто узвишено, интимно, а не јавно пипкање. 

 

Оне би ме посматрале са чуђењем.  

 

Уколико бих и дошао у просторију где би се одржавала  та мала свечаност, сео бих са 

стране, и посматрао накратко шта се дешава, и враћао бих се убрзо у своју 

канцеларију. 

 

На истеку ове године, све више сам забринут оним што ће нам донети наилазећа 

година?.   

 

- 
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Jануар 1981.године. Сарадња са Одбором за заштиту слободе стваралаштва УКС и 

Филозофским  друштвом Србије. 
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- Јануар 1982.године. Умро др Радован Богдановић, син проте Милана рушене и 

Богдановића ( томови 1. 2. и 3).Сретао бих у суседној мирној улици Боже 

Јанковића скутучене, проту  Богдановића и његову супругу, сазнах да се 

неизмерна трагедија окомила на њих, син Радован је тешко болестан, на 

самртној постељи је, болује од рака који је метастазирао.  

-  

Прота Богдановић ми је испричао да је његов син био емигрирао са породицом у 

Канаду, он је инжењер, овде нигде није могао добити адекватно запослење, јер 

потиче из политички проскрибоване породице. Из Канаде је отишао у Африку, где су 

му понудили боље радно место. `` Разболе се у Африци, врати се у Београд да умре. 

Бољшевичка безбожија``, прошапута побожно  унесрећени отац.  

 

Из даљине данас иде полагано ка мени мајка несретног Радована, испоснички је 

скромна и побожна, туга је опхрвала, предосетио сам да се десило нешто страшно, 

једва је корачала, лице јој је било у сузама,  само изусти умртвљеним гласом:``Умро 

нам је син``. 

 

Наиђе и прота Богдановић, позваше ме у њихов тескобни и туробни подрумски стан.  

Његова супруга  рече: ``Наша снаја је са децом у Канаду, овде нема могућности``. 

Прота Милан ми принесе друхтавом руком канадске новине Saturday Evening, видех  

 

на насловној страни предивну велику слику у боји, покрива скоро целу страну: мала 

девојчица љуби руку православног свештеника. 

 

‖То је наша унука,  кћерка нашег сина‖, једва изусти суморно и скоро нечујно прота 

Милан. 
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-Јануар 1981.године. Сусрети са данском новинарком Кристином Фол Кол.  
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-Јануар 1982 године. Уместо Брежњева дошао Јуриј Андропов. 

 

`` Андропов је дошао на чело Совјетског Савеза``, кажем Саши `` он је још тврђи од 

Брежњева``, кажем забринуто. ``Знам добро да је он дао наређење да се нападне 

Мађарска за време тамошње револуције 1956. године. Да ово није сигнал да ће сада 

СССР да изврши инвазију на Југославију, да спречи даље опасно превирање``.Она је 

ћутала и без речи је спремала ручак. Такве теме њу не занимају. 

 

-27 јануар 1982.године. Развод брака.  

 

Имам одавно тужан предосећај да ће наше несугласице и неслагања неминовно 

водити  разводу. Моји покушаји да брак спасим нису уродили плодом.  Брак је 

разведен пресудом Окружног суда у Београду од 27 јануара 1982.године. Мали син  

 

Милан је додељен мајци на бригу, а ја сам био обавезан да на име доприноса за 

издражавање дајем алиментацију.  

 

За време рочишта поступајућа судија је била врло кратка, и хладна. Понашала се 

као прави бирократа. Упитала је на крају суво и врло строго: да ли желите мирење?  

`` Желим`` рекох кратко. Саша је јасно казала:``НЕ ЖЕЛИМ``.  

 

 
 

Чим смо изашли из суднице, Саша је побледела и са сузама у очима се 

предомислила:`` Ја уствари желим мирење, да се вратимо у судницу да то кажемо 

суднји``. Када смо саопштили Сашину жељу судији, она нам је хладно 

одбрусила:``Сада је касно``, енергично показавши  руком на врата. Саша је била 

бледа и уплакана,  али није рекла више ни реч. 

 

Увидео сам да је она одавно  раздирана снажним контардикторним тежњама: да се  

разведе и има свој мир, и  разуме се и слободу, јер је млада и привлачна жена. И 

жеље да буде у браку, да има мужа, а дете оца. Једном приликом ми је рекла крајње 

убуђена, спазио сам јој сузне очи: `` Мој мужу``. 

 

Дошао сам једне ноћи у позне сате,  она је седела у кухињи и чекала ме. Чим сам 

ушао зграбила је велики кухињски нож и устремила се на мене. Био сам принуђен у 
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самодбрани да јој опалим прилично снажан шамар, и да је савладам и отмем јој нож. 

Потекла јој је крв из носа, она је почела да вришти:`` Повредио си ме, искрвавио си 

ме``! Мали Милан је се пробудио услед њене вриске, сео је у кревету и почео и он да 

гласно плаче, скоро да вришти. 

 

Сазнао сам касније да је насрнула на мене ножем јер јој се учинило да сам је ја 

изиграо, што је било потпуно нетачно. 

 

Четврти општински суд у Београду је стан који сам наследио од оца доделио Саши. 

Ја сам предложио да се стан подели на два дела, да мени припадне мањи део, да не 

бих ишао у подстанарски статус.  Овај стан по закону припада мени, јер сам га ја 

донео у брак, али сам био одлучио да га заменимо за два, или да продамо, па да 

Милану и Саши припадну две трећине, а да ја за остатак новца купим собу, како бих 

избегао тегобни подстанарски статус.  

 

Тако је настао судски поступак, који ће бити окончан 1984.године.  Судија који је 

донео ову незакониту одлуку ми је, док сам потписивао судско решење, цинично  

 

добацио:`` Ви немате брачно-политичку подобност да имате стан, јер ћете га 

употребљавати за састанке са вашим истомишљеницима``. 

 

Наши односи су се сада мало смирили, али су и даље били натегнути.  

 

Хтео сам да имам брак, да имам најмање четворо деце, поредак ми је растурио брак, 

да ме наводно болно казни, и другима за наук, да виде како пролазе они који се не 

покоравају.  

 

Каква ирацоналност површних властодржаца? Зашто не руше бракове Албанцима 

на Косову, они имају по шесторо или више деце? 

 

А Срби?    

 

Крив је поредак, јер не растура брак само мени, него и другима. Међу нечлановима 

Партије има много више развода, продуженог целибата и чак и удовиштава,  мање 

деце. 

 

Лудило! 
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-29.1.1982. године. Први општински суд у Београду Решењем К.бр.1737/81 од 

данашњег датума одбацио моју тужбу против психијатара са штурим образложењем 

да нема доказа да су они починили кривична дела.  

 

А ја сам био смештен насилно у психијатријску болницу, само зато што сам на 

ненасилан начин изразио моје мишљење. ( том 3) 

 

 

-Јануар 1982.године. Догађаји. 

 

У Источној Европи се буди отпор. И овде. Као да су све то спојени судови.  

 

У Чехословачкој се издају пасоши који вреде само за Југославију, како би се 

спречили пребези на Запад.  

 

Југославија је и даље најдемократскија држава у Источној Европи. Али ми се чини, 

да поједине источно европске социјалистичке државе се много брже окрећу 

тржишној утакмици и поштовању људских права и демократских начела, него што 

би то чинила Југославија?  

 

Након рањавања Српкиње код Пећи, "Политика" пише да су Срби на Косову 

изложени "фашистичком тероризму". Пленум ЦК СК Србије - резолуцијом 

наглашава "јединство и заједништво" Србије и њених покрајина (након загрејане 

дебате у децембру, "отварање српског питања``).  

 

 

Српски политичари су површни и недорасли, како је то могуће да су они толико 

забринути за Србе на Косову, а овде у Србији тлаче и ттиранишу већину грађана?. 

Не само да су незајажљиви за привилегијама, они су ноторне незналице.   

 

Милка Планинц, председник ЦК СК Хрватске, је предложена за председника 

Савезног извршног већа (СИВ).  

 

Прочитао сам занимљив чланак у "Комунисту" о опасностима ширења 

"панисламских идеја". 

 

Колико поредак брине Косово, ништа мању бригу им не задају ни домаћи дисиденти 

и поједине републике и друге регије. Социјалистички савез Београдског 

универзитета критикује студентске часописе "Видици" и "Студент" за 

"криптографско" значење речи и заступање "терористичких" теорија. Петиција 

београдских интелектуалаца Скупштини Србије поводом милицијског 

узнемиравања потписника петиције против ратног стања у Пољској.  

 

Југославија се охрабрује и даље заноси спортским  успесима. На светском првенству 

у скијању ( одржано у Аустрији), медаље су освојили Борис Стрел (бронзана, 

велеслалом) и Бојан Крижај (сребрна, слалом).  
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Земља копни, а на концерту Рибље чорбе у Загребу у гужви страдала једна девојка; 

истовремено имају проблема због стихова "За идеале гину будале". 

 

 
 

 

 -Фебруар 1982. године. 

 

14. фебруара су растурене нове албанске демонстрације у Приштини.`` Неко стоји 

иза Албанаца. Руси су ушли у Авганистан, треба да дођу и у наше земљу``, доктор 

ветерине Мика Андрић, такорећи вири из хрпе свакојаких стручних књига и 

часописа, он је истински словенофил и русофил. 

 

`` Неколико свештеника је послало отворено писмо патријарху Герману, у којем се 

тражи да Црква прекине ћутање и предузме нешто да спречи "изумирање српског 

народа" на Косову``, нестрпљив сам да му саопштим ову вест.  

 

 

 

Он устаде, због нечега је био видно узбуђен:``Није само терор над Србима на Косову, 

у мом селу у Пелагићеву у Босни, Муслимани оскрнавили православно гробље, 

срушили споменике мојих ближњих``. `` Па што не пријавиш у СУП?``. `` Коме, 

ништа не вреди, само направе записник, а дођем  за неколико дана, поломили опет 

крстове и гробнице``, Мика је нервозно млатарао руком. 

 

 
 



340 

 

‘‘ Како је то могуће?‘‘, чудим се.`` Одем у полицију, тамо ме приме њихови, пошаљу 

ме судији за прекршаје, опет се сви њихови повезали као један. Намножили се, а 

Срби куњају. Само негде затуре, кажу ми : Док проверимо наводе.  И никад ништа.``. 

А где су Срби у СУП-у, у судовима``?, моја радозналост не јењава . 

``Они „као Шваба тра-ла-ла―, само јуре своје Србе, кажу: ``Блате Тита и Партију``.  

Мика је био све љући. 

 

 `` Па ваљда прогоне и Муслимане који критикују режим``? ``Ни говора, њихови 

земљаци се само насмеју: ама младост лудост, штите они своје, а Срби ``ко  рогови  у 

врећи``. 

 

Мика ми прича причу коју сам толико пута чуо. 

 

Овог месеца је дошло до рестрикције струје у Београду и Загребу, и до несташица 

бензина. Зато јер је рафинерија у Ријеци прекинула рад због несташице нафте. 

Седели смо узбуђени у мраку, у хладном стану, јер се грејемо на струју. Шта се ово 

дешава у нашој земљи? А малом Милану је потребан топао стан. 

 

ММФ је одобрио 700 милиона долара Југославији (друга рата станд-бај кредита од 

2,2 милијарде из фебруара 1981). 

 

Ко подрива Југославију? А ко је помаже? Зашто? Стално се питам. 
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.  

-3 фебруар 1982.године. Писмо Михајлу Михајлову. Комитет за помоћ демократским 

дисидентима. 
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-26 фебруар 1982.године. Миланов рођендан. Напунио годину дана. 

 

 
Доле: мали Влада држи Милана у крилу, сестра Нада и сестричина Валерија. 

Горе:Мира, Војина супруга, Милан, Влада и Воја, Сашин брат 
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-  

С`лева на десно: мајка Зора, Валерија, Ксенија и Милан. 
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-  

 

-6 март 1982.године. Писмо АПА (Америчка асоцијација психијатрије). 
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 ПРЕВОД: 

 

 Томислав Крсмановић 

 

Војводе Степе 68/2 улаз 

 

11.000-Београд, Југославија 

 

  

Драги господине Томиславе, 

 

  

Велико хвала за ваше писмо од 15 фебруара 1982 године. Ми смо врло 

заинтересовани и забринути у вези садржаја вашег писма и хтели би да примимо што 

више детаља. Зашто вас власти желе сместити насилно у специјалну психијатријску 

болницу? Да ли сте примили позив за појављивање пред психијатријским 

експертима Центра за судску психијатрију Медицинског факултета? Можете ли нам 

послати  податке о томе Центру? Ако сте проглашени за душевно оболелу особу у 

коју болницу би вас могли сместити? Ако будете смештени, коме да се обратимо? 

 

Примили смо писмо од оца Владимира Марковића који каже да нам је послао писмо 

са подацима о његовом сину. Нисмо примили његово писмо са подацима. 

 

Ако би могли да нас снабдете са што више података  о вашем случају и другим 

сличним случајевма у вашој зeмљи, ми ћемо учинити што најбоље  можемо да 

концентришемо пажњу психијатара ради даље истраге. 

 

Молимо  вас да будете уверени да смо ми врло забринути о ситуацији у вашоj земљи 

и да ћемо учинити све што можемо да вас подржимо. 

 

Са најбољим жељама. Молимо вас одговорите нам што пре. 

 

Искрeно 

 

Х.В.  шеф Одељења Америчке асоцијације психјатрије за међународне злоупотребе 

психијатријe и психијатара. 

 

Осећам се после овог писма опуштенији, мање забринут, охрабрен. Знам да је 

полиција прочитала ово писмо, неће смети да ме поново тамо интернирају?. Али 

нису добили писмо Владиних родитеља? Значи, наставља се заплена преписке? 
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- Март 1982.године. 

 

11 марта су растурене демонстрације у Приштини, поводом годишњице немира 1981. 

Албанци се не смирују.  

 

Контроверза Дедијер-Бакарић око Дедијерових Нових прилога за биографију Јосипа 

Броза Тита. Историчар Дедијер прети да ће тужити Косту Нађа, Ивицу Рачана па и 

самог Бакарића.  

 

Поредак покушава да успостави поремећену политичку равнотежу снага у земљи. 

Али то није нимало лако. Одржан је Двадесет шести  пленум ЦК СКЈ, којом 

приликом је усвојен Доланчев реферат о домаћој и страној ситуацији, и  нацрт новог 

партијског статута. 

 

Наши спортисти и даље су успешни. Мима Јаушовец је освојила тениски турнир 

Авон у Калифорнији. А Бојан Крижај победио на Крањској Гори. 

 

Питам се шта ће бити са нашим спортом, ако Југославија настави силазном 

линијом? 

 

Совјетски Савез наставља Рат звезда са Американцима. Совјетска сонда „Венера 13― 

се спустила на истоимену планету и послала фотографије у боји. СССР се увалио у 

„живо блато―, такмичи се са САД на свим фронтовима широм планете. Да ли ће 

издржати ту трку са пребогатом и свемоћном Америком? Ево совјетска армија има  

 

великих неприлика у Авганистану. Чини ми се да је улазак СССР-а у Авганистан 

био пребрз и недовољно изанализаиран потез? СССР је огроман, има врсне 

научнике, како је тако нешто могуће? 

  

Колико је планета у страху, понегде у кошмару, због страха од нуклеарне 

катастрофе, види се из свакојаких нагађања да Планети прети Армагедон: 

астрономи кажу да су се све планете  поставиле на истој страни где и Сунце.  

Ипак, катастрофе које су појединци предвиђали нису се догодиле. 

. 

 "Ватрене кочије" добијају Оскара за најбољи филм. 

 

 

-8 март 1982.године. Пред одбором за психијатрију Медицинског факултета  
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-Март 1982.године. Добијам задатак да одређујем имена новим производима 

Галенике. Стратегија увођења нових препарата. 

 

 

Обрадовао сам се када ми је шеф Службе истраживања тржишта Рихард Конрад дао 

радни задатак: да дајем имена појединим новим препаратима Галенике. 

 

Убеђен сам да је добио налог од директора Галенике. Вероватно због притисака 

споља поводом мојих жалби да сам дискриминисан на радном месту. Рихард је мудар 

и дипломатичан. Нас двојица се добро слажемо. 

 

Галеника уводи на моју иницијативу инстант напитке. То је још један поен за мене. 

 

 

-10 март 1982. године. Нервоза и напетости у кући. 

 

Нервоза и напетост у кући повремено нарасту. Али сада после развода нема више 

разлога да се препиремо. Желим да се што пре дефинитивно одселим и нађем 

подстанарски стан. 

 

 

- 19 март 1982.године. Почео Фокландски рат између Аргентине и Уједињеног 

Краљевства за превласт око Фокландских острва. 

 

 За мене је западна хемисфера на неки начин сложна, не мислим да је монолитна, али 

ми је непојмљиво да Енглеска и Аргентина могу заратити због било чега?. 

Такозвани Фокландски рат је у следећим данима све више пленио моју пажњу, 

покушавао сам да проникнем у енигму, о чему се ту ради? 

 

 

-25 март 1982.године. Експертиза Одбора за психијатрију Медицинског факултета. 

 

Пети општински суд у Београду се обратио овом Одбору са захтевом да провери моје 

душевно здравље и изрекне своју дијагнозу, све у вези привођење пред овај суд 3 

децембра прошле године. Мени је овај суд ставио на терет кривичне прекршаје-

издавање листа ИСТИНА без дозволе надлежног органа, и ширење лажних вести и 

узбуњивање јавности. 

 

У овој експертизи је учествовало, као што ће се видети даље, неколико еминетних 

београдских психијатара и професора универзитета, међу којима сам препознао: 

професора доктора Максима Штернића, доктора Владету Јеротића, доктора 

Томислава Седмака и доктора Стевана Петровића. 

 

Сви су према мени били коректни. Професор Максим Штернић је не само врло 

стручан, него је и врло духовит. Споменуо сам им да уколико ме сместе поново на 

психијатрију, да ће интервенисати АПА да ме заштити, којом приликом сам им 
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показао њихово писмо од  6 марта. Он се из прикрајка смешкао благонаклоно,  

његове мудре очи и црте лица, као да су ми поручивали да се не плашим. 

 

 

Постављали су ми учтива питања, па ипак су ми на крају саопштили да ја кршим 

закон, и да сам свестан одговорности за оно што чиним и радим. 

 

Ја сам дакле том приликом био проглашен урачунљивим, и предмет је прослеђена 

судији за прекршаје Опоштине Вождовац, који ме је осудо на новчану казну.  

 

Ово је за мене победа. Власти признају да сам ја душевно уравнотежен, и најзад 

инкриминисане квалификације на мој рачун пребацују са терена психијатрије, на 

вербални деликт. 

 

 

-28 март 1982.године. Гојко Ђого отишао на издржавање казне у затвору у Падинској 

Скели. 

 

Појава збирке песама Гојка Ђога „Вунена времена‖ крајем априла 1981. године, и 

хапшење аутора које је уследило након тога,  29. маја исте године, довело је до 

суђења пред Окружним судом у Београду, које је трајало пет дана. Ђого је осуђен на 

две године затвора за кривично дело „непријатељске пропаганде‖, извршено „целом 

књигом‖, а посебно са шест песама. Врховни суд Србије преиначио је пресуду, и за 

кривично дело „повреде угледа СФРЈ‖, извршено са четири песме, 16. фебруара 1982. 

године је осудио аутора на годину дана затвора. Савезни суд је потврдио казну. На 

издржавање казне, у Падинску Скелу, Ђого је отишао 28. марта 1983. године.  

 

Због хапшења и суђења Гојку Ђогу  почеле су сталне протестне  вечери у УКС у 

Француској улици. 

 

Ускоро је Биљана Јовановић стала не чело новооснованог Одбора за људска права 

УКС. 

 

Ове протестне вечери су постале најомиљеније састајалиште политичких 

незадовољника. Тамо сам сретао познате писце, академике, научнике, професоре 

универзитета, а упознао сам и поједине дисиденте и борце за људска права. 

 

Ове протестне вечери у УКС су одиграле значајну улогу у освешћивању и окупљању 

дисидената и бораца за људска права. 

 

Поредак никако не може да схвати да се не буне само Албанци са Косова, или 

поједине регије и републике.  

 

Уствари се побунио народ Србије. 
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Званичници би били склони да ово тумаче као инострану субверзију и подршку 

опозицији. То је изговор. Они не желе да попусте и испусте своје енормне 

привилегије, а не знају узроке галопирајуће кризе, нити предузимају корекције.  

 

 

Уместо демократизације, њихов одговор на отпор је :  РЕПРЕСИЈА. 

 

Одговор народа је : НЕПОКОРНОСТ. 

 

Поредак лута у лошим проценама. 

 

Потребни су ДИЈАГНОЗА и МЕРЕ. 

 

А тога нема. 
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-2 април 1982. године. Ослобођен Владимир Марковић.  

 

 
 

 

Мој допис јавности у вези Владимира Марковића: Обавештавам да је Владимир 

Марковић ослобођен 2 априла и обавезан да се јавља једном месечно у ПБЦЗ, остаје две  
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године под надзором ове болнице. В.М нас је обавестио о другим особама у овој 

болници жртвама злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. Очекујем одлуку 

Одбора за психијатрију Медицинског факултета пред којом сам испитан 25 марта 

ове године. 

 

 

Звао сам стан Владимира Марковића у неколико наврата телефоном, нико се није 

јављао. Најзад се јавила његова мајка: Влада се одмара, зовите за неколико дана``. 

 

 

-20 април 1982. године. Поднесак Судско-психијатријског одбора Медицинског 

факултета у Београду Петом општинском суду у Београду у вези мога душевног 

здравља. 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

 

СУДСКО-ПСИХИЈАТРИЈСКИ ОДБОР МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У 

БЕОГРАДУ 

 

20.4.1982. године 

 

  

ПЕТОМ ОПШТИНСКОМ СУДУ 

 

Б Е О Г Р А Д 

 

Истражно одељење 

 

 Вашим решењем Кри. р. 208/81 од 21.12.1981. године одредили сте 

неуропсихијатријско вештачење душевног стања окр. ТОМИСЛАВА 

КРСМАНОВИЋА. Вештачење је поверено Судско-психијатријском одбору 

Медицинског факултета Универзитета у Београду, а односи се на кривично дело 

ширења лажних вести из чл. 218 ст. 1. КЗ СР Србије. Поставља се питање 

урачунљивости окр. Томислава Крсмановића у периоду од 01.01.1981. године па на 

даље. 

 

У пропратном акту, који је послат заједно са судским списима истиче се да је окр. 

Томислав до сада био лечен у Заводу за ментално здравље и у Војно-медицинској 

академији. Завод за ментално здравље је дао налаз по коме је окр. Томислав душевно 

болестан, да болује од Схизофреније ( 295.9), а ВМА је нашла да је окр. Крсмановић 

здрав, тј. да не болује од неке душевне болести. Од Судско-психијатријског одбора 

(СПО) се тражи да изврши увид у медицинску документацију, а да се пре давања 

мишљења, изврши и преглед окривљеног. 
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Из кривичне пријаве против Томислава Крсмановића, која је поднета V 

Општинском јавном тужилаштву, види се да је Томислав економиста, рођен 1936. 

године у Прешеву, стaлно настањен у Београду. Он је у два наврата нелегално 

растурао примерке листа „Истина―, који је сам писао и штампао „у циљу да 

објективно анализира друштвену стварност и да путем истине допринесе 

побољшању и хуманизацији друштва―. У том листу „За хуманитарну теорију и  

 

праксу― он је писао о значају догађаја у Пољској, а догађајима на Косову, о 

насилном смештају нормалних људи у луднице, о узроцима економске и друштвене 

кризе код нас и сличне чланке, у којима је износио црну слику о нашем друштвеном 

животу и политичком систему. 

 

Укупно је издао три броја поменутог листа. Осим тога, написао је неколико чланака 

који су објављени у страној штампи, а давао је и изјаве страним новинарима. 

Повезао се и са другим људима, који су осуђивани због непријатељске делатности. 

 

Поступајући по захтеву суда позвали смо опт. Томислава ради прегледа. Он се 

редовно одазивао на те позиве и прегледан је ван седнице СПО од стране три члана 

поменутог Одбора и том приликом су од њега добијени следећи анамнестички 

подаци: Одмах у почетку разговора он наглашава да је жртва садашњег система и 

поретка. Он се труди да то и докаже, па је донео пуну торбу са чланцима које је сам 

писао или у којима су други писали о њему, а у жељи да лекари што боље сагледају 

његову личност. Одаје утисак углађене и коректне особе, расположен је да води 

бесконачне дијалоге о свему и свачему, а највише о „прогањањима којима је 

изложен―. Тада га је тешко зауставити у излагању, а набрајајући ко га све и како 

прогања, укључује у то и лекаре, „оне који су се ставили у службу режима, па хоће да 

га прогласе лудим и сместе у душевну болницу.‖. Не подижући глас ни тон, он не 

преза и од претње да ће сви који „допуштају да се психијатрија користи у политичке 

сврхе бити оцрњени у светској штампи и компромитовани због кршења људских 

права и основних деонтолошких принципа―. Да би те своје претње и аргументовао, 

он је појединим члановима СПО доставио фотокопије писама разних међународних 

и других организација. Уствари, то су одговори на његова ранија писма, у којима их 

је обавештавао о својој ситуацији, како је он види, односно сагледава. Међу тим 

писмима, налазе се одговори Одељења за заштиту права човека и Службе за 

међународне правне норме Организације уједињених нација, као и Америчког 

психијатријског друштва. Такође је приложио и фотокопију једне странице 

емигрантског листа „Наша реч―, а у коме се пише о њему и, како она каже, другим 

дисидентима. 

 

У току разговора, а затим и писмено, опширно излаже своја кретања у служби у 

последњих десетак година, од како се вратио их Белгије. По њему, променио је шест 

радних места, објашњавајући то да је увек бивао премештан на ниже функције или 

су му давали отказ. Описује како су га често легитимисали, хапсили и на друге 

начине „прогањали― органи власти, па је, између осталог, једно време био присилно 

смештен у Психијатријској болници у Падинској Скели. Овакви поступци према 

њему „штетно су деловали на његово здравље―, па сада пати од несанице,  нервно је 



355 

 

напет, итд. Пре него што су почеле његове муке у нашој земљи, он је од 1965-1971. 

године боравио у Белгији. Тамо је завршио последипломске студије из своје струке, а 

успешно је сарађивао и са нашим властима. Био је веома активан у Удружењу 

наших грађана који живе у тој земљи, па су хтели да га изаберу за председника тог 

удружења. Нажалост, чим се вратио у земљу, он се разочарао, није крио своје 

разочарење, па га је то учинило „политички неподобним―, почели су да га прогањају,  

 

он је реаговао на таква прогањања и његова ситуација се све више погоршавала. Он 

себе не сматра болесним, поготово не психичким, а о томе поседује и Уверење, које 

му је издала угледна установа - ВМА. 

 

Уз остала писма и документа које је доставио, приложио је и фотокопију извештаја 

лекара специјалисте из поликлиничке службе ВМА. У том извештају се констатује 

да „долази на преглед по договору―, неуролошки налаз је био уредан, извршена је 

психолошка експлорација личности и узета социјална анамнеза. Дато је мишљење у 

коме дословно стоји: „Пацијент је детаљно експлорисан у овом Институту од стране 

психијатра, психолога и социјалног радника, па се на основу добијених резултата 

може са доста великом сигурношћу тврдити да у тренутку испитивања не постоје 

знаци менталног обољења или поремећаја―. Постављена је дијагноза: Sine morbo 

psychiatrico  (без психијатријског обољења.Потпис др Стевана Петровића.). 

 

Из списа се види да се опт. Т. Крсмановић лечио у Заводу за ментално здравље 

почевши од 6.03.1973. године (Диспанзерски картон број 33800) Ординирајући 

неуропсихијатар је био Прим. др ………., а у тој установи је закључено да Т. 

Крсмановић болује од душевног обољења из групе схизофреније (295.9). 

 

Током 1975. године испитивање у Падинској Скели је трајало свега седам дана, а 

отпуштен је са дијагнозом. Параноидна реакција (297.9). 

 

Дискусија на седници СПО. 

После прегледа који су обавили поједини чланови СПО, а након упознавања чланова 

са подацима из судског списа и медицинске документације, Т. Крсмановић је 

приказан осталим члановима СПО на седници која је одржана 25. марта 1982. 

године. Седници су, осим чланова СПО присуствовали и ……(ВМА), затим ……… 

(Институт, раније Завод за ментално здравље). На седницу је позван и Прим. др 

………..(КБЦ „Дедиње―), јер су од опт. Т.К. добијени подаци да се он сада лечи у тој 

установи и код тог лекара. Међутим, прим. др ………се извинио да не може 

присуствовали седници, али је у дугом телефонском разговору са Председником 

СПО изнео свој став, који је у потпуности сагласан са мишљењем које је прихватио 

СПО. 

 

На поменутој седници СПО усаглашени су сви ставови. Наиме, ……..је изјавио да је 

извештај лекара специјалисте од 24.10.1977. године, који је он потписао, да се у 

поменутом извештају наглашава да се констатација о непостојању менталног 

обољења односи на (тренутак испитивања) „како је то изричито и написано у свом 

извештају специјалисте.― 
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Прим. др…….је члановима СПО приказао обимну медицинску документацију 

Завода за ментално здравље из које се види да се Т. Крсмановић, још пре лечења у 

нашим психијатријским установама лечио код психијатара у Белгији ( због 

несанице) „због осећања премора―. Он се сам јавио на лечење у Завод за ментално 

здравље, а и податке о лечењу у Белгији је сам дао. Од Завода за ментално здравље је  

 

тражено мишљење о урачунљивости Т.К., јер се тада противу њега водио поступак 

због цртања кукастих крстова.  

 

Овакве и сличне изјаве су учиниле да је тим лекара у заводу за ментално здравље 

дошао до закључка да Т. Крсмановић болује од Схизофреније. Међутим, пошто је 

поново видео Т. Крсмановића и добио информације о понашању Т.К  после 

престанка лечења у Заводу за ментално здравље, Прим. др ……… је прихватио 

могућност да је тадашње стање Т.К. било психотично-параноидна епизода, као што је 

то закључено у Психијатријској болници у Падинској Скели. 

 

Психички статус: Приликом прегледа на седници СПО, као и претходних прегледа 

појединих чланова СПО, вербални контакт са опт. Крсмановићем се брзо и лако 

успостављао. Међутим, то није исти случај и са психичким контактом, јер је 

очигледно да он приступа прегледу са неповерењем према лекарима. Он је исправно 

оријентисан у месту, времену и према личности, а и аутопсихичка оријентација је 

уредна. Пажњу правилно усмерава. Упамћивање и памћење нису оштећени. 

Интелектуални ниво је изнад просека. У мишљењу и даље постоји обиље 

параноичних  идеја прогањања, а такође и идеја величине. Он сматра својом 

дужношћу да се бори за демократизацију нашега друштва, па сматра сасвим 

логичним и оправданим да се у тој борби обраћа за помоћ и међународним 

организацијама, нашој и страној јавности. Овакве идеје су се појавиле још док је 

живео у Белгији, па због тога треба одбацити могућност да су оне последица извесних 

поступака власти (легитимисање, хапшење), као реакција на његово, како сам каже, 

припадање „дисиденској групи― (Ђилас, Туђман, Владимир Марковић, Михајло 

Михајлов, Пољански и други).Афективно реаговање је адекватно, а нису 

установљени поремећаји у области опажања, ни у домену вољне делатности. 

 

На основу обављених прегледа, увида у медицинску документацију и друге 

документе из судских списа, Судско-психијатријски одбор даје следеће 
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 М И Ш Љ Е Њ Е 

 

  

Међутим, Т. Крсмановић се  не налази у акутно-психотичној фази, а нема података, 

ни да је у таквој фази био у време вршења дела због кога сада одговара, тј. од 

01.01.1981. године. 

 

Према томе, он у потпуности може да схвати да су дела због којих одговара 

недозвољена по нашим законима. Његова способност управљања поступцима такође 

је очувана. 

 

Његове изјаве дате у разговорима са лекарима указују на вероватноћу да ће он и у 

будуће наставити сличну делатност. 

 

 

 

 -Април 1982.године. 

 

И у овоме месецу доминирају Косово, размимоилажења међу регијама, и напета 

ситуација у земљи. Апел за заштиту српског народа и њихових светих споменика на 

Косову - писмо 21 свештеника, монаха и монахиње (међу којима и Атанасије Јевтић, 

Амфилохије Радовић и Иринеј Буловић).. 

 

Совјетски министар иностраних послова Андреј Громико је стигао у посету 

Југославији. Бирократски апарат је охрабрен совјетском подршком. 

 

 
Андреј Громико. 

 

Да ситуација у земљи постаје врло ровита сведочи и то да је Председништво СФРЈ 

прокламовало нови Закон о општенародној одбрани.  

 

Економска ситуација баца политичаре у велике главобоље. Они тек сада, чини ми се 

касно, увиђају да су са економијом почињене велике погрешке. Очигледно да се 

освешћују, да се батргају, али да ли ће предузети праве мере?  
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По мени: суштина, формула спаса,  је демократизација, завођење институција 

правне државе и тржишне економије. Колико препознајем од таквих заокрете нема 

никаквих најава.  

Апарат се упиње да из све снаге сачува нетакнут друштвени Status quo.  

 

Да ли су овакве окоштале , крајње ригидне бирократске психологије, размажене и 

стваране деценијама, уопште и способне да се мењају?, врло сам  скептичан.  

Већа република и покрајина СФРЈ – говоре о погоршању економске ситуације, која 

је резултат погрешне развојне политике у последњих 10 година ("затварање према 

светској привреди и енормно ширење потрошње... у свим областима"). Веселин 

Ђурановић, председник СИВ-а, се обраћа Скупштини: проблем отплате иностраних 

кредита је најважнији (4,5 милијарде долара главнице и камате). Социјалистички 

савез радног народа Југославије је одобрио предложени састав СИВ-а Милке 

Планинц (председница ЦК СК Хрватске, сматра се "либералном" у економији).. 

"Крајгерова комисија" предала свој извештај (Дугорочни програм економске 

стабилизације). 

 

 

Па ми то тврдимо одавно, а нас због тога хапсе. Овде владају конфузија  и метеж у 

главама политичара.  

 

`` Али нам Совјетски Савез неће дати кредите``, мршти се Света Ћук док шетамо 

Калимегданом. 

 

2 априла су се аргентинске војне снаге искрцале се на Фолкландска острва 

(Малвине), британску колонију у Јужном Пацифику, коју су чувала 84 британска 

маринца.  

 

 

24 април. 1982.године. Породица на окупу - проглашење победника на Евровизији, 

побеђује немачка певачица Никол. 

 

Иако смо се развели, иако међу нама и даље има повремених распри, опстаје лепа 

традиција у нашој породици: увече слушамо заједно једном годишње такмичење за 

најлепшу песму Европе. Саша спреми лепо јело и колаче, уреди стан, у нашем 

боравишту завлада опуштена атмосфера и проструји нека позитивна енергија из 

старих добрих дана. Као да заборавимо на мучну стварност, будућност би нам 

заизгледала ведра и наша лица би озарили оптимизам и нада. Упиремо очи у кутију у 

којој дефилују певачи из разних европских земаља, као да отуда очекујему неку нову 

сјајну вест, да не кажем нешто као ``појас за спасавање``. 
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Милан, бебица од мало више од годнну дана би то осећао,  и постајао би врло 

несташан и умиљат. 

 

Вечерас смо чак Саша и ја заиграли уз победничку песму немачке певачице Никол. 

 

Ја треба ускоро да се одселим, то знам добро. Можда је овај продужетак мога боравка 

у стану иако смо разведени, због очекивања пресуде о стану, неко погодно 

транзиционо време, да не одем одједном, него да се постепено навикнемо на то време 

сепарације које неминовно долази. 

 

 

 

Развод је велики животни промашај, јак стрес, поготову када постоје јака осећања 

према особи од које се одлази. Ја Сашу и даље волим.  

 

Будућност ми повремено заизгледа као сива, али се одмах тргнем. Тако мора бити, 

нама су растурили брак. Нема друге. Сада се могу свим сцрцем и енергијом, 

несметано посветити борби за моја права, и људска права у земљи. 

 

Она то није схватала довољно.  

 

Морам се борити. Најважније је да се изборим против насилника.  

 

Највећа туга и жалост настају због Милана, напуштам га онда када сам му 

најпотребнији. А он се везао за мене, навикао да буде са мном, он ме обожава. Тугу 

одбацујем, не вреди западати у туробне емоције и пасивност, морам спашавати дете. 

Проводим што више времена са њим, играмо се, идемо у шетњу у оближње паркиће. 

А када будем отишао, гледаћу да то буде што касније, а и  што чешће ћу им долазити 

у посете, бавити се њиме, куповати све што му треба. Тако ће мало дете лакше 

преболети мој нестанак из стана.  

 

Али знам, он ће се стално питати: где је тата? 

 

Суровост властодржаца је пука примитивна мржња, ирационалност. Они се према 

становницима Србије понашају на неки начин као Албанци према Србима на 
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Косову. А овамо лију крокодилске сузе за косовским Србима. Они и не схватају шта 

се дешава са већином грађана, заслепљени су својим личним лагодним позицијама. 

Од велике траве не виде шуму. 

 

Откуд таква острашћеност властодржаца? Тако чинећи они слабе нацију? 

 

 
Син Милан. 
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-1982.година. Владимир Марковић ми дао податке о више случајева злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе које је упознао у ПБЦЗ у Београду. 

 

Владу сам после више од три године срео на Калемегдану. Он се није много 

променио, али је био врло узнемирен и преплашен. За ове три године ја сазрео, на 

лицу су му се појавиле боре којих  раније није било. 

 

Мене занимају услови живота у том затвору, и како су према њему поступали.`` Било 

је нас четворо у соби, са њима нисам имао неких проблема. Али је зими врло хладно, 

у соби нема грејање, има само радијатор у ходнику. А лети је несносна запара. Храна 

је оскудна и монотона. Мора да се ради. Милиционари за најмању ситницу бију. Али 

мене нису злостављали. Има самоубистава-преда мном су скочили са крова на главу 

на бетон``. 

 

Желим, да од њега сазнам за нове случајеве злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе, знам да их смештају и у тај затвор. `` Тамо је Вијекослав Наглић, оптужен је 

да је сарађивао са усташком емиграцијом у Шведској, Живојин Живковић је  

 

 

припадник верске заједнице Јеховиних сведока из околина Ваљева, оптужен за 

верске састанке у селу и читање Библије``.  

 

Спомињао је младића Стевана Познића из Банатског Деспотовца, Јаноша Вибока из 

Новог Сада, Душана Боричића из Црне Горе, Бајрама Ајетија са Косова, Радомира 

Вељковића, Душана Ћетковића и друге. 

 

`` Дружио сам се са земљаком, старим Милисавом Живановићем. Он је оптужио 

савезног јавног тужиоца за присвајање туђе имовине, чика Милисав је добар и 

паметан човек``, опет је насмејан због нечега. 

 

Ево неких података до којих сам дошао у вези ових заточеника у ПБЦЗ: 

 

Милисав ЖИВАНОВИЋ (1911) пензионер из Панчева, садашња адреса 4. јула 34, 

Зрењанин, коме је 3. 10. 1976. године Решењем  Окружног суда у  Панчеву број К. Б. 

88/76 стављено на терет  кривично дело повреда угледа државе и њених органа из чл. 

174 КЗ (жалио се на незакониту конфискацију породичне куће његове супруге од 

стране  савезног јавног тужиоца  и других функционера…). Претходно је био послат 

на  неуропсихијатријску експертизу у Психијатријску болницу «Вршац», где је 

проглашен  неурачунљивим душевним болесником неспособним да схвати значај 

својих дела и на основу чл. 63 КЗ СФРЈ  му је изречена  поменута психијатријска 

мера безбедности. (Боравио је по том основу у београдској затворској 

психијатријској болници од осуде до јуна 1986. године);  

 

Радомир  ВЕЉКОВИЋ (1926) пензионисани потпуковник ЈНА из околине 

Крушевца,  коме је 20. 3. 1973. године Решењем Окружног суда у Сарајеву број К. Б. 

153/73 стављено на терет  кривично дело непријатељска  пропаганда и повреда  
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угледа државе и њених  органа (зато што је написао критички текст у форми 

оптужног предлога против Јосипа Броза Тита). Иако поседује више психијатријских 

налаза издатих од  еминентних југословенских психијатријских установа из тога 

времена који сведоче  да је психички потпуно здрав, он је од стране лекара  

београдске затворске болнице био оцењен као душевно неурачунљива особа несвесна 

одговорности  за почињена дела и као таквом му је изречена психијатријска мера 

безбедности из чл. 63 КЗ СФРЈ, као особи која је својим поступцима  опасна по 

друштво, и да је то проузроковано болешћу , те га шаљу на неодређено време на 

чување и лечење у болницу ( Где је боравио од марта  1973. до 17. 4. 1988. године). 

 

Ђорђе СИМИЧИЋ  (1935), радник из   Лока  код Новог Сада ,  где је смештен 

решењем  Окружног суда  у  БР. К. Б. 63/77. и њему је било стављено на терет 

кривично дело непријатељске пропаганде из чл. 118 КЗ СФРЈ зато што је у Локу 

растурао  један летак са непријатељском садржином. Томе је претходила  

психијатријска експертиза на Психијатријској   клиници Медицинског факултета у 

Новом Саду, где су психијатри закључили да је  деликт учинио у стању  душевне 

неурачунљивости, да је неким својим поступцима опасан по околину, па како је то 

дело опасно по друштво,  које чини услед болести, примењен је и над њим члан 63.  

 

 

КЗ СФРЈ и послат на чување и лечење у затвореној психијатријској болници да би се 

излечењем одстранила наведена болест, која је узрочник  кршења закона од стране 

њега;  

 
Вијекослав НАГЛИЋ  (1949) из Винковаца, Хрватска, бивши радник који је пре 

смештаја  у болницу живео  са родитељима у Шведској, коме је од војних власти 

било стављено на терет дело непријатељске пропаганде почињене  за време служења 

војног рока, у истрази  је био испитан од војних психијатара из Сарајева који су 

казали да је дело учинио у стању душевног растројства, решењем Војног суда у 

Сарајеву од 18 6. 1975. године било му је стављено  на терет поменуто вербално   

ненасило дело, али као наводно неурачунљивој особи му је по чл. 63. КЗ СФРЈ 

изречена прихијатријска мера безбедности, чувања и лечења. (Од осуде до септембра 

1985. године је боравио у београдској болници). 

 

Душан ЋЕТКОВИЋ (1926) бивши функционер из Београда, коме је решењем 

Окружног  суда у Београду бр. К. Б. 833/78 од 24. 4. 1979. године стављено  на терет 

кривично дело  непријатељске пропаганде  и повреде угледа државе и  њених органа  

у сличним околностима је била изречена психијатријска мера безбедности из чл. 63. 

КЗ СФРЈ  (Боравио је у београдској затворској болници  до 1984. године). 



363 

 

Браћа Слободан и Живојин ЖИВКОВИЋ су Јеховини сведоци, деца киднапована, 

затворени су зато , што «одржавају тајне верске састанке», « читају Библију и верску 

литературу», «васпитавају децу и супруге и настраном верском духу», али је то све 

било вешто укривано наводним отпором  властима и асоцијалним понашањима и 

конфликтима са околином. Последњих година су их држали  дуже у психијатријским 

болницама као потпуно неурачунљиве болеснике од параноидне шизофреније, а када 

је јавност  петицијама  потписиваним од великог броја особа оптуживала власти за 

злоупотребе психијатрије, онда су их намах смештали у затворе, сада се налазе у 

ваљевском затвору осуђени на временске казне затвора као  «потпуно психички 

здрави». (И обичан човек а не само психијатар зна да неко данас не може бити 

болестан од параноидне шизофреније, а сутра потпуно здрав). 

 

Бајрам АЈЕТИ, рођен...године. из Подујева, Народног фронта бр. 13,  сада се налази у 

Казненопоправном дому у Београду, Болница, Неуропсихијатријско одељење, 

Бачванска 14. Према Танјуговом обавештењу  припадник непријатељске групе под 

називом «Група марксиста-лењиниста Косова». Том приликом му је изречена мера  

 

 

безбедности лечења у неуропсихијатријској болници затвореног типа на 

неограничено време, пошто је утврђено да болује од параноидне шизофреније. 

 

Миле ГВОЈИЋ, вербални преступник је за време посете дотурио сродницима писмо 

у коме се жалио на злоупотребе са политичким кривцима које је било ухваћено од 

страже, он одмах одведен са посете, његова соба испражњена, он везан ланцима за 

кревет, претучен од групе милиционера палицама, ногама, летвама, затим бачен на 

дуже време у самицу, одакле је изашао после дужег времена и оболео. 

 

Божидар БОРИЧИЋ, без занимања, рођен 1927. године, из Титограда, налази се од 

30. 1. 1975.  г. У Психијатријској болници Ц. З. у Београду, због политичког 

прекршаја. Био је у Албанији 16 година оптужен да је југословенски шпијун и сво 

време провео у концентрационим логорима. По повратку у земљу поново пада у 

немилост и даје политичке изјаве због којих га стављају у Ц. З. у Београду. 

 

Душан САРЈАНОВИЋ (1953) радник из Новог Сада( отац Никола радник,  дошао у 

Нови Сад са острва Хвар после Другог  светског рата), је новембра 1982. године био 

смештен у Психијатријску болницу Централног затвора у Београду, решењем 

Општинског суда из Новог Сада. Стављено му је на терет да је покушао силовање и 

да је то учинио у стању душевног обољења које га чини неурачунљивим и опасним 

по околину. Његов оптац Никола нам се обратио молбом да му помогнемо да изађе 

отуда објашњавајући нам да се ради о  злоупотреби психијатрије, невиној особи, и  

да је тамо смештен  на монтираном политичком процесу.  

         

Спомињао је још неке затворенике. Схватио сам да он зна много о овој болници, и да 

од њега могу добити драгоцене податке. 
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- 12. април 1982. године. Допис Председништву СФРЈ у вези Душана Ћетковића. 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В У   С Ф Р Ј                        12.4.1982 г. 

 

Београд 

 

Узимамо слободу да вам се обратимо и учтиво замолимо да се покрене иницијатива 

за ослобађање ДУШАНА ЋЕТКОВИЋА, пензионера, преводиоца и литерате, 

неожењеног, рођеног 1927. године, са станом у Господара Јеврема број 14 у Београду, 

а који се налази већ 4 године у психијатријској болници Централног затвора у 

Београду, Бачванска 14. Наиме, Д. ЋЕТКОВИЋ је испољио политички 

неконформизам и неподобност, писао је писма критичног садржаја на адресе 

државних руководилаца СФРЈ, као и руководиоцима појединих социјалистичких 

земаља, давао је политичке изјаве критичке природе. 

 

Уместо да се поступи по закону и обави формалан, јавни и правни судски поступак 

предвиђен за оваква понашања, уколику су она оцењена као политички прекршај, Д. 

ЋЕТКОВИЋ је смештен против своје воље  у ову специјалну психијатријску 

установу. Конзилијум психијатара га је прогласио да болује од тешке душевне  

болести, да није довољно свестан да процењује значај својих понашања, да није 

одговоран за учињена дела, да је опасан по околину и да је неопходно лечење, тј. 

одређена му је  психијатријско-административна МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ 

ОБАВЕЗНОГ СМЕШТАЈА У ЗАТВОРЕНОЈ ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ УСТНОВИ БЕЗ 

ОДРЕЂЕНОГ ВРЕМЕНА ТРАЈАЊА, док се његово здравствено стање не поправи. 

ДУШАН ЋЕТКОВИЋ уопште није болестан од болести која му се приписује, он ни у 

ком случају није ОПАСАН ПО ОКОЛИНУ, он је таквог душевног стања да је 

способан да схвати процењује значење и последице свога понашања. По законима 

СФРЈ да би  неко на овакав начин, против своје воље био смештен у психијатријску 

болницу а уз примену МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ОБАВЕЗНОГ СМЕШТАЈА  У 

ПСИХИЈАТРИЈСКУ УСТАНОВУ, један од неопходних услова је да се ради о особи 

која је опасна и по околину., и то у физичком смислу. Пошто то није случај са Д. 

ЋЕТКОВИЋЕМ, јасно је да се ради о прекршају закона, у ствари ради се о 

незаконитој и илегалној казненој мери политички мотивисаној као што је речено 

напред, јер је он починио вербални деликт који не представља никакву физичку 

опасност по околину.Што се тиче услова живота у овој болници они су тешки и 

штетни по људско здравље,те се отуда не може остварити намеравано оздрављење. 

 

С обзиром на напред изнето, молимо вас да поступите по закону, да се Д. 

ЋЕТКОВИЋ ослободи из ове болнице и да му се пружи шанса да постане лојалан 

грађанин и проживи  остатак живота у миру и без узнемиравања. Уколико се сматра 

да је он учинио политички прекршај, уколико он стварно постоји  и уколико је још 

актуелан, закон налаже примену формалне, јавне и правичне судске и правне 

процедуре. Уколико се сматра да то није потребно, молимо вас да се ДУШАНУ 

ЋЕТКОВИЋУ омогући, уколико он то жели и уколико то захтева његово 
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здравствено стање, да он одлучи и изабере својом вољом лекаре и у договору са њима 

мере и начин лечења, разуме се уколико је то потребно. 

 

Апелујемо да се његов случај реши у духу хуманости  социјалистичког самоуправног 

друштва и законитости, његов четворогодишњи боравак у овој установи је сувише 

велика казна. Такође у његовом случају је потребно водити рачуна о контексту и 

мотивацијама које су га навеле на инкриминисана дела. Ради се о особи која је била 

прогоњена од стране бирократских структура  моћи и манипулисана за њихове 

закулисане и нехумане политичке махинације. Ради се о жртви. 

 

С поштовањем, Томислав Крсмановић, Драгољуб Игњатовић, Иван Прекајски, 

Миладин Павловић, Радисав Живановић,  Аким Ђилас, Петар Бјелановић 

 

  

 

 

 

 

- 22.април 1982. године. Изјава Лукић Зорке( том 3) из Сарајева 

 

И З Ј А В А 

На питање мога мужа Лукић Јована (са њим сам споразумно судски  развела брак 

1978. год.), изјављујем у присуству комшија, а под материјалном и кривичном 

одговорношћу, слиједеће: 

 

Придружујем се тужбеном потраживању Лукић Јована и захтјеву наше кћерке 

Лукић Сњежане тј. и ја потражујем своје право на накнаду, штете за ДУШЕВНИ 

БОЛ. 

 

На мене је од 1964-те године па до 1978. године вршен притисак од појединаца, 

организација и институција – да се ја разведем од мог мужа, чак ми је 1964. год. 

захтјевано да морам у високом стадиуму трудноће абортирати, јер да не смијем да 

родим његово ђете, а само зато што  мој муж води радни спор и што се збот тога 

замјерио неким руководиоцима. Ја сам се категорично супростављала сваком 

притиску јер сам знала да мог недужног мужа желе на тај начин уништити и 

онеспособити за успјешно вођење радног спора. 

 

Када су 1974. затворили мог мужа, потпуно здрава у лудницу, мене су одмах сутрадан 

позвали у републичко Вјеће синдиката БиХ и саопштили ми да га је СУП смјестио у 

душевну болницу, јер је мој муж, наводно, малокрван и да треба да се опорави прије 

него добије радни спор. Ја сам предсједнику синдиката рекла да мој муж није 

малокрван, а нити болестан и тражила сам да га пусти из луднице, а он ми је дао 

50.000 ст. динара и рекао ми да не тражим  да мог мужа отпусте, јер ако будем 

тражила и жалила се неком у Сарајеву или Београду, да мој муж  никада неће добити 

радни спор***. Ја сам тражила да га отпусте из луднице, али нисам ишла у Кабинет 

Председника Тита у Београд. 
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У моме стану, на улици и у продавници мени су говорили да би мој муж могао бити 

убијен у болници, због свега тог ја и моја кћерка смо готово свакодневно плакали и 

ишли му у посјету, у дозвољене дане. Он ми је говорио да га у болници уништавају 

таблетама, због чије употребе му је глава тешка, тако да је не може држати усправно 

на раменима. Захваљујући родбини мог мужа и новинарима, мог мужа су након пуна 

три мјесеца пустили из болнице пошто  су му уништавали мозак са струјом. 

 

Због те трагедије често смо плакали, а готово увјек када је започињала реч о 

трагедији, а мој муж  би увјек бијежао у другу собу да би  ублажио свој бол и сакрио и 

зауставио сузе. 

 

Ни после трагедије нису нас пустили на миру. Када је мој муж  написао шта су му 

учинили, одмах је позват да дође у СУП, али он је послао мене и ја сам отишла са 

комшиницом, а мој муж је отишао у Кабинет Председника Тита у Београд. Мени су 

казали да сам ја сакрила мог мужа, а када сам их увјерила да нисам, говорили су ми 

да мој муж не смије ништа писати и да ће  они њега ухватити и бубреге му одвалити. 

Појединци из комшилука, које је мој муж сматрао непријатељима нашег дома – куће, 

говорили су  ми да присилим мужа да се одрекне радног спора, тужења појединих 

лица и да се запосли, говорећи ми да може да ради код комшије Суље пиљара као 

физички радник иако на то не пристане да ће  уследити тешке последице. Са циљем 

да заштитим своје дете и себе, ја сам на мужа почела вршити притисак не бирајући 

средства, чак сам му рекла да је од мене тражено да потпишем  да би га поново 

стрпали у лудницу и да ћу ја то учинити, да би заштитила своје дјете и себе, ако он не 

пристане да све то пусти и да се запосли као физички радник. Мој муж  је узео своју 

документацију и гардеробу и отишао, нашао си је подстанарску собу. Патила сам и 

заједно са дјететом плакала, али морала сам жртвовати њега  уништеног да би 

спасила своје дијете и себе. 

 

 
 

Чим је отац отишао из куће Сњежана је изгубила српљење за учење и показивала је 

агресивност и у кући и у школи. До осмог разреда увјек је пролазила са врло добрим 

успјехом у школи, а одмах након што јој је отац напустио нас тј. у осмом разреду 

завршила годину са довољним успјехом, а имала је продужену наставу  из два 

предмета. А први разред гимназије напушта већ у почетку другог полугодишта у 

следећој години. Отац је уписује у ветеринарско-техничку школу, први  разред 
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завршила је добрим успјехом, а на полугодишту другог разреда имала је једну слабу 

оцену. 

 

На основу свега овога ја полажем право тј. тражим да ми се да одштета ЗА 

ДУШЕВНИ БОЛ у износу од 70.000 динара. 

 

  

У Сарајеву 22. 04. 1982. године. Изјаву дала: Лукић Зорка ср. 

 

  

-1982.година. Бора Чорба. 

 

15. септембра 1978. Бора Чорба, музичар је основао је групу ``― Рибља чорба``, која је 

постала врло популарна током следећих неколико месеци. Популарност групе се 

такође почела манифестовати у Борином алкохолизму, што је, заједно са 

провокативним друштвено-оријентисаним песмама, проузроковало да он постане 

један од најконтроверзнијих музичара у Југославији.  

 

Изгледа да Бора Чорба не дозвољава да га постваре у `` хлеба и игара``, он користи 

своје наступе да покрене горуће друштвене теме и проблеме. 

 

 

2 мај 1982.године. Мањи земљотрес у Црној Гори. 

 

Поред ових природних потреса, Југославију настављају да у корену тектонски 

растачу свакојаке друштвене неприлике: 

-Косово подрхтава, постало је свакодневна мора Београда. 

-Београд покушава да кадровским ротацијама из различитих република и регија, 

``помири рогове у врећи``, а ја мислим да је то `` држи воду док мајстори оду``. 

Никола Љубичић, дугогодишњи министар одбране (ССНО), постаје нови председник 

председништва СР Србије. Милка Планинц на челу савезне владе - прва и једина 

жена на таквом положају у социјалистичком свету. Остали важнији положаји - 

одбрана: адмирал Бранко Мамула, унутрашњи послови Стане Доланц, инострани 

послови Лазар Мојсов. 

  

-бујају антагонизми међу регијама и  републикама. `` Какав Позоришни 

музеј``,`запенушан је Мика Андрић, на вест коју чусмо баш малопре са радија да је 

основан Позоришни музеј Војводине.`` за све је крив Устав из 1974.године``. 

 

--десиле су се две експлозије метана у јами Распоточје зеничког рудника угља - 

погинуло 39 рудара из треће смене. 

-земљу из темеља потреса сложена и убрзана економска криза. Закон о употреби и 

располагању чврсте валуте у 1982. години - делимична централизација девиза у 

СФРЈ (Словенија и Хрватска се противиле). 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1978
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D1%99%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/Muzi%C4%8Dar
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
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-у земљи се супростављају једна другој совјетска и западна струја. 29 маја  

``Совјетскаја Росија" критикује представу београдског Народног позоришта 

"Лењин, Стаљин, Троцки", називајући је увредљивом и штетном за односе две 

земље. 

 

- дисиденти и борци за људска права постају све више ноћна мора властодржаца.  

 

У мају ове године се разбуктава за мене врло контроверзни Британско-аргентински 

рат. Обе стране размењују жестоке ударце. Чини ми се да превагу убрзано односи 

Енглеска.  

 

Енглеска је супер сила. А ко стоји иза Аргентине? Како се уопште усудила да тако 

слаба земља нападну супер силу Енглеску?. Како је могла да се упусти тако 

непромишљено у такву ратну авантуру?. О чему се ту ради? 

 

У Иранско-ирачком рату: иранска операција Беит ол-Мокадс повраћа Хорамшар од 

Ирачана. 

 

 

 

 

 

 -3 јуни 1982.године. Летовање у Старом граду на Хвару. 

 

Милан, Саша и ја смо путовали авионом до Сплита, потом бродом до Старог града 

на острву Хвар. Провели смо 14 дана пливајући и сунчајући се.  

 

Док смо Саша и ја седели у хладовини чемпреса у малом сплитском парку, Милан се 

живо шећкао алејама паркића. Десио се занимљив и забаван догађај у коме је главну 

улог одиграо мали Милан. На суседној клупи је дремао неки докон старији човек, 

убијао је своје време на клупи на топлом сунцу у парку, глава му клонула на груди. 

Милан се изненада залете и удари му благу чвргу у ћелу. Човек само благо и без речи 

подиже главу.  

 

Скочих  и извиних му се, он ћути. 

 

  
С`лева на десно: познаник са плаже, Милан и Аутор на плажи у Старом Граду. 
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-Јули 1982. године. Узовница. 

 

Опет смо на летовању, путовали смо од Београда до Узовнице, и натраг, колима  

Застава 101, плаве боје, регистарских таблица БГ-335903.  

 

Овај боравак у Узовници је био кратак. 

 

 
Валерија, отац Милан , мајка Зора држи малог сина Милана у наручју, и Аутор. 

 

 

 У 

 

Дрина, острво Чагељ Крсмановића у Узовници. 
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-26 јун 1982.године. У Београду почео са радом 12.конгрес СКЈ, први конгрес после 

Титове смрти. 

 

Догађаји се убрзавају, увећавају , као грудва снега која потепено постаје лавина. 

 

Од  26 до 29 јуна је одржан 12 конгрес СКЈ, први после Титове смрти- у жижи су 

економски проблеми (инфлација, ниска продуктивност, незапосленост, 

презадуженост), и поделе у земљи. На првом гласању за избор у председништво ЦК, 

српски представник Дража Марковић неочекивано није добио двотрећинску већину, 

што је изазвало негодовање српске делегације - ипак је био изабран након претње 

представника Србије да ће дати оставке у ЦК; Раде Кончар, син народног хероја, 

привукао пажњу критичким говором према систему. Митја Рибичич на челу партије 

након Душана Драгосавца. 

 

У селу Самодрежа код Вучитрна, Албанац Ферат Муја убио Данила Милинчића и 

ранио његову мајку - породица Милинчић неколико дана касније напушта Косово 

(илустрација проблема исељавања Срба са Косова). 

 

У Шпанији Светско првенство у фудбалу 1982. - побеђује Италија, Југославија није 

прошла у други круг. 

 

12 јуна се у Њујорку окупило 750.000 демонстраната против нуклеарног оружја. 

 

14 јуна завршен  Фокландски рат, формалном аргентинском предајом; аргентински 

војни диктатор Леополдо Галтиери даје оставку два дана касније. 

 

 

-22 јуни 1982.године. Допис Петог општинског јавног тужилаштва Судији за 

прекршаје СО Вождовац.  

  

 

ПЕТО ОПШТИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО                22.6.1982 године 

СУДИЈИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ СО ВОЖДОВАЦ 

 

 Б Е О Г Р А Д 

 

На основу чл. 141. ст. 3. Закона о прекршајима стављам 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА 

 

 Против 

 

 КРМАНОВИЋ ТОМИСЛАВА, из Београд, ул. Војводе Степе број 68, улаз II стан 

број 6, рођеног 20.7.1936. године у Прешеву, од оца Милана и мајке Зоре рођене 

Поповић, Србина, држављанина СФРЈ, економисте, запосленог у фабрици лекова 

„Галеника―, ожењеног, оца једног детета, писменог, са завршеним Економским 
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факултетом у Београду, одслуженом војском од 1964. године у Краљеву, води се у ВЕ 

СО Вождовац, без непокретности, са личним дохотком од око 12.000.- динара, 

неосуђиваног, 

 

ШТО ЈЕ 

 

 Дана 3. септембра 1981. године, у Београду, износио лажне вести и тврдње, којима се 

изазива нерасположење и узнемирење грађана, тако што је написао и умножио у 

педесет  примерака напис који је назвао независним листом за друштвена питања и 

хуманистичку праксу под називом „Истина―, а затим га растурао другим лицима,  у 

вези са догађајем на Косову, износио тврдње о насилном смештају нормалних људи у 

луднице, да се  у СФРЈ  много примењује тзв. ментална тортура као посебна врста 

савременог тероризма а грађани и не знају, да им се то ради злоупотребом разних 

медицинских, хемијских, психијатријских и сличних средстава, те обољевају и не 

знају зашто је до тога дошло, а затим је изнео и тврдње о томе да је југословенско 

друштво засновано на обмани и тиранији, експлоатацији већине од стране мањине 

које може да опстане до једног момента, нивоа а онда настаје декаденција, те тврдње 

да корумпиране и разуларене структуре власти у СФРЈ доводе до тога да 

југословенско друштво добија тирански и мањински карактер, због чега СФРЈ губи 

углед на међународној сцени, а будућност ће показати да једно такво друштво губи 

корак и заостаје, нестаје…. 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

 

Из кривичне пријаве Управе службе државне безбедности СП 5671 произилази да је 

пријављени Крсмановић Томислав у току 1981. године започео да издаје написе које 

је назвао независним листом „Истина―, у којима је износио тврдњу описану у 

диспозитиву овог захтева. 

 

Како је у току истражних радњи истражном судији Петог општинског суда у 

Београду потврдио овакве наводе, детаљно објашњавајући на који начин је 

умножавао свој лист и наводећи и то да га је растурао, мишљења сам да се у његовим 

радњама стичу сва битна обележја прекршаја. 

 

Молимо Вас да нам примерак ваше одлуке доставите. 

 

 Читалац ће даље сазнати да сам ја од овога суда осуђен на новчану казну, а 

прочитаће моју одбрану од 17.9.1982.године. 
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-Јули 1982.године. 

 

Шта се ово дешава? Питају се забринути суседи? 

 

Од 2 до 4 јула је у главном граду државе Албаније, Тирани, одржана Конференција, 

којом се истиче "илирско-албански" континуитет и "аутохтоност Албанаца на 

њиховим историјским територијама", под којима се сматрају и делови Југославије и 

Грчке. 

 

 

 

Код нас осуђено преко 60 Албанаца због припадности "тајној групи", која је 

агитовала за републику Косово. 

 

У Београду организоване демонстрације подршке за време којих је шесторо 

(седморо) студената развило плакат пољске Солидарности - милиција их ухапсила 

(осуђени на 60 дана затвора). 

 

19 јула западнонемачки командоски тим ослободио четворо отете деце, по двоје 

југословенске и америчке и ухапсио киднапера у Црној Гори . 

 

30 јула је приликом протеста због хапшења студената 9. јула ухапшен Борис Тадић 

(будући председник Србије, напомена аутора ), син професора Љубе Тадића. Осуђен 

је на 25 дана затвора. 

 

СИВ објавио шестомесечно замрзавање цена роба и услуга и продаје на кредит (мера 

против инфлације). 

 

 

-Август 1982.године. Путовање у Сталаћ у посету Радисаву Живановићу, брату 

заточеног Милисава Живановића. 

 

Влада ми је дао адресу и број телефона Радисава Живановића, рођеног брата 

Милисава Живановића, који већ неколико година чами у ПБЦЗ само зато што је 

оптужио утицајне политичке функцонере за корупцију и отмиачнну туђе имовине. 

 

Радисава сам позвао телефоном,  представио се и позвао на Владимира Марковића 

кога је он упознао за време његових посета брату у ПБЦЗ. Он није био претерано 

резервисан, занимљиво, поготову није био сумњичав, објаснио сам му да сам 

допринео да Влада отуда изађе. 

 

 `` Ето, изволите питајте Владу и његове родитеље`, рекох му да га уверим. ``Позваћу 

их пред вече, позовите ме вечерас  телефоном``, чух учтиве и уважавајуће речи 

Радисава. 
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Што сам и учинио. `` Ако можете доћите у Сталаћ, да овде фотокопирамо 

Милисављева документа, не смем да их носим у Београд.``. 

 

Већ сутрадан сам био у Сталаћу. Радисав и његова супруга живе у повећој зиданој 

кући у локалном стилу. Радисав је разуман, постарији  човек средњег раста, витак. 

Он ми је саопштио драгоцене податке о Милисаву, и дао ми  сву потребну 

документацију.  

 

 

 

 

 

Окружни суд у Панчеву 

К. Бр. 88/16 

 

3. септембар 1976. године 

Панчево 

 

Окружни суд у Панчеву у већу састављеном од судије …… као председника већа и 

судија поротника ……….. као чланова већа, са записничарем ….. у кривичном 

предмету окривљеног ЖИВАНОВИЋ МИЛИСАВА из Панчева, кога по службеној 

дужности брани Јерковачки Илија, адвокат из Панчева, по предлогу за упућивање у 

Завод за чување и лечење Окружног јавног тужиоца Панчево КТ. Бр. 309/75 од 27. 

јула 1976. године, након одржаног претреса на дан 3. септембра 1976. године, донео је 

у присуству браниоца оптуженог, заменика ОЈТ:а Панчево ….., а без присуства 

оркивљеног ЖИВАНОВИЋ МИЛИСАВА 

Р Е Ш Е Њ Е 

Према окривљеном ЖИВАНОВИЋ МИЛИСАВУ ИЗ Панчева од оца Миладина и 

мајке Убавке, рођена Јеринић, рођеног 10. јула 1911. године у Бошњану, СО 

Варварин, Србин, држављанин СФРЈ, удовац са двоје деце, пензионер са просечном 

зарадом од 2.180 динара, писмен са шест разреда гимназије и комерцијалном 

школом, војску служио, води се у евиденцији ВЕ Панчево, без непокретне имовине, 

неосуђиван, не води се кривични поступак за друго кривично дело, налази се у 

Неуропсихијатријској болници Вршац ИЗРИЧЕ СЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ 

УПУЋИВАЊА У ЗАВОД РАДИ ЧУВАЊА И ЛЕЧЕЊА  из чл. 61 КЗ. 

Због  тога што је крајем 1974. године и почетком 1975. године у својим поднесцима 

упућеним Савезном јавном тужилаштву у Београду изложио порузи највише органе 

Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и њене највише органе и 

представнике, тиме што је за Савезног јавног тужиоца ….. на више места рекао да је 

алкохоличар и криминалац и да прима мито, док је за ….. рекао да штите 

криминалце и дозвољавају да судови и јавна тужилаштва  штите криминалце, дакле  

изложио је порузи највише органе СФРЈ и представнике тих органа, као и 

представнике органа Социјалистичке Републике, чиме је извршио кривично дело 

повреде угледа државе, њених органа и представника из чл. 1‗74 КЗ. 
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Одређује се да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава 

суда. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Окружни јавни тужилац из Панчева под КТ. Бр. 309/75 од 27. јула 1976. године 

ставио је предлог за упућивање у Завод за чување и лечење оривљеног 

ЖИВАНОВИЋ  МИЛИСАВА, пензионера из Панчева због тога што је извршио 

кривично дело повреде угледа државе, њених органа и представника из чл. 174 КЗ, а 

да је у време извршења кривичног дела био неурачунљив. 

 

 

Пре почетка главног претреса дана 3. септембра 1976. године вештак 

неуропсихијатар…. изјавио је да је стање окривљеног такво да се не може 

присуствовати главном претресу. Главном претресу присуствовао је брат 

окривљеног ЖИВАНОВИЋ РАДИСАВ који је изјавио да окривљени нема брачног 

друга, родитеља или неког ко би се о њему старао. 

У току доказног поступка суд је прочитао исказ окривљеног Живановић Милисава 

његову одбрану код истражног судије са записника од 17. октобра 1975.  године, 

затим су прочитани поднесци окривљеног упућени Савезном јавном тужилаштву, 

читањем писменог налаза лекарске комисије Неуропсихијатријске болнице Вршац 

од 14. 7. 1976. године, те саслушањем вештака ……... 

На основу прочитаних поднесака суд је утврдио постојање кривичног дела из чл. 174 

КЗ, што је својом одбраном код истражног судије окривљени  Живановић Милисав у 

потпуности признао. 

На основу прочитаног налаза лекарске комисије и саслушања поменутог вештака, је 

утврђено да је Живановић Милисав у времену почињања поменутог кривичног дела 

крајем 1974. године и почетком 1975. године (као и знатно раније, а и после овога) 

био у неурачунљивом стању. Наиме, утврђено је да окривљени Живановић Милисав 

болује од трајног душевног обољења : суманутости прогањања које је дуготрајне 

природе због чега оккривљени Живановић Милисав није способан да схвати значај 

свога дела нити је у могућности да управља својим поступцима.  

 

Због тога је суд на основу чл. 61 КЗ, а у вези чл. 455 ЗКП, одлучио као у изреци, те је 

изрекао меру безбедности упућивање у завод ради чувања и лечења окривљеног 

Живановић Милисава. 

Записничар      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                                                    За тачност отправка 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења има места жалби 

уроку од 8 дана од пријема истог 

на Врховни суд Војводине у Новом Саду, 

а путем овог суда 
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Вратио сам се у Београд задовољан, ствари крећу набоље. Пронашао сам још један 

значајан случај злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

 

 

-Август 1982.године. Браћа Живојин и Слободан  Живковић, Јеховнни сведоци. 

 

Влада ми је саопштио да су браћа Слободан и Живојин Живковић припадници 

Верске заједнице Сведоци Јехове, и да млађи брат Слободан живи у Београду. 

Живојин је заточен у ПБЦЗ-а у Београду, `` зато што чита Библију``. 

 

 

 

 

Дадох се у грозничаву потрагу. Послах писмо у њихово родно село Оглађеновац у 

Подгорини код Ваљева. Нико ми не одговори. Пронађох у Пошти у Чика Љубиној 

улици бројеве телефона свих Слободана Живковића у Београду,  а правог Слободана  

не пронађох. Сетих се спасоносне формуле: ићи ћу у седиште Заједнице Јеховиних 

сведока у мирној улици на Врачару, они ћеми тамо казати где је он.  

 

Тако и урадих. Нађох се у повећој новој згради  на спрат, упутише ме у салу где се 

одржавају проповеди. Уђох полако и седох у последње редове повеће просторије пуне 

скрушених побожних мирних људи и жена, који су са страхопоштовањем слушали 

речи младог и патерналистички самоувереног проповедника.Мени помало засмета 

пренаглашена самоувереност младог проповедника, потсети ме на самоуправне 

скупове које обично воде дрски и уображене бирократе.  А присутни су били мирни и 

измождени људи, жељни мира и разумевања.  

 

Одавно ми је познато да проповедаонице верских заједница пуни управо поредак 

својом охолошћу и осионошћу, тај исти поредак који оптужује верске заједнице да 

злоупотребљавају грађане и да су верски застрањене. Ови несретни људи налазе овде 

бег од сурове стварности, овде их нико не кињи, према њима се односе пријатељски, 

и слушају лепе и мудре проповеди. 

 

И ово је још један од толиких доказа да поредак није дорастао, да је затечен, да не 

препознаје исправно и да не даје адекватне одговоре на изазове. 

 

Старија жена што седи до мене, ми прошапута:`` Ено га тамо, то је Слободан 

Живковић```, показујући ми руком на млађег човека , скоро младића, смеђег и 

поснажнијег, који је седео сам у реду столица испред нас.  `` За петнаест минута ће 

бити завршена проповед, онда ћу га ја позвати``, додаде тихо, окрећући са 

уважавањем главу ка младом проповеднику.  

 

Проповедник заврши своје излагање, заиста је био убедљив, сви су га пажљиво 

слушали. Слободану јавише они што седе до њега да га неко тражи, он се окрете рема 

мени дискретно, спази ме и устаде, приђе ми жустро.  
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Представих му се, кажем му да смо земљаци. Када чу моје презиме, насмеја се 

гласно:`` Ја лично имам  у селу и међу сродницима надимак ``Крсман``. ``  

Разумљиво,  ти си из Оглађеноваца у Подгорини, а ту се додирује Подгорина са 

Рађевином , а у Рађевини има Крсмановића``, осмехнух му се.`` Ама има их и код 

нас`` додаде весело.  

 

Има исти нагласак као и у Подрињу, растеже, своје име Слободан не каже Слоба, 

него Слобо. Сличног смо менталитета. 

Питам се откуд он у Јеховиним сведоцима? Рече да су он и његов брат боравили на 

раду у Савезној Републици Немачкој,  па се тамо зближили са Јеховиним сведоцима,  

 

 

 

`` Ваш брат Живојин је у ПБЦЗ-а у Београду, сазнао сам да њему тамо није место, да 

је он жртва психијатријских злоупотреба. Желим да се заузем  да он отуда изађе``.  

 

`` А ко сте ви, откуда да ви то  радите?``,  он ме загледа љубопитљиво.  

 

Објасних му све потанко. Влада Марковић је упознао Живојина за време његовог 

боравка у овој затворској установи. Затражих од њега судску и психијатријску 

документацију.`` То вам не могу дати, нити вам дозволити да се заузимате за њега , 

јер смо ми верници, нама је забрањено да се бавимо политиком``, посматрао ме је 

забринуто. 

 

Видим да се он плаши да као верник не западне у некакве мутне политичке игре. 

 

`` Ту се не ради о политици, нити се ја бавим политиком, ваш брат Живојин је жртва 

безакоња. И ја сам Хришћанин, желим да га отуда ослободимо``. Покушавам да га 

убедим. 

 

 
 

Ипак, Слободан и ја смо измењали адресе, и бројеве телефона. Ускоро смо се видели 

у његовом убогом дворишном стану у мирној улици иза Народне библиотеке. Дошао 

сам са малим Миланом  у колицима, Слободан  и његова супруга Вера имају синчића 

Павла сличних година. Седели смо у дворишту скромне дворишне кућице. Од 

Слободана сам чуо да доживљавају истински терор од судова и СУП-а Ваљево, да их 

хапсе, шаљу у луднице, премлаћују, заплењују верску литературу, уз образложење да 

у селу одржавају тајне састанке на којима читају Библију. 
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`` Слободане, је ли твој отац био прогањан од комунистичких власти после рата? ``. 

 

 `` Јесте, одузимали су му земљу, и шиканирали га``.  

 

Када ово чух постаде ми све јасније. `` И нас децу су заплашивали да идемо у нашу  

православну цркву у селу, зато смо и отишли на рад у Немачку, да се спасемо од 

прогона. Ја сам водоинснталатер а Живојин електричар, лепо смо зарађивали. У 

Немачкој смо нашли мир у Јехови, па смо када смо се вратили у земљу приступили 

Заједници Јеховиних сведока, ту се осећамо смирено, безбедно, сви се према  нама 

односе пријатељски и са уважавањем, једва чекамо да дођемо на проповед``. 

 

 

 

Ко пуни верске заједнице?  Површни поредак. Прогони невине и лојалне, а они у 

очају и страху нађу тамо мир и разумевање. 

 

А овамо оптужује верске заједнице да слабе већинску цркву.  Поредак није дорастао 

улози коју има и савременим изазовима. 
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-7 август 1982.године. Допис Миловану Ђиласу . 

 

-  
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16 август 1980.године. Допис Биљани Јовановић. 
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-18 август 1982.године. Биљана Јовановић ми дала пресуду њеног  ујакa Душанa 

Ћетковићa.  

 

Срели смо се пред некадашњом Другом женском гимназијом на Ташмајдану. 

 

Биљана је била расположена:`` Ево вам, Решење Окружног суда у Београду од 24 

априла 1978.године. Учините што сматрате за сходно.``  

 

................ 

Окружни суд у Београду у већу састављеном од судије .. као председника  већа, 

судија поротника .., са записничаром ., у кривичном предмету против опт. Ћетковић  

Душана, због крив. дела непријатељске пропаганде из чл. 118 ст. 1 КЗ, а по предлогу 

Окружног  јавног тужилаштва у Београду за примену мере безбедности из чл. 61 КЗ, 

по одржаном главном јавном претресу дана 24 априла 1978. године, донео је и у 

присуству заменика јавног тужиоца … оптуженог  Ћетковић Душана, његовог 

браниоца адв. ……. а у одсуству уредно позване сестре оптуженога Ћетковића, Даре 

Пејовић, јавно објавио  

Р Е Ш Е Њ Е  

Према ДУШАНУ ЋЕТКОВИЋУ, од оца Јована и мајке Јелене,  рођ. Лисичић, 

рођеном у Никшићу 4. августа 1927. године, са станом у Београду, ул. Јевремова бр. 

14, Црногорцу, држављанину СФРЈ, пензионеру, неожењеном, без деце, завршио 

гимназију са великом матуром, учеснику НОБ_а, који се води при војној евиденцији 

СО Никшић, и живи од пензије у износу од 6000 динара 

Зато што је: 

Од друге половине 1973. године до маја месеца 1976. године у Београду, позивао на 

насилну и противуставну промену државног органа, разбијања братства и јединства 

народа Југославије, злонамерно и неистинито приказивао друштвено политичке 

прилике у нашој  земљи, излагао порузи социјалистичку републику Југославију, 

њену  заставу, грб, највише органе власти и вређао  чст и углед шефа стране државе 

и њихове дипломатске представника, на тај начин, што је писао памфлете и 

умножавао на писаћој машини и предавао их амбасадама и конзуларним 

представницима страних земаља у Београду, и то: амбасади СССР, амбасади 

Алжира, Ирака и Гвинеје, затим НР Кине, путем убацивања у поштанске сандучиће, 

а у којему је поред осталог тврдио, 

 да у Југославији народ нема право ни онолико колико је то имао у бившој  

Југославији, када је јавно могао да поставља питање краљевске листе и апанаже 

док «синови народа» не смеју сада питати «пролетерског вођу» ни како му је 

право име, тврдио је да је ова земља гора од сваке творевине Хитлерове, да је она 

донела највише штете и највише злочина читавом свету, да у Југославији нема 

закона и да закони не представљају ништа, да су највиши представници СФРЈ 

гори од сваког есесовца и да они чине међународни злочин. 
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У кривом светлу приказивао лик Председника СФРЈ, везујући за његову личност 

вршење злочина. Позивајући на насилну и противуставну промену, наводио за 

Председника СФРЈ «да он мора ићи на суд пред народом да каже и исприча све, а да 

остали представници СФРЈ и државним руководиоци буду кажњени, тврдио да су  

највиши представници СФРЈ злочинци...» 

Излажући порузи  Председника СФРЈ називао га «највећим злочинцем света», а 

остало највише руководства државних органа «превејеним криминалцима и 

убицама» Чиме је извршио  кривично дело непријатељске пропаганде из чл. 118 ст. 1 

и крив дело повреде угледа државе, њених органа и представника из чл. 174 КЗ. Па 

се на основу чл. 63 КЗ СФРЈ ИЗРИЧЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОБАВЕЗНОГ 

ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ЛЕЧЕЊА И ЧУВАЊА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 

.Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава. 

О б р а з л о ж е њ е 

Окружно јавно тужилаштво у Београду ставило је на терет опт. Ћетковић Душану 

извршење крив. дела из чл. 118 ст. 1 и чл. 174 КЗ и предлог - Кт бр. 926/76 да се према 

истом изрекне мера безбеднсти, обавезног психијатријског лечења и чувања у 

здравственој установи из чл. 63 КЗ СФРЈ. У току спроведеног поступка суд је на 

основу казивања Ћетковић Душана и осталих изведених доказа несумњиво утврдио 

да је оптужени починио крив. дела на начин описан у изреци овог решења. При томе 

треба имати у виду да оптужени не спори да је у више наврата писао, умножавао а 

затим достављао страним амбасадама текстове са садржином наведеном у изреци 

решења. Овакво казивање оптуженог  у сагласности је са садржајем писаних 

текстова пронађеним у стану истог приликом претреса, а пошто се упоређењем  ових 

текстова са текстовима пронађеним у поштанским сандучићима страних амбасада 

лако може закључити  истоветност аутора. Осим тога текст упућен  Гвинејској 

амбасади који почиње речима: «Вода обична није баш обична»...  према писменом  

 

налазу  и мишљењу  вештака …, усмено, образложеног на главном претресу, 

написан је на писаћој машини која је пронађена у стану Ћетковића током претреса 

26.  маја 1976. године. На веродостојност признања оптуженог  указују и текстови 

писани руком, а пронађени у поштанским сандучићима страних амбасада током 

јануара и фербруара месеца 1978. године, који  по свом садржају  такође  одговара 

текстовима писаним на машини и убациваним током 1973. до 1976. године у 

поштанским сандучићима страних амбасада. Осим признања оптуженог да је ове 

текстове он писао и да је то његов  рукопис такво казивање и закључак суда 

поткрепљује и исказ вештака на главном претресу да су ови текстови заиста писани 

руком од стране опт. Ћетковића.  

Суд је у свему прихватио наводе предлога Окружног јавног тужилаштва у Београду 

уколико се односе на чињенице везане за начин извршења крив. дела осим у делу где 

се оптуженом ставља на терет   описивање Стаљинове личности у кампањи КБ у 

позитивном смислу, а пошто  се увидом у постојеће текстове који су достављени 

страним амбасадама, није са сигурношћу могло утврдити да је оптужени такав став 

заузимао. 

Правно  анализирајући текстове наведене у изреци пресуде, суд је нашао да је 

оптужени на овај начин извршио кривично дело непријатељске пропаганде из чл. 

118 ст. 1 КЗ и кривично дело повреде угледа државе и представника из чл. 174 КЗ, а 
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пошто су овакви написи и раније садржали у себи сва битна обележја наведених 

кривичних дела. Пошто је из наведених текстова и држања оптуженог током 

поступка створена сумња да оптужени није урачунљив то је исти подвргнут 

психијатријском прегледу од стране судског вештака Др. …….. који је у свом 

писменом налазу и мишљењу  и исказу на главном претресу тврдио да оптужени 

болује од хроничное психозе параноидног типа, што је код Ћетковића искључивало 

способност да схвати значај радњи које чини и да управља својим  поступцима у 

време извршења дела. Осим тога вештак ……  на главном претресу даље сматра да 

постоји опасност да опт. Ћетковић и надаље врши услед констатованог душевног 

оболења иста или слична крив. дела због чега је мишљења да је у овом случају 

неопходно болничко лечење. Овакав налаз вештака Др……… суд је у свему 

прихватио да их је писао Ћетковић као и на основу усменог образложења које је дао 

на претресу описујући своје  «критичке ставове», према постојећем друштвено-

политичком уређењу ове земље, суд  налази да се ради о душевно поремећеној 

личности која је опасна за околину, а пошто би Ћетковић у условима слободног 

кретања највероватније наставио са вршењем оваквих или сличних крив. дела. При 

томе суд је имао у виду првенствено чињеницу да Ћетковић на главном претресу  

тврди да политичке поруке прима од «Ејупа» преко апарата и са грамофонске плоче  

идентификујући Ејупа у личности  Александра Баранова  наводно  пуковника 

Совјетског савеза и његовог истомишљеника. Ако се осим тога има у виду да 

оптуженни на главном  претресу изјављује  да он као политички противник  

постојећег друштвено-политичког система у Југославији осећа потребу да и надаље  

писменом речи настави борбу против оваквог система, онда је сасвим логичан 

закључак  вештака‖ да је оптужени душевни болесник и да постоји опасност да  

настави са вршењем истих или сличних радњи. ―На овакву опасност  указује 

чињеница да је оптужени у току овог поступка, а по укидању притворске мере  

 

наставио са писањем текстова сличног садржаја и њихово достављање страним 

представништвима. 

Са свих  ових разлога суд је нашао да се у конкретном случају стекли услови за 

изрицање  мере безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у 

здравственој установи из чл. 63 КЗ СФРЈ због чега исти и применио према 

оптуженом. Одлука о трошковима крив. поступка донета је на основу чл. 98 ЗКП. 

 

Записничар. Председник већа-судија. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Против овог решења дозвољена је жалба У року од 8 дана од дана пријема истог 

Врховном суду Србије а преко овога суда. 

Сазнао сам од неких познаника да је Душан Ћетковић велики русофил и да тврди да 

му упутства даје пуковник НКВД Баранов, и то преко грамофонске плоче. 

 

Искористио сам овај сусрет да Биљани предам пластичну кесу са подацима и 

документима о више случајева психијатријских злоупотреба.  
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Када се ради о пластичној кеси, оне су најпогодније за ношење докумената у руци, 

свугде се могу наћи за  џабе, лагане су.  

 

Мене знају као ``човека са пластичном кесом``.  

Знам добро да то није естетски, али је практично. Мени није сада нимало стало до 

тога како  изгледам и шта други мисле о мени, него како да се изборим и спашавам, 

своје ближње, и друге људе, и да остварим моје зацртане циљеве одбране људских 

права и обзнањивања злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.  

 

Упорно, из месеца  месец, током читаве једне недеље, обилазим невољнике, 

подржавам их и приказујем њихова страдања страним дипломатама и новинарима. 

 

Сродници или познаници су ми говорили повремено:`` Идеш са пластичним кесама у 

рукама, као нека скитница, запуштен, поведи више рачуна о свом изгледу``. 

 

Све ја то знам, али има сада у мени нешто јаче од мога изгледа. То јест он ми је сада 

важан, само утолико да оставим утисак на саговорника, да прихвати моје ставове о 

раширености репресије у земљи.  

 

До мене су допирале вести да поједини страни новинари налазе да сам ја помало 

чудак, али да сам им упркос тога симпатичан на неки начин. То ја и претпостављам, 

шта друго могу помислити о мени када се повремено, али у континуитету, појавим 

на њиховим вратима, и из пластичне кесе им пружам документа. Али сам увидео да 

их моја документа ипак интересују. 

 

Биљана је млада и интелигентна, образована, али нема она животна искуства која ја 

поседујем. Гледала ме је помало збуњена хрпом папира коју сам јој дао, држала их  је  

 

у рукама, и дизала горе доле, као да их вага,  као да хоће да ми каже:``Ко ће све ово 

да чита``. 

 

 `` Молим вас Биљана да се удубите у те списе. Открићете нови непознати свет.  Није 

само ваш ујак жртва, то је раширена појава, о којој се ћути``. Хтео сам да јој укажем  

да то нису безвредне хартијешине, него  ваљана документа. `` Немојте Биљана да 

помислите да су то испразна писанија доконих људи, то су трагичне судбине``, тако 

смо се растали до даљњег. 

 

( Напомена аутора: касније је Биљана, инспирисана трагедијама које је званична 

психијатрија произвела њеним блиским, почела да се занима за ту тамну страну 

наше свакидашњице. Сама ми је касније признала да сам јој ја отворио очи 

дотурајући јој већи број случајева. Као што ће се видети у следећим поглављима она 

је као председница Одбора за људска права УКС, на основу докумената добијеннм од 

мене, званично у име овога одбора оптужила СФРЈ да масовно интернира вербалне 

преступнике у луднице, и захтевала да се из корена измени законодавство које 

омогућава овакве злоупотребе.  
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Пажљив читалац ће такође из следећих поглавља видети, како сам ја богатом 

документацијом снабдео професора Косту Чавошког члана Одбора за одбрану 

слободе мисли и изражавања при САНУ, захваљујући чему је  САНУ ово питање  

ставила на дневни ред.  После стављања овога питања на дневни ред од стране 

САНУ, то је одјекнуло као истинска сензација,  међународна заједница је била у 

правом смислу речи шокирана: зар да самоуправна демократска СФРЈ, шампион 

детанта и поштовања људских права, уствари у пракси поступа на сличан начин као 

бољшевички СССР?  

 

 

- 31 август 1982.године. Ново хапшење. 

 

Данас сам прелазио Француску улицу у Београду, преко пута Народног позоришта. 

Био сам у групи пролазника што су журно прелазили ову врло прометну артерију 

Београда, којом изненадно и врло брзо наилазе свакојака возила.  

 

Био сам врло изненађен када се на мене устреми млад милиционер који се укривао 

иза неког зида код улаза у зграду позоришта:‘‘‘Ваше исправе?‘‘ рече ми строго. ‘‘ 

Прешли сте улицу на црвено, шта имате у тој  торби‘‘‘, узе торбу из моје руке скоро 

дрско и поче да загледа књиге које су биле у њој: ``Ово су Ђиласове книге‘‘, изусти 

кратко, и узе полицијски мобилни телефон.  

 

Такорећи, у трену појави се марица, изађоше два милиционера важно накострешени, 

ставише ми  

 
 

пред пролазницима лисице, уведоше ме у марицу.  

 

Док су кола изместа давала гас, видех испред зграде Народног позоришта даљу 

рођаку Љубинку Мартиновић ( томови 1. 2. и 3.). Пратила ме је погледом, била је 

зачуђена. 

 

За два три минута кола се зауставише испред зграде СУП-а Стари Град у улици 

Мајке Јевросиме. Уведоше ме у собу, право код иследника. Он ми одмах рече:‘‘ Ви 

читате забрањене књиге Милована Ђиласа, држите их на јавнм местима, да ли ви 

знате да то није дозвољено  нашим законима‘‘. Одговорих му учтиво, да мени нису 

познати такви југословенски закони, да је према међународном законодавству 

дозвољено читати и писати, говорити, под условом да се не угрожавају туђа права. 

 

Разговор је био кратак. Он ми је казао: ‘‘ Очекујте позив од судије за прекршаје‘‘, 

стави пред мене Записник, који ја потписах.‘‘ Можете ићи‘‘, изусти кратко. 
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Ове његове речи прихватих са олакшањем. Увек бих био у зебњи да ме поново могу 

сместити на психијатрију.  

 

  

-Септембар 1982.године. 

 

-17. септембар 1982.године. Лични допис судији за прекршаје СО Вождовац. 

 

 

 

Крсмановић Томислав                                   17.9.1982. г., Београд 

 

Војводе Степе 68/II улаз 

 

11000 Београд, тел. 475-467 

 

  

Судија за прекршаје СО Вождовац. 

 

                                                                                                                     …….                                                                                                    

ул. Боже Јанковића бр. 14, с. 39.                                                                                                                     

Београд 

 

  

Изволите наћи у прилогу моју написану одбрану, у вези Захтева за покретање 

прекршајног поступка, услед прекршаја из чл. 2. ст. 1. тачка 5. Закона о 

прекршајима против јавног реда. 

 

Молим вас да ми омогућите што се тиче времена и процедуре судског поступка да 

изнесем своју одбрану. 

 

Из описа репресивних мера које сам досада претрпео, а које су изнете у поменутом 

тексту ,се види да сам ја жртва насиља ,једног правог терора који траје већ 

годинама,( што се тиче професије, напредовања, плате, стана, полицијских 

привођења, утамничења, физичких насртаја, итд) да су моја поједина  права човека 

и грађанина гарантована Уставом СФРЈ (глава III)  грубо повређени.  

 

Изложен сам бесомучној стратегији замарања и исцрпљивња, са циљем да тако 

будем лишен здравља, снаге и енергије за одбрану . 

 

         Нажалост тако је у СФРЈ са врло бројним грађанима, истина избија на видело, 

најжалосније је што се такве злоупотребе лукаво укривају ,што за то још увек не 

знају  довољно поједини функционери и СУП, правосудни органи. 
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Влада СФРЈ је потписала Хелсиншке договоре, обавезала се да их поштује, члан је 

ОУН, потписала је Општу декларацију о људским правима, разне међународне 

конвенције из ове области, али као што се види , то је само на папиру. 

 

                С ‗обзиром на овакав однос сам одлучио да се браним а на начин прописан 

законом. Желим да објасним мотиве кршења људских права, методе, ко то чини, 

како, зашто, и да сам ја невин. Напомињем да  сам у мојим обраћањима 

функционерима, што се види из приложених докумената, их питао зашто сам 

прогањан? Не дозвољавам да будем инструментализован у сврхе стварања лоших 

процена, да будем претваран у лажног непр ијатеља, сумњиву личност, јер сам ја 

патриота и лојалан грађанин. Поједини ешелони тзв неформалних центара моћи 

одавно покушавају да ме лажно представе у очима органа СУП-а као издајника или 

чак и шпијуна. Нажалост, надлежни државни органи коима сам се обраћао , ме нису 

удостојили чак ни најобичнијег одговора. 

 

           Како ми нико у земљи није хтео помоћи, одлучио сам да се браним обраћањем 

иностранству, али као лојалан грађанин сам о томе обавестио државне органе, ни 

тада нису хтели да ми помогну, онда сам се тек обратио жалбама страним 

организацијама. 

 

            Дакле ове моје активности су последица а не узрок мојих тешкоћа. Сматрао 

сам да ћу обраћањем јавности и изношењем мога случаја и  многих других деловати 

на починиоце  да смање притиске.  

 

 

 

Дакле, није тешко закључити да су моје инкримисане активности, у овом случају 

самиздат ИСТИНА, биле покушај моје  одбране., а кроз обраћање јавности.  

 

Ја сам овог пута оптужен за покретање листа ИСТИНА, за узнемиравање грађана и 

ремећење јавног реда и мира. Али није то у питању, ради се о нечем у другом. Не 

смета публиковање листа Истина, него друге моје активности:  интервјуи изашли у 

штампи  Бангладеша, Шри Ланке, Непала, Ирске итд. у емигрантској штампи -листу  

НАША  РЕЧ, Енглеска и многим другим, покретање АКЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 

ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ И МЕДИЦИНЕ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ, 

спашавања политичких случајева из психијатријских болница и информисање 

иностранства о овим праксама, обраћање  УН, Унеску, А.И. итд., контактирање 

страних амбасада несврстаних земаља где имам доста пријатеља, многи су моје 

текстове послали својим Владама, због контаката са страним новинарима, са 

Комитетом за помоћ демократским дисидентима Михајла Михајлова, , за дружење и 

заједничке акције са дисидентима у СФРЈ, што сам написао књигу 

ЗЛОУПОТРЕБЉЕНА ПСИХИЈАТРИЈА итд.  

 

Ово су далеко тежи прекршаји него ли покретање самиздата Истина, у пар десетина 

примерака, а моје интервјуе је читало милиони људи тамо где је СФРЈ 

најзаинтересованија да креира ИМИЏ. Покретање судског поступка пред судијом за 
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прекршаје је манипулација,  не желе да ме изведу пред редован суд него пред судију 

за прекршаје, не ради се ни о каквој хуманости , него о стратегији. Поступак пред 

судијом за прекршаје је погоднији, све је краће, затвореније, мање важно.  Плаше се 

да не изнесем на јавном суђењу  ужасе које сам доживео, да не позовем сведоке, јавно 

раскринкам злоупотребе, не желе публицитет, политичке случајеве, код судије за 

прекршаје је све дискретно, иде брзо, нема се могућности да се све изнесе, објасни, 

јавност није информисана, мање је присутна. 

Ја сам предмет манипулација. Остављам проницљивости СУП-а и судских органа у 

чије поштење ипак имам поверење, барем када се ради о појединцима,  да то 

процене. Желе се унети лоше процене, заваде, развити мржња апарата према 

појединцима, масама, изазвати власт против народа, нација поделити. 

 

Водећи рачуна о предњем  захтевам да ми се омогући одбрана, детаљно објашњавање 

мога случаја, ја захтевам јавну и правичну судску процедуру, казну ако се докаже да 

сам крив, кривично гоњење ако сам направио неки законски прекршај. Предочавам 

досадашњу праксу злоупореба, избегавање јавног суђења, уз прибегавање 

обрачунима ―испод жита‖..  

 

Што се тиче покренутог судског захтева против мене а због прекршаја реда и мира, 

из чл. 2, ст. 1. тач. 5 Закона о прекршајима против јавног реда и мира, изјављујем да 

то није разлог покретања поступка, али ипак дајем следећу одбрану  

 

- по мом мишљењу не ради се о прекршају против јавног реда и мира а због следећих 

разлога: 

 

 

-      ја сам написао овај текст сам, у мом стану, ту нема никаквог ремећења јавног 

мира и реда, 

 

-      овај текст сам извукао у приватној фото-копирници, особа која је то радила није 

ни видела о каквом се тексту ради 

 

-      самиздат је извучен у малом броју примерака пар десетина, подељен двадесетак 

мојих пријатеља у њиховим становима (овде је немогућ поремећај реда и мира) или 

на улици приликом сусрета, шетње, начин давања, разгледања текста је био такав да 

нико није застао нити је на било који начин привучена било каква пажња. Пар 

примерака сам дао особама које знам из виђења (у околини Медицинског 

факултета), на сличан начин. 

 

-      презентација, естетика, стил и начин куцања, квалитет хартије итд. су..такве 

природе и нивоа, да битно умањују комуникациони импакт, поготову ако се узме у 

обзир мали број примерака, многи нису ни прочитали. Шта је то према милионима 

читалаца напред поменутих земаља? 

 

-      самиздат литература цвета и у таквим земљама као што су СССР и Кина а мало 

се то гони, чудно је да самиздат издања  нема у СФРЈ, а да се то тако кажњава ! 
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-      напомињем да Захтев за покретање прекршајног поступка према мени није 

довољно јасан ни комплетан, није наведено ко су те особе које су дале лист ИСТИНУ 

властима, ово отежава моју одбрану, молим да се ово узме у обзир.  

 

-      што се тиче садржаја ИСТИНЕ сматрам да ни то не представља прекршај 

против реда и мира а зато јер: 

 

oсви моји пријатељи који су прочитали кажу да нисам рекао ништа ново, већина то 

зна, да се чак многе ствари од тога данас јавно кажу, неки нису ни читали, нису га 

давали другима да читају 

 

-чињеница је да се о таквим стварима данас говори и јавно, али разуме се једним 

другачијим речником. Речи које сам употребио су оштре, прејаке, а зато што сам био 

огорчен, исцрпљен, револтиран прогонима, такође мој речник се разликује од 

званичника јер ја не радим посао новинара, дакле ради се и о психосоцијалним и 

лингвистичким аспектима међуљудског комуницирања, речи немају исто значење за 

све, нпр. реч СЛОБОДА, има потпуно другачије значење у СФРЈ, Швајцарској, 

Јужно-афричкој унији, Уганди итд. Коју ће реч неко употребити  да изрази своја 

осећања и мишљења зависи од масе фактора, нпр. званично гласило ће рећи „долази 

до одвајања бирократије од базе―, а ја ћу то рећи на другачији начин. 

 

-наводим да је једна од главних мотивација покретања овог самиздата та да 

привучем пажњу органа власти на мој случај да би се он пред судом размотрио , да 

дам повод за легалну јавну судску процедуру, уместо нелегалних хулиганских  

 

репресалија, и да ми се онда  да могућност слободе изражавања, да им објасним коме 

год сам се обраћао неће да ме саслуша, рекао сам да власти желе да ме елиминишу 

без суђења, дискретно,  на напред описани начин. Напомињем да је за мене боље 

кривично гоњење, уз јавни, правични судски поступак него ли прогони 

неформалним прогонима. 

 

-      сматрам да оно што сам рекао нису лажне вести и тврдње и да тај елемент 

оптужбе не стоји: 

 

-      што се тиче тврдње о насилним смештајима у луднице нормалних људи у СФРЈ 

наводим следеће. Ја сам био насилно смештен у психијатријску болницу као наводни 

душевни болесник а што је све показано као нетачно налазом Центра за судску 

психијатрију од марта ове године,  и ВМА из октобра 1977 године. Наводим и случај 

В. Марковића који је био три  године у психијатријској болници а који је сведочио 

прошли пут, он је постао познат у целом свету као жртва психијатријске репресије у 

СФРЈ, др ……… из Ц.З. сам признаје његовом оцу да је он нормалан и ми то сви 

знамо, о њему је писала штампа многих земаља, спомињалa га Амnesty International  

УН итд. Наводим и случај Голуба Бакића, правника Института страних језика  који 

је са мном  покренуо Акцију против психијатријских злоупотреба. Наводим и 

случајеве браће Живојина и Слободана Живковић из села Оглађеновац  код Ваљева 

који су у више наврата били смештани у луднице, Живојин је био чак три  године, а 
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због проповедања Јеховине  религије. Наводим и случај Милисава Живановића, 

пензионера из Панчева, 70 година који је већ шест  година у П.Б. ЦЗ због вербалног  

политичког прекршаја , његов брат Радисав и ја смо се жалили иностранству и већ је 

дошла интервенција, Међународна асоцијација психијатара предлаже да њихов 

конзилијум испита здравље Милисава и да они сматрају да се ради о злоупотреби. 

Ових дана је писала ПОЛИТИКА о случају насилног смештаја професора 

ГОЈШИНЕ из Т. Ужица, пре неколико година новинар Д. Голубовић је писао о 

сличном случају, наводим и случај др. Д. Мијатовића, лекара из Галенике, 43 године, 

који је два пута био насилно смештен у лудницу у репресивне сврхе, у тексту 

СЛУЧАЈЕВИ ПРОГОНА има више описа насилних смештаја а са пуним подацима а 

што се може проверити, наши психијатри то признају, један врло угледан  је рекао да 

је за време КЕБС-а у Београду у болници Л. Лазаревић била интернирана већа група 

дисидената на одређено време. О овоме је писала и А.И као и многе друге светски 

познате организације, листови итд. Дакле постоје докази  да се у СФРЈ то ради. 

-      сама чињеница да овакве праксе постоје у СФРЈ потврђује и постојање менталне 

тортуре (зар смештај нормалног човека иза решетака луднице није тортура?), а и 

употребу у репресивне сврхе медицинских и психијатријских средстава, јер је 

насилан смештај у исто време и злоупотреба и медицине и психијатрије. Многи 

грађани знају за ово, многи се жале на прогоне хемијкалијама,  итд, према томе 

изношење једне овакве чињенице већину не може шокирати ни узнемирити (нпр. у 

Илустрованој политици задњих дана је био наслов БАЛКАНСКИ ЛЕТ ИЗНАД 

КУКАВИЧИЈЕГ ГНЕЗДА, то је далеко веће узнемирење него самиздат  ―Истина‖). 

 

 

 

-      што се тиче моје тврдње да постоји ментална тортура у овом друштву, зар то не 

показује на тако еклатантан начин и сви бројни случајеви у тексту СЛУЧАЈЕВИ 

ПРОГОНА, ја само у мом малом свету знам 100 таквих особа (међу сродственицима, 

школским и факултетским колегама, на радном месту, међу дугогодишњим 

пријатељима), овако прогањане особе постоје и око других особа, масовна су појава, 

ускоро ћу доставити много већи број, са свим детаљима, подацима. Прочитајте тај 

текст и видећете ужасе какве доживљавају грађани а без кривичног гоњења него 

путем илегалних и неформалних   поступака! 

 

-      што се тиче употребе хемијских средстава, изјављујем да се многи грађани жале 

на злоупотребе са њиховим здрављем, нпр. и познати књижевник Д. Игњатовић 

(имам документ), поједини  лекари, психијатри, грађани. Ових дана је била велика 

афера у Паризу у вези покушаја тровања средством које изазива инфаркт а што 

никаква анализа не може утврдити двојице румунских књижевника од којег једног 

лично познајем (ПОЛ ГОМА), том приликом такви листови као ФИГАРО, ЛЕ 

МАТИН, енглески ТРИБУНЕ итд. износе тврдњу а која је позната југословенским 

властима, да репресивни режими користе медицинска средста  у обрачуну са људима 

који им се не свиђају. Ово тврде многи грађани, чак и по нашим селима сељаци 

кажу: „Ставе нешто па човек оболи―, мајке говоре деци „чувај се могу ти ставити 

дрогу―. Изнети овакву тврдњу у једном медију као што је Истина не може значити 

поремећај јавног реда и мира. Напротив сматрам да изношење оваквих пракси је 
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друштвено врло корисно, за све, да је безакоње рак рана друштва и извор свих 

могућих криза. Те да уколико се не отклони, водиће декаденцији и слабљењу државе 

и нације. 

 

-      што се тиче моје оцене стратегије наших политичара у вези догађаја на Косову, 

изречене тврдње о Косову су у исто време плод добрих намера и мојих научних 

сазнања, користим уставно право да грађанин износи своја мишљења и суделује 

самоуправно у опште друштвеним питањима. Сматрам да је поредак правио и прави  

погрешке, ово је најнеразвијеније подручје, муке и тешкоће које муче целу земљу су 

овде најизраженије, ово је и врло богато подручје сировинама,  нажалост у свим 

вишенационалним зајдницама, мање нације се осећају угрожене од највеће, мисле да 

то само њих погађа и да су криви Срби (то често мисле и Хрвати). Али нажалост 

када би знали шта трпи српски народ имали би другачије мишљење о свему. 

Сматрам, добронамерно изјављујем да су наши политички стратези погрешили 

таквом званичном интерпретацијом догађаја на Косову, пре свега требало је 

спречити да до тога не дође, значи ствари су биле потцењене, лоше 

процењене.,прављене су погрешке што се тиче насељавања из Албаније, забране 

повратка Срба на Косово, продаје српских имања на Косову, ширења хедонизма 

међу Србима, али не и међу Албанцима муслиманима, погрешна демографска 

политика, итд. Време ће рећи шта је било исправно. 

 

- што се тиче моје тврдње да је ово друштво засновано на обмани и тиранији, 

експлоатацији већине кад мањином, признајем да се ради о прејаким речима а 

што сам напред објаснио. Али та тврдња није лажна, то исто кажу наша 

средства  

-  

- информисања, разуме се на друштвено прихватљивији  начин и језик, као 

нпр. „суштински раскораци између прокламација и праксе―, „отуђивање 

дохотка од радничке класе―, „вршљања бирократије и кланова―, итд. 

 

Поткрепљујем ову моју тврдњу следећим чињеницама: члан Устава СФРЈ, 154, каже 

да су сви грађани једнаки, члан Устава 160 каже да је сваком грађанину под 

једнаким условима приступна свака функција и радно место у друштву. Али 

чињенично стање је сасвим другачије, нпр. студија Института друштвених наука из 

Београда из 1974. г. ДРУШТВЕНИ СЛОЈЕВИ И ДРУШТВЕНА СВЕСТ налази да је 

92% руководећих места у предузећима и ван њих заузето од стране чланова СКЈ, да 

су они најзаступљенији и у органима самоуправљања. А 1974. г. у СФРЈ је било свега 

5,6% чланова СКЈ! Затим: 95% судија удруженог рада су чланови СКЈ (Извор: 

Савезни завод за статистику, Београд), 99% активних и 83% резервних официра су 

чланови СКЈ, званично гласило ФОКУС (недавно укинуто) каже, број 8, страна 22 од 

1981. г. „постало је правило да се не може бити функционер, директор, шеф, шефчић, 

пословођа, ако се нема црвена књижица―. У листу Нин број 1613 од 29.11.1981. г. стр. 

22 се каже да чланови СКЈ брже и лакше долазе до посла, стана, веће плате, да имају 

боље услове школовања. У часопису ФОКУС, број 8/1981 г. се каже да је просек 

личних доходака чланова СКЈ већи, часопис СОЦИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД, Института 

друштвених наука из Београда у чланку „ОСВРТ НА ПРИМЕЊЕНУ 
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МЕТОДОЛОГИЈУ ИСТРАЖИВАЊА СТУДИЈЕ ДРУШТВЕНИ СЛОЈЕВИ И 

ДРУШВЕНА СВЕСТ― каже да политичка припадност снажно утиче и на брачно 

питање, стопу развода, продужени целибат, слогу у браку, наталитет итд (број 

часописа 2 1980. г.) 

 

                Довољно је погледати огласе по новинама и видети свугде да се тражи 

политичка подобност не само за директорска него и за многа друга радна места, 

захтев за политичком погодношћу је уписан у многе законе, друштвене уговоре,у 

статуте радних организација итд. Часопис ФОКУС 8/1981. год. каже „хтели ми или 

не, у пракси се морално-политичка подобност поистовећује са припадношћу СКЈ―. 

 

           Јасно је да је политичка мањина у бољем положају, а то се може рећи и да је 

привилегована, да има монопол, да политичка припадност дубоко маркира све 

аспекте личног, јавног, политичког, економског, културног живота, да они који нису 

чланови СКЈ су у већини случајева грађани II и III реда „тиха већина― …Значи, рећи 

да чланови СКЈ имају привилегије на рачун не-чланова, а то може значити и да их 

експлоатишу. А разлика између експлоатације и тираније је лична субјективна 

процена, на крају многи прогањани грађани, а  којих има у свим друштвеним 

срединама су у огромној већини не-чланови, значи они су погођени и свим 

тиранијама а којих нажалост има доста у друштву, а што се и сада признаје. 

Привлачим Вашу пажњу на текст СЛУЧАЈЕВИ ПРОГОНА, зар то није тиранија, 

дајте да то проверимо. 

 

                Зар није обмана ако се једно каже а друго ради, ако се позива на Устав а он 

се не поштује, ако се каже да идемо ка друштву једнакости а социјалне разлике из 

дана у дан веће, каже се да у овој земљи влада радничка класа и ниједан функционер 

неће да му дете буде радник, од радника се узима њихов доходак да би једна елита 

живела у изобиљу, обести, градила виле у иностранству, на мору, гомилала 

богатство, да ако затреба за црне дане да се са „благом негде кидне―. Каже се да 

влада комунистички морал и хуманост а корупција, напотизам безакоње,  привредни 

криминал, то су опште присутни пороци, и зна се ко су носиоци тих девијација.Зар  

није разулареност ако функционер згази човека и не одговара (то тврди судија 

Врховног суда……… је ли Ви мислите да су такве појаве у овом друштву изузеци?). 

 

                Што се тиче инкриминисане тврдње да постоји корумпирана и разуларена 

бирократија наводим ФОКУС број 182, 6. 1981. стр. 43 „основни проблем нашег 

друштва је наша корумпирана и за слободу и интерес појединаца и правде, народа, 

опасна БИРОКРАТИЈА―. Исти лист даље каже (стр. 44) „СФРЈ данас по броју 

посредничких институција, правних норми, у односу на број становника заузима 

прво место у свету―. Лист каже да се прописи не примењују, да постоји потпуна 

обезвређеност и неефикасност права и потпуни правни волунтаризам, чак и мали 

паланачки правник, бирократа, добија привилегију да арбитрарно „тумачи― основна 

права грађана, каже да вербални терор малих чиновника и правника у многим 

радним срединама утишао самоуправни говор до потпуне тишине и резигнације. 

Лист даље каже: „Ево орвеловско-тоталитаристичке мисије формално правних 

норми, нарочито … намењених понашању људи, које се увећавају у толикој мери да 
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простора за самоуправљање нема, ако би се самоуправљање у пракси и применило 

како то прописује то би више личило на понашање програмираних робота а не 

људи.‖ Цитат даље наставља: „бирократија се повезује везама, привилегијама, 

напојницама, по принципу ЈА ТЕБИ ТИ МЕНИ, размењује се право на запослење за 

право на упис, локација за градњу за дозволу за увоз аута, о миту и корупцији и да не 

говоримо, однос бирократије према законима је „растегљив― непрецизни прописи … 

рај за те бирократе који их интерпретирају како њима одговара. Даље лист наставља 

:„бирократија полако али упорно једе и државу и политику, и привреду, за њу су сви 

други непријатељи, а нарочито критички расположена јавност.‖.  

 

Медија тврде да је сваки шести грађанин земље сарадник СДБ. То је милион два 

људи. Ако је тако, ко их плаћа? Већина нису на платном списку МУП-а. То значи да 

они сами морају да се снађу да дођу до средстава за живот. А то стичу 

привилегијама, баве се крађама, провалама, шврецом, криминалом. Ако пар 

милионма грађана ове земље то чини, они су опасни разарачи државе и нације. 

 

                Из овога што каже ФОКУС, званично гласило, кога су читали милиони 

грађана утврђују се моје инкриминисане тврдње, али ја сам то рекао оштрије а 

ФОКУС …на лингвистички начин у духу званичних естетских канона. 

 

                Јавно се признаје криза, па и декаденција, па то и ја тврдим, потребни су 

енергични заокрети, радикални захвати, ако се овако настави нема побољшања, 

напротив биће све горе. уосталом Ви ће те то и видети. 

 

                Што се тиче тога да СФРЈ губи углед на међународној сцени и који су 

узроци тога то су опште познате ствари: несташице, редови, инфлација, 

презадуженост , незапосленост, непоштовање начела, криза морала, безакоње, 

корупција, непотизам, привредни криминал, све се више пише и о непоштовању 

права човека у СФРЈ, много више него раније, то тврде и наша јавна гласила. Ја 

нисам изнео никакву неистину, то су опште познате ствари. Јасно је да се ствари 

неће исправити и да ће се погоршавати ако се овако настави, престиће нас многе 

земље из Азије, Африке, Латинске Америке, које су иза нас сада. Зна  се који су 

узроци. Рашће беда, тензије, што може водити дезинтеграцији државе.Да ли ово што 

се  јавно признаје и каже значи пореметити јавност? 

 

                …. Истичем да сам предње тврдње изнео са добрим намерама, борим се за 

људска права призната Уставом и принципима система, али која се нажалост не 

примењују у пракси.  

 

То радим из одбране, генеза моје борбе за Устав и самоуправљање је  напред 

објашњена. 

 

                Захтевам да се мој случај испита детаљно, да ако сам учинио неки прекршај 

се кривично гоним и казним ,али да ми се омогући одбрана, захтевам да илегални 

прогони престану.  
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-Извештај AI Аmnesty International, 1982. 

 

AI  цитира члан 63 КЗ СФ.: В. Марковић је смештен у психијатријску болницу због 

изражавања мишљења, без да је било доказано да је «опасан по околину». Описује се 

како је обавио интервју са др Туђманом и због тога био смештен у болницу. Прво је 

била предложена мера безбедности на слободи, али је промењена у меру безбедности 

у затвореној болници. Конфинирање В. Марковића због његовог мишљења је у 

супротности са конвенцијама потписаним од стране Владе СФРЈ. 

 

Један извештај примљен од AI иницира да случајеви као В. Марковића нису  једини. 

Истражен је један други  Вјекослав Наглић . 1974.  г. је позван у војску. 13. фебруара 

је био испитан од лекара у Винковцима, 14. фебруара психијатри су написали 

извештај да је  надпросечно интелигентан, да има «боемске  тенденције, тенденције  

неконвенционалности», «ексцентричност» ,``не воли да се сложи са захтевима који су 

супротни његовим  убеђењима». Почео је војну обавезу у Добоју  од 14. априла 1974. 

године, марта 1975. је оптужен за «непријатељску пропаганду», хрватски 

национализам‖, било му је суђено  од Војног суда у Сарајеву 17 и 18. јуна 1975 г.  и 

октобра 1975 је дат  налог да буде испитан од  психијатра, 3. октобра комисија 

психијатара из Сарајева га је прогласила неспособним за војну службу, дијагноза 

«шизоидна параноја» послат је  у психијатријску болницу. 

 

У недостатку  детаљних докумената  AI не може стварати закључке али  у случају В. 

Марковића и В. Наглића је јасно, они су били смештени у психијатријске болнице  

 

зато што су  на ненасилан начин изразили своје мишљење. Ово изазива велику бригу 

да законодавство СФРЈ може бити коришћено за насилне смештаје у психијатријске  

болнице лица која су изразила своје мишљење на  ненасилан начин. 

 

 

 

 

 

 

-1982.година. Изум фотокопир апарата је изменио свет. 

Фотокопир апарат је омогућио да се копирају документа и дистрибуирају тамо где 

треба. Увиђам да је фото-копирница заслужна за упознавање света са оним што се 

овде дешава. Да није фото копирнице,  било би неупоредиво теже. 

 

Милан Николић је мој познаник, и истомишљеник,  он држи фото копирницу,  код 

њега повремено копирам документа.  Он је врло незадовољан стањем у друштву , и 

односом поретка према њему и његовој породици. Његов отац је  у Краљевини 

Југославији био на важном положају у државној управи. Једном приликом 

разговарајући са његовом мајком,  сазнао сам од ње, када споменух мајкиног ујака 

Мирка Беатовића, да добро познаје ујну Јелену Беатовић, супругу маминог ујака 

Мирка:``Како је свет мали, Јелена Беатовић и ја смо радиле заједно за време рата, да 
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преживимо, а комунисти нас због тога прогласили после рата за колаборацонисте``, 

гледала ме је осмехујући се тужно. 

 

``Копирница је револуцонарни изум``, кажем Милану, ``да ли си и ти запазио 

Милане да и ту има надзора од стране полиције, могућих опструкција?``  

 

Он заустави копирање и држећи шољицу вруће црне кафе, обрати ми се, за мене 

изненађујућим тврдњама:`` И те како, понекад ми се копирапарат укочи, неће да 

мрдне, или застане, испадају копије благо  нечитке, редови испреметани``.  

 

`` И мени се то дешава, журим се да фото копирам документа пред састанак са 

страним новинариа и дипломатама, оно се само заглави, или је бледо, нечитко, 

испадне само пола документа``, покушавам да му пренесем моја искуства.  

 

` Он ми се још више приближи,  седе на малу столичицу. Он је витак, сувоњав и 

црномањаст, има интелигентно лице и проницљиве очи:`` Знај да полиција жели све 

да контролише, ништа јој не сме избећи надзору,  тако је и са апаратима за копирање 

које ја поседујем, ово је најорвеловскија држава ``. 

 

 `` Како мислиш да то успевају?``. `` Имају у полицијским архивама адресе радњи и 

власника, техничке бројеве апарата, сада је електроника завладала,  све иде на дугме 

и на дистанцу, могу да у радњи смање напон струје, да програмирају слабост 

апарата, одједном се све поремети са апаратом``. 

 

Милан је политички сазрео, искусан, и он је свашта претрпео.  

 

Једном приликом смо били код њега Иван Прекајски и ја. Иван нам је са смехом 

износи тезу да полиција контролише и електричне инсталације по становима, он све 

завија у шалу, Иван је врло духовит:`` Мало мало па ми наједном препукне нова 

сијалица у стану, или настане курцшлус, препукну осигурачи, или нагло прегори нов 

грејач у бојлеру, трошим огроман новац на сталне кварове, који су нејасни и 

нелогични. А телефон ми је повремено искључен , а квара нема``. 

 

`` Ево како то чине, знајте да сваки шести грађанин наше земље сарађује са СДБ, 

тако сам прочитао недавно у новинама, у свакој иоле већој згради имају свога 

сарадника-настојника обично, он има увид у табле станова, за сваки стан има нацрт 

просторија и електричних апарата у њима. Притисне на дугме и направи лом у 

апарату у коме жели``, објашњава му Милан Николић. 

 

Ко је овде параноичан? 
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-8 август 1982.године. Ко је Војислав Шешељ? 

 

Прочитао сам  са великом дозом знатижеље у магазину "Данас" полемику 

сарајевских професора Фуада Мухића и Војислава Шешеља: први пориче раст 

"панисламског национализма", други пак тврди да је циљ муслиманског 

национализма доминација над БиХ. 

 

Не знам  довољно шта је то компјутер? Прочитах да је на тржиште САД пуштен у 

продају компјутер марке Комодор 64. 
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-28 септембар 1982. године. Допис Психијатријској секцији Српског лекарског друштва. 
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-1982.година.ПОЛИТИЧКИ ПРОГОНИ 100 ПОРОДИЦА ИЗ МОГ ЖИВОТНОГ 

ОКРУЖЕЊА. 

 

 Обред сатанизовања 

 

 Подршку грађанима који су у немилости моћника ја сам почео да пружам на један 

организованији начин још 1975. године, мада сам и раније покушавао да подржим 

појединце жртве прогона. То су били моји сродници, школски другови из I 

Београдске гимназије, колеге са факултета, суседи, земљаци (из родног Средњег 

Подриња), познаници, пријатељи и други. 

 

Временом сам дошао до сазнања да су овакви случајеви далеко бројнији него што 

сам ја то претпостављао и зато сам почео да проучавам моје непосредно животно 

окружење. Направио сам један упитник са великим бројем питања којим сам у 

разговорима прикупио податке за неколико стотина особа из мог животног 

окружења. Тако сам још од 1975. године почео да посећујем ове особе, охрабрујем и 

чиним оно што сам могао, да им будем од користи. 

 

Овде је значајну улогу одиграо један мој рођак из Америке, где су се његови 

родитељи склонили после II светског рата као политички емигранти. Овог правника  

 

сам видео први пут у Бриселу, Белгија 1970. године. Он ми је тада казао да су многи 

наши сродници у Београду прогањани од власти, што ја тада нисам знао, јер сам био 

млад и без политичке зрелости. Био сам врло изненађен да он то све зна а никада 

није био у земљи. 

 

По повратку у земљу 1971. године, сам почео да обилазим жртве прогона, да их 

охрабрујем, подржавам на разне  начине у границама мојих скромних могућности. 

Нарочито сам почео да обилазим ове особе од 1981. године, у просеку једном месечно, 

дакле око 150 особа, што ће чинити за десет година преко 18.000 посета. (Јер ја имам 

намеру да то чиним следећих десетак година). То су породице из Београда, Томић, 

Гуцић, Бљајић, Карагић, Тодоровић, Крсмановић, Беатовић, Глоговац, Бакић, 

Прекајски, Игњатовић, Андрић, Пољански, Марковић, Ћук, Конфино, Fon Saks 

(Пешић), Живковић,  Анђелковић, Стојановић, Милојковић, Чолић, Поповић, 

Хујбер, Митић, Дангић, Вељковић, Вуковић, Милошевић, Јовичић, Тадић, 

Урошевић, Љубојевић, Недић, Митровић, Живановић, Михајловић, Мајсторовић, 

Вујинић, Јовановић, Микалачки, Лазаревић, Пешић, Мијатовић, Димитрић,  и друге. 

 

Ове особе су на слободи али су биле и жртве политичких прогона: на радном месту, у 

запошљавању, по питањима стана, малтретирања пред судовима, у образовним 

установама деце, ђака и студената, у вези са пензијама. било је и полицијских 

малтретирања а неки од њих су у прошлости, или у току времена посећивања, били 

смештани у затворе или психијатријске установе противно закону и медицинској 

етици. Неки су се жалили на нападе у штампи без права на исправку, на спречавање 

публиковања и бављења научним радом, било је растурања породица и бракова, 

подстицања деце против родитеља, заплене преписке и сметњи у телефонирању. 
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Радило се о особама различите старости и пола, различитог образовања и професија. 

Оно што им је било заједничко је велика невоља.  

 

То је мирна паства која подноси неправде и притиске без роптања, уморни, 

обесхрабрени. Многи нису ни били довољно свесни шта се иза свега тога крије. 

Једноставно су мислили да је то тако само по себи, да им нико ништа не чини, да је 

таква људска судбина, да нигде нема, и није било, нити ће бити правде и идеалног 

људског друштва. Ја сам им објашњавао о чему се ради, ко то и како чини, и 

подстицао их да се усправе и боре против прогона за које нема разлога (њима су 

најчешће пребацивали да су српски националисти, четници, обезвлашћени буржуји 

и сл). За већину сам прикупио детаљну документацију и редовно је прослеђивао 

тајним каналима ван земље и међународним организацијама вапећи да нас неко 

заштити од помора и насиља. На граници ми је при изласку из земље заплењена 

документација. Али ја сам све знао напамет, јер сам приликом хиљада посета овим 

несретницима о свакоме размишљао и анализирао његову ситуацију, објашњавао је 

сам себи и неком мом невидљивом саговорнику коме сам замишљао да објашњавам 

ужасну трагедију која је задесила ове људе и зла које се чине нашем народу. 

 

Почела су упркос заплене преписке да стижу писма, људи су били згражавани оним 

што су сазнавали. Још пре неколико година сам захтевао од комуниста да прекину са  

 

масовним политичким прогонима грађана и уништавањем људског материјала, још 

онда је речено да међународна заједница не може даље толерисати оваква 

монструозна недела.Увидео сам да је најважније разоткрити скривену страну 

друштва, комунистичке преваре оних који масовно прогоне .За  време посета, а знао 

сам да таквих грађана страдалника има на сваком кораку, гледао сам их право у очи, 

охрабривао их, подстицао их да ми причају своја страдања, све слушао пажљиво, 

објашњавао им поступке и методе како им се чини то велико зло. Био се успоставио 

неки немушти контакт са неким мојим невидљивим имагинарним саговорником 

коме сам „објашњавао― заверу, тражећи од њега подршку. 

 

То је период освешћивања, време приказивања свету сатанизма у Југославији, обред 

сатанизовања. У овом времену су се појавили одбори за заштиту људских права који 

су такође снажно допринели да се свету прикаже бољшевички монструм који гута 

наше људе и српски народ.  

 

Упркос свега што се десило у овој области нема промена, неколико од ових особа је 

умрло, остали су и даље у истој ситуацији као и раније. Али су ту згражавање света 

оваквим злоделима које он више неће хтети да толерише.  

 

Добро ми је познато да су и поједини прогонитељи ових невиних људи ваљда по оној 

народној „Ко другоме јаму копа, сам у њу пада― у овом периоду додирнули дно 

мучеништва, али је питање да ли су доживели и катарзу, да ли су се покајали, или су 

огромну мржњу однели са собом у гроб, или је оставили у аманет својој деци и 

унуцима. 
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-  

Ауторова мајка Зора са унуком Миланом. 

 

 

 

 

-1982.година. Суседи. 

 

Вера је Сашина колегиница из Рекорда. Вера и њен супруг Мишко, нам долазе у 

посете, и ми посећујемо њих у оближњој вишеспратници недалеко од нашег стана у 

истој улици. Постоји још једна Вера, она станује у нашој згради. Саша има навику да 

се зближава са суседима. А ја не. У оближњој улици Воје Илића станује Сашина 

колегиница из Рекорда, по имену Душанка. 
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-Октобар –децембар 1982.године. Преписка са Ивом Малеш смештеним због 

вербалног деликта у психијатријску болницу на отоку Угљен у Јадранском мору.  

 

О акцијама спашавања Иве Малеша из Психијатријске болнице Угљен на отоку 

Угљен у Јадранском мору ће бити говора у следећим поглављима. 

 

 

-Октобар 1982.године. Југославија покушава да се изчупа из ковитлаца суноврата. 

 

 

 

Овог месеца су усвојене радикалне мере штедње у СФРЈ услед несташице енергије и 

20 милијарди долара дуга: за путовање у иностранство потребно је положити депозит 

од 5000 динара (око 100 долара) за годину дана; ограничење потрошње електричне 

енергије и горива, тежине хлеба, температуре у становима. СИВ ограничава 

количину новца која се може изнети из земље ("црна недеља" за трговину у Трсту). 

СФРЈ: бензин и дизел се од сада добијају на бонове (40 литара месечно за 

аутомобиле). Девалвација динара са око 52,6 на око 62,9 за амерички долар (уведена 

са циљем увећања извоза). 

 

Да ли ће ове мере довести до побољшања економске ситуације?  Никако не верујем, 

то је покушај деловања на симптоме, и то оне споредне и неважне?. Запаљење плућа, 

а бољка је још опаснија, се не лечи капима против кијавице? 

 

Лидер румуније Николае Чаушеску је посетио Југославији. Обе земље море сличне 

неприлике. 

 

Црвена Звезда - Барселона 2:4, Марадона дао леп гол лоб ударцем. 

 

Да ли је катастрофа на Лењиновом стадиону (данас Лужњики) у Москви - у стисци 

погинуло 66 особа на утакмици Спартак-Харлем, симптом нарастајуће кризе у овој 

највећој земљи на свету? 

 

Кина се буди, то се види и по спортским резултатима, у Загребу на Шестом Светском 

купу у гимнастици је доминирао Кинез Ли Нинг, са освојених 6 од 7 златних медаља 

(на отварању пекиншких Олимпијских игара 2008. он ће запалити олимпијску 

ватру). 
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- Новембар 1982.година. 

 

Београд упорно, али безуспешно, покушава да дисциплинује косовске Албанце, 

косовски новинар Хидајет Хисени осуђен на 15 година затвора због "антидржавне 

делатности" (предводио групу Марксисти-лењинисти Косова).  

 

Да ли несрећа у тунелу Саланг у Авганистану, где је у експлозији цистерне с горивом 

погинуло 64 совјетска војника и 112 Авганистанаца, претвара Авганистан за 

Совјетски Савез, у исто оно што је  Вијетнам био за САД? 

 

Изгледа да Варшава попушта,  Лех Валеса, вођа пољског покрета Солидарност, је 

ослобођен након 11 месеци заточеништва близу руске границе. 

 

Сукоби исламиста и марксиста на Алжирском универзитету. 

 

 

 

-Амнести интернешенел 1982.године. Петиција Председништву СФРЈ због 

злоупотреба психијатрије.( из Архиве АИ). 

 

АИ преноси из Београда: У новембру 1982 године осам грађана, међу њима и два 

добро позната професора универзитета, су послали петицију Председинштву СФРЈ, 

захтевајући ослобађање из Психијатријске болнице Централног затвора у Београду  

пет особа. Петиција каже да су ове особе биле конфиниране, зато што су изразиле 

своја неконформна политичка мишљења у писмима властима земље. Петиција 

позива да се преиспитају документа  ових пет случајева, да буду испитани од стране 

независних југоловенских или страних психијатара експерата. Петиција констатује 

да би они могли бити третирани у обичним психијатријским болницама -ако се 

сматра да су душевни болесници. AI је захтевала додатне информације за ових пет 

особа‖ 

 

  

-Децембар 1982.године. 

 

Упркос међународне помоћи економска криза у земљи узима све више маха. 

Делегати Савезне скупштине су изненађени и забринути повећањем буџета за војску 

од 22 милијарде динара (око 350 милиона долара). Сервисирање главнице и камате 

дуга СФРЈ захтева око 5 милијарди долара. СФРЈ: Годишња инфлација око 30%, 

девалвација динара, задуженост око 20 млрд. долара (од чега половину треба вратити 

ове и следеће године). 

 

Јесенас су уведене мере штедње. 

 

Уместо да установи пропусте и да их исправља, поредак појачава репресију. 

Дописница "Вјесника" из Београда Ранка Чичак је осуђена на две и по године 

затвора, након што је извештавала о "свињској мафији" у Пећинцима, што ће 
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изазвати талас протеста новинарства. Чини ми се да се властодршци осећају 

проваљеним. 

 

Откуд тако раширена масовна корупција? Шта би са комунизмом и његовим 

идеалима? 

 

Иницирана је акција "Имаш кућу, врати стан" .Желе мало да поврате веру народа у 

друштвену правду  морал. 

 

Дали је се неко запитао: откуд овакав страховит пад морала у Југославији? 

 

 

Ево неких културних догађаја који су обележили ову годину: 

 

TIME магазин проглашава компјутер за "Човека године". 

Први албум Лепе Брене ("Чачак"). 

 

Роман "Нож" Вука Драшковића. 

Роман "Трен 2" Антонија Исаковића и "Ноћ до јутра" Бранка Хофмана, говоре о 

Голом отоку. 

Телевизија: ТВ серије: "Коже" (ТВ Сарајево), "Приче из радионице (сним. 1981)", 

"Докторка на селу", "Лукићијада", "Подвизи дружине 'Пет петлића'", "Сијамци" 

(сним. 1981), "Поп Ћира и поп Спира", "Шпанац" (ТВ Београд); "Смоговци 1", 

"Невоље једног Бранимира" (ТВ Загреб). 

 

 

Нова 1983.година се упркос суморне друштвене ситуације дочекује са новим надама. 

Свака нова година је као неко ново рађање, сви се окрећу новој надолазећој години, 

сви се надају бољем, очекују промене.  

 

Рихард Конрад, шеф службе, ми је казао резигнирано:`` Зар је могуће да је већ дошла 

1983.година?``. Колега из Службе Миланче ( Кувељић) додаде:`` Није за поверовати, 

како време лети?``.  

 

Рихард Конрад је наш Немац, он је црномањаст, мудар и образован. Заиста је 

мужеван. Умерен је и разуман. Једном приликом ми је казао са разумевањем и 

другарском топлином:`` Ја тебе разумем, немам ништа против тебе, тако директори 

захтевају``. Оваква његова искреност је за мене много значила, и он је због тога 

истински добио у мојим очима.  

 

Миланче је нешто друго. Нас двојицу веже замљачка спона:`` Ви тамо од Љубовије 

сте пореклом од Бијелог поља, Љубовија је на речици која се зове Љубовиђа, тако се 

зове и једна речица код Бијелог поља``.  

 

То што рече Миланче је за мене било откровење, одавно се мучим да објасним одакле 

потиче назив варошице Љубовије и речице Љубовиђе, мада тај податак знам од 
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раније(  том 1). Миланче је политички врло поуздан, испричао ми је да испод Земуна 

има читав подземн град:`` Имају спаваонице, кревети, све што треба, ако не дај Боже 

затреба``. 

 

Хтео сам мало да се нашалим са њима двојицом:`` Миланче, ти и ја смо земљаци, а 

Рихард је Немац, а ти си више уз њега, него ли уз мене?``. На ову моју опаску смо се 

сва тројица гласно насмејали. Јасно је о чему се ради, јер Рихард, иако је Немац, 

потиче из породице која је још од Другог светског рата сарађивала са комунистима.  

Миланче хитро додаде:`` У мом кварту има улица која се зове по Конраду, 

Рихардовом стрицу``. Знам, за ту улицу. 

 

На моју опаску да је Рихард црномањаст, он ми објасни да када је био у посети сестри 

која живи у Немачкој, посматрао је пажљиво пролазнике на улици, многи су били 

црномањасти као и  он. `` У Немачкој више него ли сваки десети је странац, зато је 

тако, мешали се.``, потсетих га . Рихард се насмеја: `` Па и овде су се поготову Немци 

мешали``.  

 

Error! Reference source not found. 

Error! Reference source not found. 

 

На то ће Миланче духовито: ``Рихард је на комшију``. 

 

Лепо је наћи заборав у ћаскању са расположеним колегама, али се не може побећи од 

сурове стварности. 

 

Дошло је време да се деценијске погрешке увиђају, да почињу да се јављају све 

видљивије и болније последице . Дошао је ђаво по своје.  

 

Стварност свакодневно доноси болна отрежњења. Она неумитно кажњава за 

почињене пропусте од 1945. године. Ово је тек почетак. 

 

Већ почетком године, у јануару месецу, се ређају један за другим мучни догађаји, као 

ударац за ударцем посусталом боксеру у плексус, који су показатељ тешке кризе у 

земљи, која се не смирује, него има тенденцију рапидног погоршавања. 

 

16 јануара је умро Владимир Бакарић, потпредседник Председништва СФРЈ и члан 

председништва ЦК СКЈ (Централног комитета Савеза комуниста Југославије). У 

државном председништву га замењује Мика Шпиљак.  
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Владимир Бакарић и Тито. 

 

После Тита и Кардеља преминуо је још један високи  државни руководиоц. Одлази 

стара гарда, долазе нова времена. 

 

Косово, економска криза, интерне тензије у земљи која се окомито креће низбрдо, 

као камион коме на низбрдици благо поуштају кочнице, су теме које доминирају у 

медијима и свакодневно оптерећују ионако све забринутије становништво.  

 

Влада СФРЈ је оптужила Албанију за "флагрантно" мешање у унутрашње ствари 

(поводом Косова) и "претњу силом". Група од од 23 Албанца је потом осуђена на 

казну од 14 година затвора због завере за "републику Косово". 

 

Земља грца у дуговима, кредите треба отплаћивати, не могу да се отплате они раније 

узети, а нема новца за буџет, плате , пензије, за преживљавање државе.  

 

 

 

Уместо да се установи зашто је тако, и спроведу корективне мере, излаз се види у 

новим задуживањима.  

 

Један од значајних руководилаца Митја Рибичич, се изјашњава да је потребна 

страна помоћ, али у исто време захтева строжију контрола над штампом. Какве везе 

имају економске тешкоће земље и надзор уређивачке политике медија?. Мислим 

обратно, медија треба отворити, либерализовати, демократизовати земљу, а тек то ће 

ослободити спутане потенцијале креативности.  

 

А не обратно. 

 

А побољшања неће доћи брзо. Отуда треба предузимати краткорочне мере, да се 

преживи. А упоредо са тим разрадити темељит ПРОГРАМ ИЗЛАСКА ИЗ КРИЗЕ. 

Како спасити Југославију од распада? 

 

Уместо да се саслушају критичка мишљења, а међу њима је било и много 

добронамерних и основаних, да то буде драгоцен извор спасоносних идеја, 

острашћени поредак је сваку критику без удубљивању у исту, аутоматски одбацивао 

као `` злонамерну``. Офанзива против критичара поретка се појачавала. Забрањена 
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је представа "Голубњача" Јована Радуловића у Новом Саду, што је  изазвало нове 

расправе у земљи. Двојица функционера издавачког предузећа "Отокар Кершовани" 

су остала без посла, јер су објавили књигу "Стварно и могуће" Добрице Ћосића, 

упркос противном мишљењу хрватског ЦК, који је књигу описао као 

"националистичко и шовинистичко дело". Киро Хаџи-Василев, лидер СК из 

Македоније, критикује "интелектуалце", каже да кроз штампу "провоцирају" 

партијску владавину и траже вишепартијски систем.  

 
Добрица Ћосић. 

 

Неке америчке групе за праћење људских права, међу којима и Хелсинки Воч,  

критикују извештај о стању људских права у свету у вези 12 земаља, међу којима је и 

Југославија. 

 

У Цириху су почели преговори Југославије и 50-так западних банака о пакету 

помоћи, како би земља могла отплаћивати дугове (18 млрд. долара). Представници 

15 страних влада су препоручили средњорочни кредит од 1,3 милијарде долара 

Југославији; 90-дневна суспензија враћања главнице банкама. 

 

 

У Бечу договорено да се иранска нафта за светско тржиште прерађује у Југославији. 

То ће бити мала али корисна финасијска инјекција привреди ове државе која грца у 

дуговима. 

 

Уставни суд је приговорио Савезној скупштини због закона којим се путовање у 

иностранство условљава депозитом од 5000 динара (уведено прошлог октобра). Јанко 

Смоле, задужен за иностране југословенске финансије, тврди да ће и без репрограма 

бити исплаћено 4,5 милијарди долара дугова који приспевају ове године. 

 

СИВ је најавио повећање цена транспорта и пољопривредних производа до 33% 

(крај полугодишњег замрзавања цена). У Београду су уведени бонови за уље, за 

прашак за веш и кафу - Уставни суд каже да је то нелегално (неке градске општине 

их увеле 31. 1.) Бонови за бензин уведени су у целој земљи прошлог октобра. 

Продавнице у Титограду, где се први пут после месец дана појавио прашак за веш, су 

опљачкане, извештавају београдске новине.  

 

У животе Југословена се увлаче све већа неизвесност и несигурност. Откуд сад све 

ово? 
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У Бриселу је ратификован трговачки и економски споразум  Европске економске 

заједнице и СФРЈ . Југославија је постигла споразум са комитетом банака кредитора 

- пакет од две милијарде долара , део ММФ-овог пакета од пет милијарди .  

 

Југославија иде на два колосека, тако ми се чини. У земљи су врло присутни и 

антиамерички и анти западни трендови и политичке декларације.  

 

Испада да је се Југославија определила за СССР? А Југославију спашавају од 

тоталног банкрота управо Америка и ММФ? 21 марта совјетски премијер Николај 

Тихонов је стигао у петодневну посету Југославији, којом приликом је договорена 

привредна сарадња између две земље, и увећање увоза нафте за 20%, 5,35 милиона 

тона ове године.  

 

Банка за међународна поравнања је пристала да да позајмицу од 500 милиона долара 

СФРЈ  

Југославија се дрма из темеља. 

 

А у марту је одржана VII Конференција Покрета несврстаних у Њу Делхију. 

Југославија упркос кризе  исказује и даље амбиције да води овај покрет. 

 

У Београду је 10-ог марта убијен турски амбасадор. То је био атентат јерменских 

терориста на турског амбасадора Галипа Балкара у Београду (подлегао два дана  

касније). Грађани су појурили за њима, којом приликом је погинуо студент Жељко 

Миливојевић. 

 

 

 

Загребачки надбискуп Фрањо Кухарић је произведен у кардинала.  

 

Иран напада југоисток Ирака.  

 

Амерички председник Роналд Реган објављује Стратешку обрамбену иницијативу, 

односно противуракетни програм који ће медији назвати "Ратови звезда". 

 

 

-7 март 1983.године. Допис адвокату Срђи Поповићу. 

 

Адвокат Срђа  Поповић ми је давао драгоцене савете у вези претходних политичких 

неприлика. Успео сам да га уз мој велики труд, колико толико заинтересујем и за 

злоупотребу психијатрије у политичке сврхе. Када сам му то споменуо први пут, 

посматрао ме је упитно, учинило ми се да он сматра да таквих злоупотреба нема , и 

да је то споредна ствар када се ради о људским правима у Југославији. Скоро да ме 

је обесхрабрио, али ја се не обесхрабрујем тако лако:‘‘ Ово није Совјетски Савез, 

тога у Југославији има мало, и тешко је доказати, психијатри то врло вешто завију и 

укрију. А ни ви ни ја нисмо психијатри. Рекао бих пре да је то социјална 

патологија‘‘. 
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‘‘Ево вам подаци о неколико појединаца који су због вербалног деликта сада, или су 

били у психијатријским болницама‘‘, ставих на његов сто свежањ докумената. Он их 

узе пажљиво, и стави у ладицу.  

 
Срђа Поповић. 

 

Адвокат Поповић је врло стручан, има врло угледну канцеларију у којој су 

запослени врло стручни млади правници и адвокати, нарочито ми је добро познато 

да брани бесплатно жртве политичких прогона. Убеђен  сам да је он имао међу 

клијентима и оних који су имали окапања са психијатрима, центрима за социјални 

рад, са изрицањима психијатријских мера безбедности, у вези стављања под 

старатељство, и да је он ипак на неки начин близак са овом материјом.  

 

Али ми је у  исто време врло добро познато, шта  о таквим случајевима мисле судије, 

они из центара за социјални рад, психијатри и адвокати. Ако неки од њих, они 

промућурнији, нешто и прозру, или назру, или чак и да посумњају да је политика 

умешала у то прсте, они би се по правилу одмах дистанцирали: за њих је то 

социјална патологија, нечувен брлог, у то се не треба мешати, нико ту не може 

ништа истерати на чистину, не само да ће губити време, него ће се, као озбиљан  

 

 

стручњак у својој бранши, и избламирати. А ако инсистира да истера истину на 

чистину, може се замерити охолим и врло осветољубивим моћницима. 

 

Једноставно, на нивоу ових сегмената и стручњака се деценијама створила једна 

одбојна предрасуда, да преко таквих појава једноставно треба проћи затворених 

очију. У њиховој подсвести постоји један филтер, скретничар, који би им већ на том 

нивоу првог контакта,  такву помисао муњевито одбацивао.  

 

Имајући у виду овакво стање, претпоставке о ставовима стручњака по овом питању, 

имао сам  на уму да чак и тако стручни адвокати као што је Срђа Поповић, да по 

овом питању нису  ни покушали било шта да ураде. 

 

Он је био тако мудар и флексибилан у другим стварима, пријемчив на 

аргументоване тврдње, да сам се надао да иако има такву окошталу и ригидну 

представу о психијатрији, да је ипак могу разбити, и да га могу убедити  и побудити 

његов интерес и придобити га за сарадњу, ако му доставим више случајева и да 

изнесем убедљиве аргументе. 
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‘‘Знате, овде се не ради о њиховом душевном здрављу, ви сте адвокат и познајете 

међународно право, нико не може бити утамничен због изражених мисли, под 

условом да није прибегавао насиљу. Зато уопште није ни битно да ли су они 

неурачунљиви душевни болесници, или то нису, битно је да су они смештани у 

луднице због ненасилних речи``. 

 

Он ме је , сада већ помало замишљен, посматрао без икаквог коментара. 

 

Тако се наш разговор за тај дан завршио. 

 

-  
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-17 март 1983.године. Осуђен сам на новчану казну. 

 

Судија за прекршаје општине Стари град у Београду, у прекршајном поступку 

против окривљеног КРСМАНОВИЋ ТОМИСЛАВА…. из чл. 2. став 1. тачка 3. 

Закона о прекршајима против јавног реда и мира, на основу чл. …, 80. и 203. Закона 

о прекршајима доноси дана 17.3.1983. године 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Окривљени КРСМАНОВИЋ ТОМИСЛАВ, од оца Милана, рођен 20.7.1936. године, у 

Прешеву, дипл. економиста, разведен, сам живи, месечни приходи 15.000 динара, из 

Београда, Војводе Степе бр. 68 

 

ОДГОВОРАН ЈЕ 

 

 Што је дана 31.8.1982. године, око 0,45 часова, код пешачког прелаза на Тргу 

Републике, у Београду, на јавном месту говором омаложавао социјалистичо-

патриотска осећања грађана, на тај начин што је рекао „да је против овог 

друштвеног система и да је он следбеник Ђиласа―. 

 

 

  Чиме је учинио прекршаје из чл. 2. став 1. тач. 7 Закона о прекршајима против 

јавног реда и мира, па се: 

 

К А Ж Њ А В А 

 

                 НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 2.500 Д И Н А Р А . 

 

Новчана казна има се платити у року од 15 дана од дана пријема решења у 

противном иста ће се казна заменити у казну затвора у трајању од 25 дана. 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

 

Станица саобраћајне милиције Г.СУП-а Београд, дана 31.8.1982. године под бр. 172 

поднели су пријаву против окривљеног Крсмановић Томислава због прекршаја 

ближе описаног у диспозитиву решења. 

 

         Окривљени је изјавио да је критичном приликом био заустављен  од стране 

саобраћајног милиционара јер је прешао улицу док је на семафору било упаљено 

црвено светло. Није имао да плати казну и био је веома нерасположен и депримиран, 

јер су му дете и супруга били болесни.  Био је нервозан па је милиционер погрешно 

протумачио његове речи. Само је цитирао изјаву председника Врховног суда 

Југославије…….. који је рекао да је неки функционер прегазио човека и није 

одговарао, а од њега који је сиромашан тражи се да плати новчану казну, што је 

прелазио улицу на црвено светло. Додао је да је више пута добијао отказ у радним 
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организацијама и да је низ година провео без посла, јер је био жртва политичких 

прогона.. 

 

Милиционери ………… су изјавили да су критичном приликом вршили контролу 

пешака, па су том приликом зауставили и окривљеног због саобраћајној прекршаја. 

Потврдили су да је окривљени рекао да је против овог система и да је следбеник 

Ђиласа. Милиционер ……….. приликом суочења са окривљеним своје наводе је 

потврдио. Милиционер …….., није суочен са окривљеним јер окривљени није 

приступио дана 22. фебруара 1983. године у 08,00 часова ради суочења, иако је позван 

усмено на записнику дана 27. јнуара . 1983. године. 

 

На основу брижљиве оцене сваког доказа посебног и свих доказа заједно као и на 

основу резултата целокупног поступка стекао се утисак да је окривљени извршио 

прекршај за који се терети на начин … у изреци овог решења. Сведоцима се 

поверовало а приликом суочења њиихови искази се међусобно поклапају и допуњују. 

 

Окривљени је оглашен одговорним  јер је оцењено да је прекршај извршио у 

посебном  стању које је било проузроковану његовим несређеним личним 

приликама. 

 

Окривљени није у обавези да плати трошкове поступка обзиром на његово слабо 

имовно стање. 

 

 

 

Против предњег решења незадовољна страна може изјавити жалбу Већу за 

прекршаје града Београда, у року од 8 дана од дана пријема истог а преко овог 

судије. 

 

 Решено код судије за прекршаје СО Стари град у Београду, дана 17.3.1983. године. 

 

 

                                          СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ 

                                                                                                       ………… 

 

-26 март 1983.године. Саопштење АКЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ 

ПСИХИЈАТРИЈЕ И МЕДИЦИНЕ У РЕПРЕСИВНЕ СВРХЕ 

 

 Покренуо сам независни лист ИСТИНА, са намером да у њему публикујем 

сапштења и да их делим тамо где налазим за сходно. 

 

 

Независни лист И С Т И Н А   број 6, 26.3.1983. г., Београд 
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 С а д р ж а ј : 

 

1.       Гојко Ђого позван на одслужење затворске казне 

 

2.       Лист ПОЛИТИКА из Београда дезинформише читаоце у вези Јездимира 

Дангића и његове породице 

 

3.       Угледна награда 7 Секретара СКОЈ-а додељена песми Д. Димитрова РУЛАМ 

СВОЈУ КОЖУ 

 

4.       Стаљинизам у ЈНА 

 

5.       Психијатријска репресија - догађаји и вести 

 

 

1.       Гојко Ђого позван на одслужење казне 

 

 Београдски песник Г. Ђого, осуђен на казну затвора због своје збирке песама 

„ВУНЕНА ВРЕМЕНА―, се налази од краја марта у затвору Падинска скела код 

Београда. Песник је у затвору зато што је писао песме. Показује се право лице 

друштвеног система, сврстава се на овај начин уз оне најреакционарније на свету. 

 

        Међутим, случај Ђого је по много чему другом интересантан. По први пут у 

историји ове државе јавно мнење је нашло слоге и храбрости да се супротстави 

властима. Подигли су се таласи протеста у корист песника, на његову страну су се  

 

ставили многи. Основан је и Одбор за заштиту слободе изражавања. Од момента 

хапшења песника до данас се непрестано одржавају бројне манифестације којима се 

тражи његово ослобађање. Сваког понедељка у 19,00 часова у просторијама 

Удружења књижевника СР Србије у Француској 7 се одржавају протестне вечери и 

скупови у корист Ђога. 

 

        Домаћа штампа, и мас медиа ћуте, и нису објавила вест о његовом хапшењу, не 

говоре о протестима у његову корист. Још једна потврда о неделима и мрачњаштву, 

и природи локалне власти. Недавно је спаљена књига о случају Г. Ђого, у једној 

београдској штампарији. У једној држави где се спаљују књиге има и 

самоспаљивања људи. 

 

Док домаћа јавност ћути, страна штампа много говори о Ђогу, истина се не може 

сакрити. 

 

 

2. Лист ПОЛИТИКА из Београда обмањује читаоце у вези Јездимира 

Дангића и његове породице.( томови 1, 2 и 3). 
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Јездимир Дангић. 

 

ПОЛИТИКА је у више наврата у задње време писала о четничком поглавару Ј. 

Дангићу и његовој породици . Ови чланци врве од лажи и фалсификата. Како је 

могуће да тако нешто себи дозволи лист као ПОЛИТИКА, који претендује на 

озбиљност? Речено је нпр. да су деца Ј. Дангића угледни грађани, професори 

универзитета―, да уживају благодети овог друштва.‖ 

 

        Чињенично стање је другачије. Ј. ДАНГИЋ има две ћерке. Старија је 

наставница осмогодишње школе (Љиљана Ристовић, Дангић, близу педесетих година 

старости, удата, мајка двоје деце, муж Љубиша запослен у Галеници, Земун). Млађа 

је архитекта (Надежда Дангић, рођена 1941. год, неудата, адреса: Рузвелтова 27,  

 

Београд, запослена је у предузећу Хидротехника, Београд. До недавне смрти мајка 

становала са њом у малој гарсоњери, сада је сама). 
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-27. март 1983.године. Допис професору Љуби Тадићу. 

 

 

 

-8 април 1983.године. Ухапшени муслимански интелектуалци у Сарајеву. 

Тужилаштво у Сарајеву је саопштило да је СДБ ( Служба државне безбедности) 

ухапсила 11 људи због "кривичног дела непријатељске пропаганде". Ухапшени 

су: Алија Изетбеговић, Омер Бехмен, Салих Бехмен, Рушид Пргуд, Мустафа 

Спахић, Мелика Салихбеговић, Ђула Бичакчић, Едхем Бичакчић, Исмет 

Кусумагић, Хасан Ченгић и Дервиш Ђурђевић (придружиће им се и 

песник Џемалудин Латић).  

 

Алија Изетбеговић 

Махмут Бакали, некадашњи лидер косовског СК, је искључен из партије.  

СИВ је објавио да ће дозволити шири простор за приватна предузећа, ради смањења 

незапослености. 

Недавно је кажњен научни радник, Србин Војислав Шешељ. Сада под удар падају 

муслимански интелектуалци. Велика метла покушава да уклони и оне са лева, и са 

десна, из целе Југославије. 
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-23 април 1983.године. Песма Евровизије у Минхену. 

Даниел Поповић је четврти са песмом "Џули``. Као и сваке године, данас смо се 

окупили у стану да пратимо песму Евровизије. Песма коју пева Даниел Поповић, је 

врло весела и пуна је младалачког полета. 

Милан ми је сретан седео у крилу, као да предосећа да ћу ја ускоро опет отићи. Зато 

ја користим сваки моменат да што више будем са њим, купујем му играчке, сличице, 

слагалице, идемо у шетњу. Нећу ја њега напустити ни када одем из стана, виђаћу га 

често, бринућу се о њему. 
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-7 април 1984.године. Допис Радомиру Вељковићу. 

 

 

-30 април 1983.године. Писмо господина Харлода Висоцког из ААП ( Америчка 

асоцијација психијатрије). 
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-Мај 1983.године. Стонотенисери Зоран Калинић и Драгутин Шурбек освојили 

златну медаљу на Светском првенству у Токију, победивши стонотенисерски пар из 

Кине. 

 

 Још увек солидни  резултати југословенских спортиста охрабрују поредак, јер су 

спортски успеси за ову државу средство подизања рејтинга. 

 

 

-Мај 1983.године. У "Политици" на оставку принуђен Драгољуб Траиловић, главни 

уредник, и још двојица, због "пропуста у неким чланцима". 

 

Стане Доланц, савезни секретар унутрашњих послова, тврди да су "непријатељски 

елементи" појачали активност.  

 

 
Стане Доланц. 

 

Зар он не види да Југославија ври? Зар не схвата  зашто?  

 

Ротација: Мика Шпиљак постаје председник Председништва СФРЈ након Петра 

Стамболића. 

 

Смењен Јожа Влаховић, главни уредник "Данаса" (приговарено му је због начина 

извештавања са пленума ЦК СКХ). 

 

 

-25.мај 1983.године. Овогодишња прослава Дана младости изазива критике 

интелектуалаца ("културни примитивизам"), али и Социјалистичког савеза 

("религија и мистицизам" под видом похвале Титу). 

 

 Југославија се мења убрзано из дана у дан. Многи то и не осете и не запазе. 

Југославија је отворена земља, има мешања са светом, долазе милиони страннх 

туриста, многи раде ван земље, телевизија и филмови су прозор у свет. Већина сада 

посматра критички устајале бирократске шеме, поготову јер криза нараста.  

 

Бирократска тврђава пуца по свим шавовима.  
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Тиранија и тоталитаризам не могу опстати када се земља отвори свету. А то је 

учинила Југославија, наивно се надајући да ће у исто време опстати бирократска као 

и раније. 

 

.  

 

 

-s`leva na desno: Miša i Duško  Beatović; sin Vuke i Đuke Sarape ( rođen i živi u Americi); 

grupna slika: Uspomena od Dese Beatović i učenica iz Gračanice 3.11.1931 godine, Gračanica. 

 

-1983.године. Нови талас у забавној музици. 

Земља тоне у све убрзанију и сложенију кризу, а на сваком кораку бујају којекакви 

музички ансамбли? !. 

 

`` Сиромашне и апатичне људе, терају  да се забављају, омладину залуђују, да се не 

побуни``, смеје се Иван Прекајски својој духовитости. 

Извод из архиве података(Википедија): Био је то чувени Нови талас (нови вал), који 

је углавном био заступљен у Загребу и Београду. На неки начин, унели су освежење на 

већ посусталу рок сцену и помало ускомешали тадашњи социјалистички режим 

својим бунтовничким ставом. 

Нови талас започео је објављивањем плоче “Пакет Аранжман” која је била 

компилација три београдске групе: “Идоли”, “Шарло Акробата” и “Електрични 

Оргазам”. “Шарло” се убрзо распао, и настају “Дисциплина Кичме” и “ЕКВ”. У 

Загребу је деловало неколико бендова: “Прљаво Казалиште” панк-рок усмерења, 

“Хаустор”са харизматичним вођом Дарком Рундеком, који је миксовао карипску 

музику са панком и новоталасним звуком, “Филм”и Јура Стублић , “Азра” коју је 

предводио контроверзни Џони Штулић, песник убојите енергије. 
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У Новом Саду је била ексцентрична новоталасна група “Лабораторија звука” браће 

Вранешевић, која је комбиновала реге и ска звук, а касније и поп-рок. Све те групе 

данас имају култни статус за старије и нове генерације. 

Истовремено, као одговор на Нови талас, у Сарајеву се оснива покрет Нови 

примитивизам. Промовисан је путем чувене радио, па потом ТВ емисије “Топ листа 

надреалиста”.Чланови “Надреалиста” имали су своју групу “Забрањено Пушење”, био 

је ту и “Елвис Џ. Куртовић”, “Бомбај штампа” и мегапопуларни тинејџ бенд “Плави 

Оркестар”. Био је то један специфично босански и сарајевски анти-културни покрет, 

нека врста уметничког смера. Забрањено пушење је певало о Сарајеву, његовим 

идолима и локалним херојима уз приче о љубави и губицима, на другачији, често 

хумористички начин. 

Поред надреалиста, у то време сарајевска поп-рок школа изнедрила је и саставе: 

“Црвена јабука”, “Валентино”, “Хари Мата Хари” и “Мерлин”, који су имали тај 

јединствени, препознатљиви сарајевски дух. 

Осамдесетих, поред “Бијелог дугмета”, најпопуларније рок-групе биле су “Рибља 

чорба” и Бајага са “Инструкторима”,”У шкрипцу”, 

“Пилоти”,”Партибрејкерси”,”Последња игра лептира”, “Галија”, “Парни ваљак”, 

“Аеродром”, Масимо Савић и “Доријан Греј”… 

Успешну варијанту домаћег хеви метала представљали су босански “Ватрени 

Пољубац”, “Дивље Јагоде”, пулско “Атомско Склонисте” а у Београду “Горди” са 

Златком Манојловићем. Представници панка били су новосадска “Пекиншка патка” , 

љубљански “Панкрти” и ријечки “Параф”. 

У то време имали смо и наш први, врхунски, електро-поп састав “Денис и Денис” са 

сензационалном Марином Перазић, па женски бенд из Ријеке “Какаду Лук”, 

словеначки “Видеосеx” и њихову харизматичну певачицу Ању Рупел, па сјајне рок 

певачице, Слађану Милошевић,Викторију и Беби Дол, које су ишле испред свог 

времена. 

Истовремено, шлагерска забавна музика одумире, а примат преузимају певљиве поп-

песмице какве су изводили загребачки “Нови фосили” и “Сребрна крила” сплитски 

“Магазин”, београдска “Зана”. 

Здравко Чолић се још увек веома популаран, Оливер Мандић, представник YУ-фанка, 

муњевито је постигао успех својим хитовима, па весели Вајта, Оливер Драгојевић, 

Златко Пејаковић, Дадо Топић, Данијел, па панонски морнар Ђорђе Балашевић… 

 

-9 мај 1983.године. Писмо Радомиру Ракићу, главном и одговорном уреднику листа 

СПЦ ПРАВОСЛАВЉЕ. 

 

Часопис СПЦ ( Српске православне цркве ) је објавио моје радове о породици и 

браку, и о кризи морала. Када год бих дошао у импозантну зграду Патријаршије,  
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увек би ме примали срдачно и са пријатељским осећањима. Осећам да се овде 

налазим међу својима, који ми неће учинити ништа нажао. Овде у СПЦ се људи нису  

изменили, они су као они које знам из мога детињства. Добри, разумни, такви су 

били већина све док комунистичка пегла мозгова и душа није изменила душе многих 

наших људи. 

 

Налазио бих комшију и познаника из детињства проту Милана Богдановића на 

спрату у малој собици. Увек би пријатељски поразговарали. Затим бих сишао у 

приземље, где обитавају поједини великодостојници СПЦ. Они би увек са мном дуго 

разговарали. Упирали су у мене очи пуне разумевања и симпатија. И налазили да ми 

упуте речи пуне утехе.  Наша СПЦ је још увек жива, и на бранику Вере и Нације. 

Ова помисао ми је увек давала наду да истрајем и да се борим. 
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Јуни 1983.године. Милан и његов рођак Влада ( син  Воје , Сашиног брата) у Обреновцу. 

 

 

-7 jули 1983.године. Мени не дозовољавају да се обратим присутнима на протестним 

вечерима поводом хапшења Гојка Ђога. 

 

Ово је за мене доказ да у УКС постоје појединци који испуњавају налоге СУП-а и 

поретка.  

 

Биљана Јовановић ми је казала да њен предлог да је будем увршћен у листу 

говорника, није прихваћен од стране Уређивачког одбора трибине са образложењем: 

преоштар је, узбуниће присутне. 

 

Одлучио сам да се овим поводом обратим књижевнику Бориславу Михајловићу 

Михизу. Он и ја се повремено виђамо већ неколико година. Одлазио бих понекад у 

његов стан на Тргу Маркса и Енгелса  близу листа БОРБА, где он станује са 

супругом. Својом смиреном мудрошћу, која је пре свега била разумност, 
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образовањем и префињеношћу, а изнад свега жељом да ме подржи у мојој борби, је 

на мене оставио врло упечатљив утисак, и повраћа ми веру у људе.  Ја ову веру 

нисам никад изгубио, нити ћу је нзгубити, али он ме тако разуме, тако је 

добронамеран. Његова супруга је професор универзитета, сушта мудрост и доброта 

као и он сам. 

 

 `` Скупите те случајеве и повежите их као самиздат, ја ћу вам дати новца за то да 

публикујете``, обрати ми се на крају. Он није причалица, него прагматичан човек, 

који налази права решења.  

 

-  
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-  

-Мај 1983.године.  Допис УКС. 
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-26 мај 1983.године. Допис психијатру Јовану Рашковићу. 

 

-  
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-  

-Др Јован Рашковић  

 

 

 

-27 мај 1983.године. Допис књижевнику Адаму Пуслојићу. 
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-10 јуни 1983.године. Петиција Светској асоцијацији психијатрије. 

 

Ову петицију сам написао и са њом улазио увече у препуну просторијуУКС , где су 

одржаване протестне вечери поводом хапшења Гојка Ђога. Сала где су биле столице 

је била дупке пуна, у препуном ходнику су стојали многи присутни, све до врата 

зграде. Био бих лице у лице са највиђенијим нашим  интелектуалцима. Занимљиво је 

да су неки пажљиво читали садржину петиције,  многи су ме пак посматрали са 

уважавањем и потписивали без речи и без икаквог увида.`` Хоћемо да вас 

безрезервно подржимо у вашој борби``, говорили би ми са осмехом. 

 

 

 

 

 

 

- СВЕТСКОЈ АСОЦИЈАЦИЈИ ПСИХИЈАТАРА 

 

Страној и домаћој јавности постали су познати случајеви  злоупотребе психијатрије 

у политичке сврхе, насилно интернирање психички урачунљивих особа у 

психијатријске болнице, због њиховог политичког неконформизма. Има индиција да 

се ради о устаљеној пракси. Ову претпоставку би требало проверити на један 

поуздан начин молбом да се обрати Влади СФРЈ са предлогом да се испитају  досијеи 

и  сва правна документација, особа погођених МEРОМ БЕЗБЕДНОСТИ 

ОБАВЕЗНОГ СМЕШТАЈА И ЛЕЧЕЊА У ЗАТВОРЕНОЈ ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ 

УСТАНОВИ. 

 

Особе погођене овом правном  мером се налазе по затворским психијатријским 

болницама као и при Судским одељењима обичних психијатријских болница. 

 

С обзиром да су информације, гласине, о оваквим праксама у СФРЈ врло штетне по 

њен углед, својим пристанком Влада СФРЈ би уколико је убеђена да овакве праксе 

не постоје, на један ефикасан начин демантовале исте. 

 

У Београду, 10. 6. 1983. 

 

У потпису: 

 

 

Др. Проф. Универзитета Небојша Попов, Н. Београд, 

 

Ласло Секељ, јавни радник, Београд 

 

Драгутин Шаховић, шаховски велемајстор, Београд 

 

Радмила Лазић, писац, Београд 
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Стојан Танасић, новинар 

 

Марковић Владимир, песник, новинар, Београд 

 

Томислав Крсмановић, економиста, Београд 

 

Милорад Новаковић, професор, Зрењанин 

 

Душан Костић, композитор 

 

Стефановић инг. Предраг 

 

Ненад Петровић, студент 

 

 

А. Ненад, Панчево 

 

Божидар Тимотијевић, Београд 

 

Др. Веселин Савић, неуропсихијатар, Београд 

 

Биљана Јовановић, књижевница, Н. Београд 

 

Др. Добрила Пауновић, Београд, 

 

Др. Иво Мариновић, Вања, лекар, Београд 

 

Драган Вељковић, службеник, Крушевац 

 

Вељковић Анђелка,  пенз. Крушевац 

 

Радисав Живановић, пенз. Сталаћ, 

 

Миросинка Живановић, Сталаћ 

Јован Лукић, пенз. Сарајево, 

 

Никола Познић, бивши директор пред. Пландиште 

 

Драгољуб Игњатовић, песник, Београд, 

 

Аким Ђилас, публициста, Београд, 

 

Вибок Лујза, Нови Сад, 

 

Сарјановић Никола, Нови САД, 
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Милић Крсмановић, књиговођа, Београд 

 

Миладин Павловић, професор, Обреновац 

 

Бјелановић Петар, службени, Београд, 

 

Јелка Ратковић, Београд, 

 

Ђапић Горанко, Београд, 

 

Фједор Византиски, студент психо-соц. Скопље, 

 

Андреј Пешикан, лингвист, Н. Београд, 

 

 

Маријана Петковић, Београд, 

 

Милорад Павићевић, лекар, Н. Београд, 

 

Милутин Станковић, публициста, Београд, 

 

Александар Петровић, студент, Београд, 

 

В. Милојковић, студент, Београд, 

 

Живадин Никчевић, правник, Никшић, 

 

Мирослав Вишњић, Београд, 

 

Иван Прекајски, филолог, Београд, 

 

Веран Михајловић, Батајница, 

 

Иван Стојановић, Београд, 

 

Драган Живковић, Земун, 

 

Милорадовић Ненад, Београд, 

 

Микић Љубиша, Земун. 

 

 

 

 

 

 



433 

 

-7 јуни 1983.године. Ново охрабрење из Америке.  

 

Стигао је нови допис из Америке, од АПА ( Америчке психијатријске асоцијације).   

 

Овај допис АПА је за мене био ново охрабрење и витална подршка : они мене не 

смеју поново интернирати, мене подржавају АПА, АИ, страни новинари и 

дипломате, познат сам у јавности. Каква коинциденција, питам се? Као да постоји 

нека немушта невидљива комуникација, ова интервенција из САД стиже баш у 

правом моменту! 
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Иван Цвитковић, извршни секретар председништва ЦК СК БиХ тврди да студенти 

повратници са исламских универзитета проповедају панисламизам и хоће "етнички 

чисту муслиманску БиХ``.  

 

Београдска општина Стари Град је укинула издвачку кућу "Запис" коју води Растко 

Закић, која је објавила роман "Нож" Вука Драшковића. Растко Закић и ја се 

повремено виђамо. Он станује на Миљаковцу у Борској улици, преко пута велике 

зграде локалне поште. 

 

Конзервативна премијерка Маргарет Тачер на парламентарним изборима у 

Уједињеном Краљевству односи уверљиву победу над опозицијским лабуристима. 

 

 

-1 јули 1983.године. Шести састанак Конференције УН о трговини и развоју 

(УНКТАД) у Београду. Поново у лудници. 

 

За мене је ова велика међународна конференција нова прилика да срећем стране 

државнике и да их обавестим о стању у земљи. Посећивао бих их  у појединим 

великим београдским хотелима где су били отсели: Москва, Славија, Метропол, 

Југославија.  

 

Успоставо сам телефоном контакт са новинарком из Норвешке. Она је плава, не 

нарочито повисока, и има интелигентан и љубазан поглед и осмех. Нашли смо се у 

паркићу испод Хотела`` Москва``, где је отсела. Седели смо на клупи, све око нас је  

 

било у знаку лета. Била је врло љубазна и насмејана. Учтиво и са љубопитљивошћу 

ми је постављала питања, бележила је моје одговоре, уједно их је снимала аудио. `` 

Хајдете самном у моју собу у хотелу. `` , насмеја ми се. 

 

Овакву понуду сам одмах одбацио:`` Можемо  овде на миру да разговарамо, тамо је 

све озвучено и под видео надзором, могу ме ухапсити``, одбих учтиво њен предлог. 

Посматрао сам је испитивачки, можда је ту по задатку полиције, можда је Словенка? 

Или Рускиња? 

 

Следећег дана сам после разговора са француским новинаром био ухапшен у холу 

Хотела ``Југославија.`` . Приђоше ми два строга агента:`` Пођите са нама``. Зачас се 

нађох у згради ГСУП-а Београда у улици 29. новембра. Тамо ме задржаше на кратко. 

Поново ме уведоше у марицу, после десетак минута вожње марица прикочи, са мном 

пође висок снажан милиционер, препознах да сам у кругу болница.  

 

Претрнух од страха: опет ме воде у психијатријску болницу. 

 

Био сам у праву. Уведоше ме у зграду, изнад улаза је стајао велики натпис: 

ПСИХИЈАТРИЈСКА БОЛНИЦА-ВЛАДИМИР  ВУЈИЋ``. 
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Нађох се лицем у лице са психијатром доктором Хајдуковићем. Лакну ми, он и ја се 

знамо, он ме је посматрао насмејано. Што ме смири. Погледа у спис ГСУП-а, 

изменисмо неколико речи. 

 

 `` Саветујем вам да се на неколико дана, док траје ова конференција, склоните негде 

из Београда, тако захтевају органи СУП-а``, он ми се обраћа учтиво и са 

уважавањем. `` Господин Крсмановић одлази на одмор, он може кући``, окрете се 

др.Хајдуковић озбиљно присутном милиционеру. 

 

Ове његове речи ме смирише, одахнух:`` Отићи ћу на неколико дана у завичај, у 

родно село оца Узовница код Љубовије на Дрини``.  

 

Растали смо се као стари знанци и пријатељи, он ме је док сам одлазио посматрао са 

осмехом и симипатијама. 

 

 

 

 

 

-3 јули 1983.године. Саша и Милан са Вером и Мишком били колима у Поречу, 

Истра, у Ауто кампуЛантерна.  

 

Остао сам сам у стану, имам мир и тишину, могу да се неометано и на миру посветим 

својим омиљеним акивностима. 

 

 -  

Пореч. 
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-7 јули 1983.године. Петиција грађана Банатског Пландишта у вези мештанина 

Стевана Познића држаног незаконито у ПБЦЗ у Београду. 

 

Од Владимира Марковића сам сазнао за трагичну судбину младога Стевана Познића 

из Банатског Пландишта, са којим се он дружио док је скоро три године боравио у 

овој затворској установи. Влада ме убеђује да је Стеван потпуно нормалан, и 

разуман, да је тамо смештен на незаконит начин и противно медицинској  етици, да 

је на делу политички обрачун са његовим политички неподобним оцем Николом 

Познићем. 

 

Није ми било тешко да успоставим контакт са његовим оцом Николом. Број његовог 

телефона сам нашао у телефонском именику. Позвао сам се на Владу Марковића, он 

се одмах опустио. ``Долазим у Београд једном недељно за викенд, да посетим Стевана 

у болници, тада се можемо видети``.  

 

Нашли смо се испред Споменика Кнезу Михајлу на Тргу Републике. Препознао сам 

га још издалека. Стаде испред мене висок крупан, скоро плав човек, зелених очију, 

отресит, из црта лица и одмерених речи одмах схватих да се преда мном налази 

искусан и политички врло зрео човек. Иако је већ средовечан, и мало више од тога, 

иако је врло снажне физичке конституције, он је врло забринут и намучен човек.  

Повремено му је поглед помало умртвљен, понеки покрет успорен, али знам добро да 

је он по цео дан на њиви, у покрету, а физичка активност на чистом ваздуху чува 

снагу. Он је још увек физички и духовно врло јак  и енергичан. 

 

Док се упућујемо ка столовима Градске кафане да на миру разговарамо, 

представљам му се, упознао сам га како сам помогао ослобађање Владе из затвора, 

што може проверити разговорам са њим и његовим родитељиам које он познаје. `` Ја 

сам борац за људска права``, рекох му без околишења.  

 

 

 

 

Он ми се приближи, ухвати ме за раме:`` И ја сам такође``. Тако се међу нама у трену 

срушише баријере. Схватио сам да сам добио енергичног и мудрог саборца, и да сам 

открио још један значајан случај злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

 

По нагласку видим да је из западних крајева, говори још увек понеке речи 

ијекавски, растеже их, као у моме родном крају, када спомену сина Стевана није 

казао Стева, него Стево. `` Ви сте  колониста из Лике``, ово закључих јер не каже 

`видео сам``, него по мало нагиње на далматински`` Видија сам``. 

 



437 

 

``Моји су се населили у Војводину, у Банат, после Првог светског рата, били су 

Солунци, па им држава дала бесплатно плодну земљу``, објашњава ми откуд његова 

породица у Банату. 

 

Када седосмо за сто у хладовини, он стави пред мене неколико докумената:``Мој син 

Стево је жртва политичких прогона, преко њега се мени свете, њега су оптужили за 

насиље које није починио, и прогласили га душевно неурачунљивим, а он нормалан, 

не би ни мрава згазио. Али је врло праводољубив``, говори Никола смирено 

растежући, што ми јако годи. `` Бија је Стево у Америци, Никола Тесла нам је даљи 

род, када се вратио овде га дочекали на нож``.  

 

Затим ми исприча шта он све трпи већ више година, зато што се супротставио 

корупцији у Војводини:`` Прогласили ме за српског националисту``, слегну још увек 

снажним раменима намученог човека, али који је стално на њиви, који ради на 

чистом ваздуху. 

 

Бацих поглед на пресуду, и друга документа. Овде нема оптужбе за вербални деликт, 

него се политички мотив одмазде укрива наводним Стевановим насиљем. То је 

уобичајени поступак безбедњака, они лукаво покушавају да укрију политички мотив 

казне, увијајући то у прекршај закона, насилничко понашање, саобраћајку, 

проневеру, итд. 

 

`` Сада ћемо ова документа да копирамо``, упитах га убеђен да ће ми из прве то 

дозволити. Он није као многи апатичан, малодушан, он је борбен, и жели да по сваку 

цену спашава свога сина и своју породицу. `` Добро`` сложи се одмах. 

 

`` Ево шта ћу ја да урадим, са овом документацијом ћу се обратити Америчкој 

асоцијацији психијатрије, Аmnesty interntional  у Лондону, страним новинарима и 

дипломатама``.  

 

Он ме је посматрао са поверењем  и надом. Он је другачији од родитеља Владимира 

Марковића, који су смирени и забринути интелектуалци, професори гимназије, 

бојажљиви и врло  одмерени. Никола је још увек виталан и снажан човек, спреман 

да брзо и енергично спашава сина из пакла. `` Доставићу све домаћим новинама``, 

рекох. `` Неће они хтети да то објаве``, схватих да је Никола упућен у стање у 

медијима. 

 

 

``Можемо им доскочити, срочићу на основу ових докумената  и твојих података 

ПЕТИЦИЈУ ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ, и послати ти је поштом препоручено, нека 

потпише што већи број људи``, предложих. `` Потписаће је многи моји рођаци, 

комшије, познаници и пријатељи`` одмах ме он охрабри. 
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Ова петиција је имала свој одјек у домаћој и страној јавности. 
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-Јули 1983.године.- Реакције медија на петицију Николе Познића. 

 

Медија кажу да је Никола обмануо грађане, да им је подметнуо да потпишу празне 

листове хартије. У прилогу деманти  Николе Познића. 

 

. 
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-3 јул  1983.године. Подршка економском стабилизационом програму. 

 

Председница СИВ-а Милка Планинц је представила строге економске мере како би 

се избегао банкрот земље:" Морају се прихватити оштри увјети за пакет подршке 

стабилизационом програму, алтернатива је била прогласити мораторијум с` 

озбиљним последицама". 

 

 

Као економиста увиђам да је Стабилизациони програм лечење симптома, а не бољке. 

У Југославији не делују економске и тржишне законитости. Свугде је присутна 

политика. Самоуправљање је потпуно погрешан концепт за стимулацију једне 

националне економије. 

 

‘‘ Самоуправљање је измишљено у западним научним институтима, па утрапљено 

нашим ‘‘ мудрим‘‘ политичарима да га овде спроведу. Лако је мунтати незналице‘‘, 

смешка се лукаво мудри Деја Вујинић. 

 

‘‘ Одлуке у предузећима доносе директори , а присутни ‘‘ самоуправљачи‘‘, само 

аминују, никад нисам чуо да се неко од присутних на самоуправним скуповима 

успротивио, када питају : да ли се слажете, сви су једногласно дизали  руку ДА!`` , 

кажем им.  ‘‘ Ниво пословних одлука је врло низак, менаџмент и маркетинг су у 

повоју, РАДИО НЕ РАДИО СВИРА ТИ РАДИО‘‘, заврших мисао. 

 

Деја наставља:‘‘ Најављено још седам врста пореза у СФРЈ од 1. 11, уз постојећих 14, 

очекује се додатни приход од 400 милиона долара. Повећање пореза пуни државну 

касу, којој треба новац да преживи тешке дане, али дестимулише предузећа‘‘. Умеша 

се Света Ћук:‘‘ У првој половини године више је него преполовљен југословенски 

дефицит у трговини са западом (са 2,12 на 0,99 млрд. долара), захваљујући смањеном 

увозу и повећаном извозу. Мажу очи наивном народу‘‘.  

 

‘‘Али су цене у СФРЈ формално "одлеђене", шта ће бити сад‘‘, пита се Душан 

Стефановић, звани Гламба.( томови 1, 2 и 3). 

 

Државни органи се брзоплето лаћају врућих кромпира. Комисија за међународне 

односе ЦК СКЈ позива на решење питања аутокефалности Македонске православне 

цркве (због "унутрашњих и спољних  негативних последица" непризнавања исте од 

стране СПЦ).  

 

Овакав потез када има много других важнијих приоритета, је исхитрен, и по мени је 

расипање драгоцене енергије на споредно. 

 

У Западној Немачкој je убијен Стјепан Ђурековић, хрватски емигрант. 

 

Да ли ће ово охрабрити југословенске безбедњаке? Да још жешће насрну на `` 

унутрашње државне непријатеље?`` 

 



442 

 

-20јули 1983.године. Пољска влада објављује крај ратног стања и амнестију 

политичких затвореника. 

 

Сматрам да је то мудар потез. То означава да се ова велика словенска држава окреће 

демократизацији, да је воде људи јаког ума и објективне процене стварности.  

 

 

У Југославији нема смирености и одмерености, поредак уместо да успостави 

дијагнозу проблема и узрока, опредељује се из дана у дан за политику чврсте руке. 

 

Увиђам да се тиме само долива уље на ватру. Југославија се натеже и подрхтава од 

тензија и пригушених, или отворених бујајућих конфликтних ситуација. 

 

Источна Европа ври.  

 

Совјетска експедиција на Антарктику забележила рекордну икад забележену ниску 

температуру од -82 целзијуса. 

 

23јула супочели нереди звани Црни јул у Шри Ланки у којима гине на стотине 

Тамилаца, који означавају почетак грађанског рата у Шри Ланки (трајао до 2009., 

напомена аутора). 

 

 

-1983.године.Осуђена група "муслиманских националиста" ухапшених у априлу; 

Алија Изетбеговић осуђен на 14 година (касније скраћено на 12, изашао 1988.). 

 

 

-19 јули 1983.године. Умро Александар Ранковић.( том 3). 

 

22 августа неколико хиљада људи у Београду је присуствовало сахрани Александра 

Ранковића, који је умро три дана раније у Дубровнику. 

 

 

Гроб Александра Ранковића 

 у Алеји народних хероја на Новом гробљу 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Grob_Aleksandra_Ranko
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-30 август 1983.године. Саопштење Драгољуба Игњатовића у вези смрти Саве 

Смиљанића. 
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-9 септембар 1983.године.Потписан уговор између Југославије и зајмодаваца (западне 

владе и око 600 западних комерцијалних банака, Светске банке, Банке за 

међународна поравнања и ММФ-а) о одлагању отплате приспелих дугова и новом 

зајму. 

 

``Одлагање отплате дуга и давање новог зајма, је шминкање тешког болесника, 

``лакировка ‘‘, грми Драгољуб Игњатовић преко телефона, ‘‘ уместо дијагнозе и 

правих мера, лече се симптоми, држи воду док мајстори оду, кредити замагљују, 

данајски поклони, Југославију све више замајавају, гурају у инвалидска колица, 

уместо да се усправи и стане на чврсто тле својим ногама‘‘. Он одахну, хукну у 

телефонску слушалицу, па настави:‘‘ Југославија подрхтава и пуца, чак су се на њу 

окомиле и природне катаклизме, опет земљотрес, овога пута у копаоничком крају.‘‘ 

  

1септембра су  совјетске противваздушне снаге срушиле јужнокорејски авион Боинг 

747 на лету 007 мислећи да се ради о шпијунском авиону - 269 мртвих. 

 

 

 

Павле Гажи, секретар 

унутарашњих послова СР 

Хрватске, дао оставку "из 

здравствених разлога" 

(говори се о "политичким 

интригама", у јануару 

искључен из партије)[9]. 

 

16. септембра амерички 

потпредседник Бушје био у 

посети Југославији. 

 

26 септембра совјетски пуковник Станислав Петров исправно протумачио аларм о 

лансирању америчких ракета као грешку (атмосферску појаву), тако да није 

покренута процедура за одговор.  

 

27 септембра је јавности објављен пројект ГНУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УлицеБањаЛукепослеразорногземљотреса из 1969. 
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-1 септембар 1983 године. Стари град на Хвару.  

 

Моја радна организација Галеника има своје одмаралиште у Старом граду на острву 

Хвару. Уплатио сам две недеље за нас троје, Сашу, Милана и мене.  Овога пута смо 

путовали возом до Сплита а одатле до Старог града, бродом. 

 

 
 

-  

 

 

Аутор са сином Миланом на плажи у Старом граду. 
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-19 септембар 1983.године.Лични допис Кости Чавошком. 

 

Професор Коста Чавошки и ја смо успоставили међусобно поверење, боримо се за 

исту ствар. Коста је угледни професор Правног факултета, он и Војислав Коштуница 

су кумови,  он је близак најеминентнијим српским и југословенским 

интелектуалцима, виђам га у згради САНУ са Добрицом Ћосићем и познатим 

академицима, у УКС, СПЦ, на Универзитету. 

 

Као да ми провиђење шаље правог човека, да ме подржи у моме ангажману да 

раскринкам злоупотребе са људским правима у овој земљи, а нарочито злоупотребу 

психијатрије у политичке сврхе. Зато сам га све учесталије снабдевао документима и 

подацима о појединим несретницима, жртвама прогона. 

 

Као што сам предлагао Биљани Јовановић и појединим књижевницима да оснују 

Одбор за људска права при УКС ( до чега је дошло након афере Гојко Ђого, што је 

описано), тако  Кости сугеришем да се потруди да САНУ такође покрене одбор за 

људска права.  

 

Косту сам поодавно упознао да сам ја са неколико истомишљеника покренуо 1 марта 

1975године Директну акцију за самозаштиту, што је била прва неформална група за 

одбрану људских права у Југославији. `` Ако можемо ми то да учинимо, зашто се не 

би при САНУ могао да оснује сличан одбор``, упитах данас директно Косту. Он се 

осмехну:`` Роде, та идеја треба да сазре``. 

 

Слично сам предлагао и другим члановима САНУ: Добрици Ћосићу, Драгославу 

Михајловићу, који ми је дао податке о Драгославу Драгићевићу, још једној жртви 

злоупотребе психијатрије, овим поводом сам се обраћао и књижевнику Бориславу 

Михајловићу Михизу.  

 

 
Драгослав Михајловић. 

 

 

У једном разговору са академиком Палавестром, по завршетку протестне трибине у 

Француској 7, предложих и њему исто што и Кости Чавошком. Академик 

Палавестра ме погледа искоса учтиво:`` Ено споменика Гаврла Принципа у 

Сарајеву, претворен је у јавни ВЦ``. Палавестра је Херцеговац, у њему трепери 

енергија прошлих славних дана, вековна наталожена мудрост,  он све брзо запажа и 

исправно види. 
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Предраг Палавестра. 

 

Сликар Мића Поповић ме је примио у свом сликарском атељеу у поткровљу САНУ. 

Када се појавих на вратима пред мене стаде постарији човек, врло црномањаст, има 

лице уметника који воли да се дружи, и егал је,  са чувеним светским уметницима. 

Светски човек. Одмах му рекох:`` Ви сте из Лознице, а мој отац је пореклом од 

Љубовије``. Он раширио руке, хоће да ме загрли. Велики људи су скромни и 

једноставни. Сазнајем да он поседује неке моје текстова  о психијатрији, нешто 

спомену у томе контексту свог сина. И њему сам предложио да они при САНУ оснују 

Одбор за одбрану људских права. `` То је добра идеја, да чујем шта кажу други``.  

 

 
Мића Поповић 

У мојим посетама професору Михајлу Марковићу у његовом стану у мирној 

дедињској улици, сам му износио моја сазнања о томе како тиранија, која је несносан 

стрес, руши здравље, и да има злоупотреба не само психијатрије,  него и медицине. 

Он ме је слушао, био је помало скептичан  

(Напомена: Када је академик и професор Михајло Марковић, један од лидера СПС- 

Социјалистичке партије Србије, био на самрти фебруара 2010. године у београдској 

болници Свети Сава, он је захтевао да га пребаце у другу болницу, јер се плашио да 

му у овој болници не нанесу због нечега намерно штету здрављу. Питао сам се да ли 

се он тада сећао мојих речи о стању у нашем здравству?) 
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Михајло Марковић. 

 

 Такође академик Никола Милошевић је посебна прича, он и ја смо, иако 

истомишљеници,  водили повремене вербалне дуеле на јавним трибинама, да би  

 

 

после тога пријатељски попричали. Он се није слагао са Иваном Прекајским о 

парапсихологији ( уз напомену да је Никола Милошевић касније  изменио свој став: 

спомињао је мени и другима ``третман на дистанцу``).  Николи сам саопштавао моје 

сазнања о томе да прогон изазива стрес, који руши здравље, и да има злоупотребе не 

само психијатрије него и медицине, са циљем уништавања здравља неподобних и 

опозиционара. Он је ћутао, додавши кратко:`` Могуће, али за то нема поузданих 

доказа``. 

 

( Напомена аутора: Јануара 2007. године, сам однео у САНУ у његову канцеларију 

примерке мојих књига КАЗНЕНА ПСИХИЈАТРИЈА и ЉУДСКА ПРАВА ЦРНА 

РУПА, и оставио на његов сто. Назвао сам га сутрадан на телефон у стану, да 

проверим да ли су књиге стигле до њега.  Он ми је дословце сапштио:‖ Пorрeшно су 

ме лечили неколико месеци, уништили су ми потпуно имунитет, не могу ни до 

телефона да дођем, то су намерно урадили‖. Био сам потрешен: `` Зашто су вам то 

учинили``?, упитах га кратко и директно. ``Јасно, зато што сам српски 

интелектуалац``, ускоро је преминуо.  

На његовом помену на Новом гробљу се чуло неколико гласних повика:‖УБИЛИ СУ 

ГА!‖) 
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-19 септембар 1983.године. Допис Кости Чавошком. 
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-26 септембар 1983.године. Лични допис Николи Познићу. 
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-3 октобар 1983.године. ПИСМО АПА Николи Познићу. 
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-3 октобар 1983.године.  Допис АПА. 
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. Аутор са сином Миланом на Вождовцу у шетњи 

 

 

-14 октобар 1983.године. На састанку Савета федерације партијски ветеран Мијалко 

Тодоровић изјавио да "нема решења за економску кризу без дубоке демократизације 

политичког система. 

 

Био сам врло пријатно изненађен овом његовом изјавом. Њега сам познавао као 

политичара старог кова, из далеке Титове ере.  

 

Ипак, не верујем да ће Југославија кренути путем демократизације. У поретку 

преовлађују тврдокорне необразоване охоле бирократе, окоштале психологије, 

навикли на привилегије. Усијане сујетне главе, желе да упорно сачувају нетакнут 

status quо. 
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-1983.година. Радомир Вељковић проглашен за ЗАТВОРЕНИКА САВЕСТИ  АИ. 

 

То је моја велика победа. АИ је оповргла званичан став да је он душевни 

неурачунљив болесник. 

 

-  

 

 

-1983. година. Управа ПБЦЗ ми дозволила да посећујем Милисава Живановића. 

 

Мој учтив захтев Управи ПБЦЗ у Београду, да ми дозволе посете Милисаву 

Живановићу, на моје пријатно изненађење је био прихваћен. Посете затвореника и 

пацијената су биле једном недељно. У великој просторији у приземљу стражарно би 

доводили једног поједног притвореника, у изанђалој оскудној одећи. Посматрао сам 

у овој просторији људе умртвљеног погледа и залеђених црта лица, спорих покрета и 

реакција. Они сада овде седе мирно са сроднцима, а ко зна шта их чека када се врате 

у затворске просторије. 

 

Затвор је место где се доводе они који су прекршили правила понашања, на  

реедукацију, да када буду једног дана на слободи, више не чине дела супротна закону 

и нормалним нормама понашања. Тако би требало да буде. Али ми је познато да се у 
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затворима и психијатријским установама налазе многи невини људи, или  они 

којима тамо није место, који су  тамо смештени на монтираним судским поступцима, 

и у супротности са етиком лекарске професије.  

 

 

 

 
Зграда затвора. 

 

Управо такав је и човек кога данас посећујем, Милисав Живановић. Њега су 

сместили у ову лудницу, зато што је критиковао корупцију у савременом 

југословенском друштву. Ако је починио вербални деликт, треба га судити по 

параграфима надлежним за такве деликте. А ако је неурачунљив душевни болесник, 

логично је закључити да такав тежак душевни болесник нема довољну луцидност да 

својим речима нанесе штету свемоћној држави.  

 

Зашто је онда тамо? Због нечега га кажњавају охоли прогонитељи? 

 

Значи да је овај стари човек тамо где му није место.  

 

Услови живота у овој болници су у правом смислу речи ужасни, зими влада несносна 

хладноћа, а лети је запара, као у котлу. Храна је оскудна, влада терор удружених 

гангова затвореника и чувара.  

 

Док чекам у просторији, видех да сведоше одозго са спрата старог човека са седом 

косом плавог одсјаја, зелених очију, иде ка мени и смеје се, загрли ме као 

најрођенијег и сочно ме пољуби у образ. То је био чика Милисав Живановић. Донео 

сам му поклоне од брата Радисава из Сталаћа. 

 

Разговарали смо пола сата, он је луцидан, смирен, јасно размишља и логички 

резонује. Поврх свега је велики оптимиста, пун наде као да је живот пред њим. 

Упркос година и патњи, он се још увек опире и добро држи. Али је огорчен, његове 

речи и критике на  рачун државних органа су пуне једа и горчине, крајње оштрих и 

увредљивих речи.  Овакву његову озлојеђеност схватам, сазнао сам  шта је он све 

претрпео за време Другог светског рата када је био прогањан од немачког окупатора, 

па затим од комуниста? 
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 `` Моја супруга Аспазија Лега из Скопља је заплашивана да ме посећује, растурају 

ми породицу``, скрсти преда мном  тужно руке на грудима. 

 

(Документацију и податке о њему сам доставио на велики број адреса у земљи и ван 

ње, Милисав је ускоро био прихваћен за затвореника АИ, али је ослобођен тек 1986. 

године. За све ово време сам га редовно посећивао-напомена аутора) 

 

 

 

 

 

 

 
-1983. година. Аутор са сином Миланом. 

 

 

-Новембар 1983.године. Вишечасовна искључења струје. 

 

Због летошње суше и хладног времена у СФРЈ електро-систем је на ивици распада. 

Већем делу Београда струја се искључује по осам сати дневно.  

 

Нама је највећи проблем температура у стану, због малог Милана. Али велика 

термоакумулациона пећ би се напунила топлотом током ноћи. 

 

Поредак се из дана у дан , све више конфронтира са последицама погрешне 

политике. 

 

Жетва деценијског зла , и капиталних пропуста и погрешака, ће тек доћи. 

 

СССР предузима енергичне мере да спречи југословенски сценарио настајућег 

унутрашњег раздора. Покушај отмице авиона у совјетској Грузији се окончао са 

осам мртвих. 

 

Десила се позната афера: Операција АbleArcher83 - америчка војна вежба коју су 

Совјети протумачили као припреме за скори почетак Трећег светског рата. 
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Амерички студент Фред Коенприказао један од првих компјутерских вируса. 

 

Турска Република Северни Кипар прогласила независност - признаје је само Турска. 

 

 

-Новембар 1983.године. Одговор Николе Познића на писања појединих листова у 

вези петиције грађана Банатског Пландишта. 

 

Jугославија подсећа на брод који окружују пирати и који хође да се искрцају на 

њега. Нападају брод са свих страна, бацају куке да се закаче, да искоче на палубу. 

Капетан брода и његови официри, цела посада, уместо да се сложе као један у спасу и 

одбрани, се бесомучно прегањају.  

Капетан чини највећу глупост, прогон неистомишљенике, баца у окове у потпалубљу 

најснажније момке. 

 

 

Како ће онда да се бране? 

 

Завади па владај! 

 

Шта треба поретку да овако кињи велики број највиталнијих људи, зашто 

дискриминише већину? Нама је данас више него ли икада потребна слога. Шта то 

чине мудри безбедњаци? Где им је разум?  

 

Када се пореди ова земља са бродом на кога хоће да се искрцају гусари, треба знати 

да на нападнутом броду Југославија , постоји најмање трећина посаде која је ипак на 

неки начин  на страни гусара, то су етничке мањине у Србији, и многи грађани, то 

значи већина, које је озлоједио и изазвао против себе овај тирански поредак. 

 

Зар Југославија не подсећа на брод Титаник, док убрзано тоне, дотле у потпалубљу у 

сали за музику и игру, се уз звуке сфинга и фокстрота бесно врте парови, не 

запажајући шта се дешава. 

 

Слично је и са нашом земљом, она се растаче,  а на сваком кораку треште нови 

бендови 

 

Хлеба и игара! 

 

Поједини редови су испрекидани и нечитки, аутор не поседује оригинални допис. 
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-4 новембар 1983.године. Лични допис Драгану Вељковићу. 
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-4 новембар 1983.године. Позив страним новинарима на Конференцију за штампу. 

 

Ова конференција за штампу ће се одржати у стану Слободана Живковића. 
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Слободан Живковић се преселио са супругом Верицом, такође припадницом 

Заједнице Јеховиних сведока у Југославији, и малим синчићем Павлом, у убогу 

кућицу, скоро на периферији Београда. У Београду су, а скоро као да су на селу. 

Велика башта, окола сива ледина и поља. Њима је ту лепо, то их подсећа на сеоски 

србијански завичај. Они су се преселили из сличне кућице у Млатишуминој улици, 

где сам их ја посећивао повремено. 

 

Поред сиромаштва и беде, њих притискају и друге велике невоље. Слободанов брат 

Живојин је у ПБЦЗ у Београду. На њих су се, као што сам већ помињао, окомили 

сурови прогонитељи, оптужују их за тајне састанке на којима читају Библију. Због  

тога их хапсе и прогоне, али изнад свега пљачкају њихову имовину, под изговором да 

тако желе да економски ослабе Јеховине сведоке. Лисице, оне једу сељацима 

кокошке, изговарајући се да то чине јер кокошке кљуцају сељаку семе на њиви. 

 

Из претходних података и будућих прилога у следећим поглављима, ће се сазнати да 

су браћа Живковић постали жртве сурових прогона, највише због тога, што потичу 

из породице која је била прогањана из разлога политичке природе, још од далеке 

1945. године.  

 

И да би их похлепни локални моћници могли пљачкати. 

 

 

Припремио сам да представим страним новинарима податке о бројним 

несретницима, ту је био и Драган Вељковић, брат Радомира Вељковића, и Радисав 

Живановић брат Милисава Живановића. Нисам очекивао већи број страних 

новинара.  

 

На вратима су се ипак, на моје задовољство, појавили заједно дрТомас Брај 

представник немачке агенције ДПА, и аустријски новинар господин  Халупа.  

 

Они су саслушали прво Драгана Вељковића, онда Радисава Живановића, па 

Слободана Живковића, а затим и мене. На крају мог излагања уручио сам им 

документацију.  

 

Они су све време седели и пажљиво слушали наше речи, на њиховим лицима сам 

запазио симпатије и искрено разумевање.  Мени се чини да они овај сусрет виде 

више као хуманитарни, а мање као политички.  
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-15 новембар 1983. године. Лични допис Милисаву Живановићу. 
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-22. новембар 1983.године. Лични допис Радисаву, брату Милисава Живановића. 
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-Децембар 1983.године. Изјава Станета Доланца. 

 

Стане Доланц, савезни секретар за унутрашње послове је изјавио у Скопљу да 

Државна безбедност не би требала да се понаша као "политичка полиција". 

 

Потврђено је да је министар (савезни секретар) за финансије Јоже Флоријанчич дао 

оставку (наводно протест због предлога буџета за '84 и закона о алокацији стране 

валуте). 

 

 

-14 децембар 1983 године.Допис АПА. 

 

Подршка из Америке је за мене нада и спас, охрабрује ме бескрајно да ме не смеју 

утамничити у психијатријски азил. 

 

.  
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-Валерија, бака Зора, сестра Нада држи Милана, и Ксенија. 

 

 

-Извештај Америчког Хелсиншког посматрачког одбора 1983. године: 

 

 ТОМИСЛАВ КРСМАНОВИЋ, економист, рођен 20 јула 1936. године, адреса Војводе 

Степе  68/II 11000-Београд, Југославија, САДАШЊЕ СТАЊЕ: Крсмановић је под 

континуелном полицијском пратњом и надзором. 3. децембра 1981. полиција је 

извршила претрес његовог стана и конфисковала сва његова документа укључујући 

и рукопис књиге «ЗЛОУПОТРЕБЉЕНА ПСИХИЈАТРИЈА‖. Одведен је у 

полицијску  станицу где је био испитиван од полиције и јавног тужиоца  и судије. 7. 
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децембра је био опет испитиван и оптужен за покретање Акције  против злоупотреба 

психијатрије у политичке сврхе и за контакте са М. Ђиласом и Михајлом  

 

Михајловим. Крсмановић је основао са другима Акцију у априлу 1981. г. у  намери 

да обзнани злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. Он је прикупио и обрадио  

известан број случајева са потребним документима. Контактирао је стране новинаре 

и друге жалећи се на отказе и смештај у психијатријску болницу. ИСТОРИЈАТ:  26.  

јуна 1975. г. Крсмановић је био насилно смештен у психијатријску болницу и 

задржан  упркос медицинске потврде о своме добром менталном здрављу. (Био  је 

оптужен за исписивање парола по зидовима). 1. септембра 1977. године судије у 

Раковици су га прогласили за болесног од параноидне шизофреније. 1978. г. Војна 

медицинска академија у Београду је издала дијагнозу да је Крсмановић потпуно 

ментално здрав.. Крсмановић се жали на насилно абсорбовање лекова са штетним 

ефектима и на нељудски третман, док је био интерниран у психијатријској болници. 

ПРОФЕСИОНАЛНЕ И ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Крсмановић  је публиковао 

недавно један чланак у листу ДУГА 1978,  АЛИ МУ ЈЕ САДА ОНЕМОГУЋЕНО 

ПУБЛИКОВАЊЕ. Ожењен је, отац сина. 

 

 

ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ. Ослобођен из психијатријске болнице априла 1982. г, 

биће под надзором болнице 2 године. Заинтересован за дијалог између  марксиста и 

верника објавио на ту тему већи број чланака због чега је био испитиван од 

полиције. Помагао политички прогањане особе, међу њима и проту Саву 

Бранковића. Марковић је смештен у психијатријску болницу после посете већем 

броју  активиста људских права међу њима и др. Ф. Туђману, Е. Коцбеку, записе из 

разговора са Ф. Туђманом је доставио на разне адресе и штампи, одузет му је пасош, 

а и верује да је смештен у психијатријску болницу због изражавања својих 

мишљења. 

 

Нова 1983.година се упркос суморне друштвене ситуације дочекује са новим надама. 

Свака нова година је као неко ново рађање, сви се окрећу новој надолазећој години, 

сви се надају бољем, очекују промене.  

 

Рихард Конрад, шеф службе, ми је казао резигнирано:`` Зар је могуће да је већ дошла 

1983.година?``. Колега из Службе Миланче ( Кувељић) додаде:`` Није за поверовати, 

како време лети?``.  

 

Рихард Конрад је наш Немац, он је црномањаст, мудар и образован. Заиста је 

мужеван. Умерен је и разуман. Једном приликом ми је казао са разумевањем и 

другарском топлином:`` Ја тебе разумем, немам ништа против тебе, тако директори 

захтевају``. Оваква његова искреност је за мене много значила, и он је због тога 

истински добио у мојим очима.  

 

Миланче је нешто друго. Нас двојицу веже замљачка спона:`` Ви тамо од Љубовије 

сте пореклом од Бијелог поља, Љубовија је на речици која се зове Љубовиђа, тако се 

зове и једна речица код Бијелог поља``.  
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-20 јануар  1984.године. Допис Вијекославу Наглићу, затворенику вербалног деликта 

у ПБЦЗ у Београду. 

О њему ми је дао податке Владимир Марковић.  Вијекослав НАГЛИЋ  (1949) је из 

Винковаца, Хрватска, он је бивши радник који је пре смештаја  у ову болницу живео  

са родитељима у Шведској, одакле се вратио у земљу. Њему је од војних власти, док 

је служио војни рок у ЈНА, било стављено на терет дело ``непријатељске 

пропаганде`` почињене  за време служења војног рока. У истрази  је био испитан од 

војних психијатара из Сарајева, који су нашли да је дело учинио у стању душевног 

растројства. Решењем Војног суда у Сарајеву од 18. 6. 1975. године, било му је 

стављено  на терет поменуто вербално ненасило дело, али као наводно 

неурачунљивој особи му је по чл. 63. КЗ СФРЈ изречена психијатријска мера 

безбедности обавезног лечења у психијатријској болници, и од тада борави у  

београдској затворској болници. 

Приликом посета Милисаву Живановићу у ПБЦЗ, сам видео са растојања од 

неколико метара Радомира Вељковића, како разговара са својим братом Драганом.  

Одмах сам га препознао и онмене, иако се нисмо видели скоро две деценије, климнуо 

ми је главом дискретно али врло значајно.Одмах до Милисава је седео младић 

интелигентног израза лица. ``  То  је Вијекослав Наглић``, прошапута ми Милисав 

окрећућо дискретно поглед  у његовом правцу, ``кажу да је усташа, не верујем им ја 

никако, то је јако фини младић``. 

У једном хрватском емигрантском листу, који ми је дао Влада Марковић, сам 

прочитао адресу његових потпуно утучених родитеља.`` У београдсом затвору су 

нашем сину узели душу``, читам изјаву његовог оца. у овоме листу, који живи у 

Шведској. Писао сам им у Шведску, пријатно сам се изненадио када су ми 

одговорили, и од њих сам добио податке о Вијекосславу, из којих се јасно 

сагледавало да је и он жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. На основу 

тих података сам алармирао међународне организације. Колико сам сазнао из писма 

он је сада код куће у Иванкову у Хрватској.  
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Породична слика: Валерија са псом Чапом, Марко ( Борин син) и Ксенија, 

Валеријина сестра., 
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-24 јануар 1984.године. SteveJobs представио првиApple Macintosh - први 

комерцијално успешан рачунар са мишом и графичким интерфејсом. 

Док свет јури у будућност, граби, у нашој земљи прогоне људе. Лудило зла и мржње 

као тајфун шиба по нашим просторима: 

 

- Јован АНЂЕЛКОВИЋ  (1937)  социолог, запослен у ПКБ Падинска скела код 

Београда, члан Удружења социолога СР Србије, због својих критичких иступа у 

фабричком листу и као предавач у школи ПКБ, због тога је био више пута привођен 

и испитиван, држан у психијатријској клиници, што повлачи и проблеме на радном 

месту и шире у друштву што траје и данас. 

Анђелко ЧУНКОВИЋ (1898),  предратни порески инспектор у пензији, Драже 

Павловића 10/III, Београд, је од нових власти 1945. године био оцењен као 

представник владајућег слоја у старој Југославији, па је био онемогућен на радном 

месту, што се тиче каријере, није могао решити стамбено питање. Одмах после рата 

на незаконит начин је избачен са породицом из виле на Дедињу. Његова супруга 

Анастазија (1904) предратни савесни службеник поште, образована и способна жена, 

после рата нигде није могла добити било какав посао, иако је то хтела и није било 

незапослених, отворено јој је речено да не дозвољавају. Рођена сестра Анастазије 

рођена 1914 г (приближно) је стрељана 1946. године као „непријатељ― зато што је 

хтела да оде на Запад код њеног вереника официра старе Југославије. Више сродника 

ове породице се жали на политичке прогоне. 

Мирјана ЧУНКОВИЋ, ћерка Анђелка и Анастазије Чунковић, наставница енглеског 

језика без запослења већ двадесет пет година, Драже Павловића 10/III, Београд, 

рођена у Оџацима 18.12.1929. г, сада живи у скромном стану са родитељима у 

Београду, од врло скромне пензије оца. Због родитеља је била полицијски 

шиканирана као ђак гимназије, зато није могла на време да заврши студије. 

Запослила се 1948. г. до 1949. г. у предузећу „Партизански пут― у Београду али се 

разболила од туберкулозе и била десет  година по разним санаторијумима, једно 

време је била и потпуно ослепела. У 1955. г. се запослила у предузећу „Никола Тесла― 

у Београду где је успела да оформи библиотеку и показала се као врло вредна и 

способна али је одатле била најурена и после тога била више година без запослења. У 

потрази за егзистенцијом боравила је од 1967. до 1970. г. на раду у Енглеској где је 

научила језик и 1968. г. успела да дипломира на Вишој педагошкој школи, енглески 

језик, у Београду. По повратку у Београду 1970. г. нигде није могла наћи било какав 

стални посао. У то време је нашла преко својих страних веза посао у Западном 

Берлину али перфидни моћници су сазнали за то и лишили је докумената и тако 

онемогућили да оде у Берлин. Од тада је конкурисала годинама за запослење али јој 

је увек одговарано да је примљен други кандидат, показивани су јој огласи, 

друштвени договори, закони, статути и правилници школа где је конкурисала где се 

захтевају политички квалитети, где је избор кандидата у рукама група и појединаца 

ван школе. Сматрајући да се ради о политичкој дискриминацији она је почела да се 

жали од 1970. г. и то од нивоа општине па до Председника Тита, преко 
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Градоначелника Београда. Ниодакле одговора (касније је добила неке одговоре али 

без резултата). Ишла је лично да тражи одговор примали су је нељубазно. Жалила се 

Уставном суду Србије 3.11.1975 г, ЦК СКС 12.10.1978 итд. Тврдила је у својим 

жалбама да до посла долазе лакше чланови СКЈ, да је она политички онемогућена од 

моћника да нађе посао, оптуживала је за корупцију, друштвене неједнакости, 

политичке прогоне више њених сродника, многих грађана. Тако је 1981. ишла у 

зграду Уставног суда у Београду, да тражи одговор на жалбу, иако се представила 

портирима врло млади људи су је по наредби зграбили за рамена и бацили из све 

снаге на улицу којом приликом се повредила и сломила наочаре. Без егзистенције, 

стана, онемогућена у свим областима, сањала је да се уда у младости и да има децу, 

породицу, видела је да је и то онемогућена, доживљава то као лични геноцид, истиче 

у својим жалбама да више њених сродника су социјални случајеви јер су политички 

онемогућени или прогањани. Каже да се после боравка у Енглеској освестила када је 

упоређивала две земље и да је одлучила да се бори за своја права. Свесна тешке 

опресије, немоћна да се избори за своја права, очајна и у безнађу, у депресији, у 

импулсу, лаћа се петрола и полази према згради Самоуправне заједнице 

запошљавања њене општине дана 13.3.1984. г. у 12 часова уместо да се самоспали 

ипак је боље да направи малу ватрицу у лифту и да тако изрази свој протест и 

привуче пажњу на своје стање, комуницира јавности своја страдања. Строго је 

пазила да се ватра не рашири у пожар, да се нико не повреди, одмах је затим угасила 

ватрицу и пријавила се властима и рекла зашто је то урадила. Пресудом I 

Општинског суда у Београду од 26.11.1985. г. је осуђена на временску казну затвора и 

у исто време јој је изречена сигурносна психијатријска мера смештаја на неодређено 

време у психијатријску болницу као особа са смањеном урачунљивошћу где је 

боравила у крајње тешким условима, понижавана, тучена, добила ињекције, све до 

септембра 1988. г. Она је хтела да њена жалба и протест доведу до јавног суђења на 

коме би изнела своја страдања, уместо тога ствар је пребачена на терет психијатрије 

и без увида јавности, лажно је представљена неупућеним функицонерима од стране 

манипуланата као „параноичар―, онемогућено је да се сазна истина о њој. Изашла је 

оронула, оболела. Сада је без прихода, посла, пензије, жалила се Центру за људска 

права ОУН у Женеви и Светској асоцијацији психијатрије. 

Мика САВИЋ, (1931-1987) правник из Београда, становао у Бориса Кидрича 43/V 

спрат у Београду, био запослен у „Галеници―, син познатог генерала старе 

Југославије који се после рата вратио у Југославију, био је до краја живота изложен 

политичким подозрењима, био је и полицијски малтретиран повремено, онемогућен 

на радном месту до краја живота. 

Јелена БЕАТОВИЋ (1924) инвалидски пензионер из Београда, Вукасовићева 56, III 

спрат потиче из угледне трговачке породице из Призрена, њен отац рођен 1890 

(приближно) је био прогањан после рата све до своје трагичне смрти 1960. када га је 

згазио трамвај. За време рата је радила у Дирекцији железница у Београду где је 

добила политички отказ 1945 г, затим је налазила запослења али је била отпуштена 

са образложењима да је у питању политички разлог. У међувремену је оболела. 

Септембра 1947. г. се запослила у предузећу „Ферум― у Београду где је била кажњена 

писменом опоменом, каже да је у питању политичка казна, под притисцима 

напустила и 1948. г. се запослила у Савезној дирекцији коже и гуме а одатле је 
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премештена у Републички одбор синдиката где је радила све до 1975. када је 

исцрпљена и оболела преведена у инвалидску пензију, она и њен муж су решили 

стамбено питање тек када су били стари људи. Њен муж Мирко (1909-1985)  

предратни трговачки путник фирме „Бата― који је добро зарађивао је такође 

изложен сличним поступцима као и његова супруга по доласку из немачког 

заробљеништва 1945. г. Јелена се жали да су више њених блиских сродника због 

сличних разлога изложени шиканирањима и притисцима. Такође трпе и њени 

синови. Дејан (1952) инжењер је због немогућности да нађе посао у Београду од 1982 

до 1985. г. радио у Смедеревској Паланци у комбинату ПКБ, примљен је као 

инжењер али му је дат посао радника, смањена плата, шиканиран, вршени притисци 

на његову супругу која је радила у истом предузећу, повео је више судских спорова са 

руководиоцима предузећа и онима који су их подржали али је све погубио и поражен 

се вратио у Београд, сада ради ван струке на Природно-математичком факултету у 

Београду, уз минимална плату, без стана и без икакве перспективе у друштву. Његов 

брат Александар (1950) запослен у Југословенском речном бродарству се налази у 

сличној професионалној ситуацији и конфронтира са сличним проблемима. Јелена је 

очајна због својих синова, у депресији и безнађу, каже да је то освета. 

 

 

 

др. Јуре ЈУРАС, лекар из Загреба из окружења познатог дисидента Д. Параге који 

пишући Т. Крсмановићу 4.8.1985. каже: „овај угледни лијечник је био 1970- их 

година у редакцији часописа Enciclopedica moderna, угледног часописа за културу и 

знаност у Загребу. Након познатих догађаја 1970-их је био ухићен и саслушаван. Тако 

је 1979. г. организован у хотелу „Интерконтинентал― у Загребу рецитал „Кап ресе― 

од његове стране а што је сметало властима, али је био дан раније прије тога отет на 

своме радном месту и под јаком дозом наркотика одведен у Психијатријску болницу 

„Врапче― у којој је био два тједна. Када је био пуштен касније је био ван себе од 

страха. 
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Бедри АЈЕТИ (1965) ученик из Подујева, Народног фронта 13 је 19.10.1982. ухапшен у 

Подујеву због исписивања непријатељских парола и осуђен је од стране Окружног 

суда у Приштини на две године малолетничког затвора коју је издржао од 19.10.1982. 

до 19.10.1984. г. у Приштини, Гњилане, Ђурековцу где је био злостављан 

систематски. Био је због тога избачен из школе „8. новембар―, и даље изложен  

прогонима. Бедри Ајети је брат Бајрама Ајетија, обојицу знамо, кажу да су се 

залагали против политичких неједнакости, за социјализам хуманог лика а то је 

пребачено на други терен. Гаје пријатељска осећања према српском народу. 

- др Бора САВИЋ (1921) бивши професор Природно-математичког факултета из 

Београда (статистика), са станом у Ђуре Ђаковића 23, Београд, је 1984. г. удаљен са 

свога професорског места као морално-политички неподобан (није изабран 

приликом реизборности због наводног „либерализма― „симпатија за Запад― ), водио 

дугогодишњи радни спор али безуспешно. Жалио се на злоупотребе са здрављем, гас 

у стану. Радио пре тога више година у Африци и Азији као експерт Уједињених 

нација, једно време био дописник Међународног бироа за рад у Београду. Сада је у 

пензији. Члан је Одбора за геноцид САНУ. 

 

-30 јануар 1984.године. "Позитивна географија", први албум Бајаге и инструктора. 

Драгољуб Игњатовић не може да чује глас Бајаге:`` Одјеби, хлеба и игара. Тај не 

схвата игру``, каже свадљиво. 
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-8 фебруар 1984.године. Допис Лукићу Јовану. 
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-8-19 фебруара 1984.године. Зимске олимпијске игре у Сарајеву. 

 

XIV Зимске олимпијске игре су одржане 1984. године уСарајеву, Остали градови 

кандидати заОлимпијаду субили Сапоро, Јапан и Фалун/Гетеборг,Шведска.МОК( 

Међународни олимпијски комитет) се при томе делимично руководио политичким 

разлозима - као несврстана земља, Југославија је давала мање прилике 

за хладноратовске бојкоте. Али главни је мотив ипак била жеља да се Игре, као 

симбол светског мира и братства међу људима, одрже у граду који је дотада обично 

био везиван за избијање Првог светског рата. 

 

 

 

За власти Југославије сарајевска Олимпијада је била сјајна прилика да државу свету 

представе у најбољем могућем светлу, и у том настојању их није омела ни велика 

економска криза која СФРЈ  погађа почетком 1980-их, нити побуна Албанаца на 

Косову и раздори међу регијама и  републикама, и појава дисидената.  

 

У Игре су утрошена велика средства, те саграђен велики број импозантних 

грађевина и остала инфраструктура.  

 

 

 

    -13  фебруар 1984.године. Константин Черњенко наследио преминулог Јурија 

Андропова на месту генералног секретара КПСС. 

 

`` Шта је ово, само умиру лидери СССР-а, Андропов замени преминулог Брежњева, 

па сада премину и Андропов, ваљда ће Черњенко бити дуговечнији``, чуди се Саша. 
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-21 фебруар 1984.године. Допис руководним структурама Галенике.  
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-26.фебруар 1984.године. Миланов трећи рођеднан. 

 

Валерија, Милан, Ксенија и ВЛАДА.. 

 

-29. фебруар  1984.године. ММФ ( Међународни монетарни фонд) обећава 

Југославији  нове кредите.                                                                                                                                                               

Југославија и  су  постигли договор у принципу о станд-бај  кредиту од 400-500 

милиона долара (у јуну одобрено 370 милиона, део ширег пакета репрограма дугова 

ММФ-у и комерцијалним банкама). Југославија обећава подизање камата, 

девалвацију динара, дерегулисање цена и наметање финансијске дисциплине. 

Само што помислих на Драгољуба Игњатовића, и његову могућу реакцију, када 

зазвони телефон. То је Драгољуб рекох у себи дижући телефонску слушалицу.`` 
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Поново нас завлаче, уместо да натерају Југославију да засуче  рукаве и исправи 

грешке, они дају кредите, успављују, укривају пропусте, и гурају у нове погрешке``, 

грми Драгољуб. 

``Ја сам чуо сличну жалопојку о америчким кредитима Совјетском Савезу, и од 

једног познатог руског дисидента:``Дајте им ашове да нас покопају``. То рекох 

смејући се Драгољубу. `` Опет нас праве све овде магарцима``, издра се Драгољуб у 

слушалицу и залупи је звучно. 

 

-1984.година. Рокери са Мораву. 

Радио и телевиија су обично укључени  у нашем стану.  Повремено чујем необичне 

песме, то су модерне мелодије у стилу рок музике, али на наш, сеоски, шумадијски 

начин. Као да се неко шали, пева рок, али по нашки. Говор је јужњачки, има 

фрљања са падежима , ``по нишки``.`` То је ансамбл РОКЕРИ СА МОРАВУ Бориса 

Бизетића ``, окрену ми се Саша видећи моју радозналост. Док држи велику шољу 

пуну црне кафе, мало појача тон на радиу:`` То је пародија ``. 

Чуо сам и друге коментаре у вези ове песме. `` Подсмехују се наивним Србима, праве 

од нас будале``, тврди Деја Вујинић. 

 

 

 

-1984.година.Сарадња са часописом НАША РЕЧ и господином Тошићем. 

Управо због своје одмерености и без антикомунистичких ставова и тирада, овај 

емигрантски часопис је пропуштан редовно у Београд и Југославију, био сам 

пријатно изненађен да сам у мoме поштанском сандучету редовно налазио послате 

примерке. Овакву толеранцију задртог поретка сам образлагао: поредак увиђа да 

мора доћи до демократизације, жели дискретно и постепено да се отвара и према 

критичким мишљењима . И да тако почиње да размишља о будућности, можда и о 
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вишепартијском систему. За мене је Наша реч била велика потпора и охрабрење. 

Отворила се тако за мене могућност да објављујем своја виђења. Немам данас ни 

времена ни енергије, ни ресурса, да се посветим лепом писању, есејистици или 

писању књига. То остављам за будућност. Сада пишем, достављам на адресу Наше 

речи у Енглеској кратка саопштења и обавештења о појединцима жртвама 

политичких прогона у земљи. 

Отуда се у јавности профилисала искривљена представа о мени као ствараоцу: да ја 

немам мисаону дубину, да нисам литерарно или филозофски ваљан стваралац, него 

да сам оперативац, који енергично наступа на терену, изналази и представља у 

јавности несретнике у немилости поретка. Отуда су о мени погрешно закључивали 

да ја немам потребне потенцијале за литерарно и научно стваралаштво. 

Оваквој искривљеној представи о себи сам доприносио и сам, јер сам услед несанице, 

стресова и страха,  био најчешће изморен и издажден, услед чега нисам имао довољно 

енергије да се удубим и концентришем. Осећао сам да ми понекад слаби сећање на 

значајне догађаје, да заборављам,  да када сам неиспаван да ми нестају инспирација 

и моћ прављења асоцијација, да понављам  речено. 

Овоме треба додати временски теснац, непоседовање инфраструктуре ( писаће 

машине, итд), новца, ја немам времена да читам научну ни књижевну литературу, да 

се удубим у смирена истраживања и бављење науком и лепим списатељством. 

Врло добро сам свестан ових драстично отежвајућих околности,  а и у писању књига 

и опсежнијих анализа и есеја, сам видео јалов подухват, губљење времена и енергије. 

Сада имам важнијих приоритета, писању књига ћу се посветити касније. Остављао 

бих то за касније, када се за то уједине повољне околности, када будем имао више 

времена и снаге за такве стваралачке подухвате. 

Тешки услови живота осакаћују физичку и духовну енергију, смањују интелектуалне 

и духовне перформанце.  

Подсећам читаоца на томове 1. 2. и 3.,  где сам  анализирао како услови живота могу 

створити патрљак  од личности, којом приликом сам стављао акценат на врло 

занимљив, значајан, а недовољно истражен феномен- LE QUART. Ова реч на 

француском значи ЧЕТВРТИНА, у овом контексту мислим на четвртину личности. 

Уместо да користи целу личност, да оствари оптимално  своје интелектуалне и 

духовне потенцијале, изнурен човек је тешким животним околностима, лишен 

услова за стваралачки рад, претвара се у интелектуални  чапур, патрљак. 

Отуда сам на адресу Наше речи слао пре свега врло кратка и сажета саопштења и 

податке са прецизним и јасним подацима о политичким страдалницима за које сам 

се залагао. 

Наша реч ми је помогла, да сазнам, да у Београду и широм земље, постоје и многи 

други, који се као и ја широм земље боре за исте идеале, да су потлачени, читајући 

Нашу реч, долазио бих  до сазнања о њиховим преокупацијама и ставовима,  и 

нарочито да се са њима повежем. 
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-Март 1984.године. Допис АПА-Америчке асоцијације психијатрије  Директору 

Психијатријске болнице Централног затвора у Београду. 

Драги Господине, пишем у име Америчке асоцијације психијатара Комитета за борбу 

против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе у вези Стевана Познића, како  

нам је пренето он је лажно оптужен и третиран медикаментима штетним по здравље, 

ми би били захвални да добијемо  иформацију  о њему. Да ли би били љубазни да нам 

пошаљете дијагнозу и податке. 

 

 

-13 март 1984.године. Привођење у Централни затвор у Београду. 

Чика Милисава посећујем једном недељно, суботом. Он је и даље врло борбен. После 

данашње посете у П.Б. Ц. З ( Психијатријској болници Централног затвора у 

Београду) Милисаву Живановићу, који је тамо, као што је приказано у претходним 

поглављима, већ неколико година заточен због вербалбог деликта, у међувремену је 

прихваћен као `` затвореник савести`` AmnestyInternational, Лондон, кретох убрзано 

ка излазу. 

 

Досада нисам никада имао било каквих непријатности због мојих посета чика 

Милисаву. Али бих се увек када бих крочио у ову мрачну и злокобну зграду осећао 

узнемирен, јер ја посећујем Милисава Живановића, о њему обавештавам свет и 

оптужујем Управу ове болнице да у својим зидинама држи унесрећене невине људе. 

Шта ако ме зауставе и затворе и мене? Са њима се ннкад не зна шта се може 

догодити?   

Док сам данас пролазио кроз ходник који даје на излаз из зграде, претрнух када се ка 

мени упути строги кошчати стражар, који ме ухвати за мишку, одлучно, али без 

грубости и претњи:`` Пођите са мном, доктор Вукосав Вучковић, жели са вама да 

поразговара у вези Милисава Живановића``.  

Добих храброст, пођох без речи. 

Он ме спроведе у канцеларију директора П.Б.Ц.З др. Вукосава Вучковића који ме је 

два сата испитивао у вези мојих активности борбе против злоупотребне психијатрије 

у политичке сврхе. Том приликом ме је оквалификовао строго прекорио да се 

заузимам за усташе, Мађаре и Албанце, и за опасне државне непријатеље, да блатим 

самоуправну Југославију у свету, и показао му је допис АПА-Америчке асоцијације 

психијатрије, који је напред приложен. 

Том приликом ми је млатарајући дописом АПА пред мојим очима изрицао врло 

опасне претње ( ``доживотна изолација у психијатријски азилум гумених зидова``, `` 

такве као ти трујемо као пацове``, итд), и врло увредљиво се изражавао о АПА и 

потписнику дописа господнну Висоцком. Трудио сам се да сачувам максималну 
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смиреност и учтивост, укратко сам му изнео мој став: уколико је неко политички 

кривац треба га осудити за политичко дело, а не проглашавати га лудим.  

`` Такве опасне непријатеље треба немилосрдно уништавати свим средствима``, је 

урлао др.Вучковић. 

Образлажући његову тврдњу да браним усташе, је навео случајеве бившег 

заточеника вербалног деликта у П.Б.Ц.З у Београду,  Хрвата Вијекослава Наглића, 

који је наводно био повезан са усташама у Шведској које су убиле амбасадора СФРЈ 

Роловића у Стокхолму 1971.године. Затим спомену младог Мађара Вибока Јаноша из 

Новог Сада, који је наводно био створио терористичку анти државну групу у Новом 

Саду, и косовског Албанца Бајрама Ајетија, који жели да Косово одвоји од Србије. А 

за Милисава Живановића је љутито подигао тон;`` Он је за време рата сарађивао са 

Немцима, а сада оптужује угледне и поштене државне функционере за корупцију``. 

Сазнах да му је за Милисава казао Мирослав Мишковић, његов близак пријатељ и 

сарадник из СДБ, који је из истога села Бошњане одакле је и Милисав, да је 

Милисав опасан демагог и да трује народ мржњом против поретка. У вези Вибока 

Јаноша са чијим родитгељима сам се тада дружио и имао чврсте доказе да је он 

невин, и да су његови родитељи били жртве пљачке и насиља болничара П.Б.Ц.З 

Вучине Павловића, прочитао сам му податке из мога Рапорта о стању у овој 

болници: Вучина Павловић је све материјалне вредности породице Вибок из Новог 

Сада односио комбијем и камионом, силовао је Јаношеву мајку Лујзу, узео јој лични 

накит и показивао га садистички немоћном Јаношу у болници, док га је тортурисао у 

болничком кревету ручним апаратом за електро шокове, стално му говорећи да је 

Јаношева мајка његова љубавница, и да је Јаношев отац рогоња.  

На ово је доктор Вучковић опет заурао:`` Он је Мађарон``.  

Доктор Вучковић, наводни `` Заштитник Српства`` је се обогатио од мита и 

корупције, примања некретнина и новца од породица затвореника, према изјави 

Вибока Јожефа оца несретног Јаноша, делио је са Вучином Павловићем отети плен 

од Вибокових. Предочио сам му да је Милисав Живановић поштен и да је за време 

рата био прогањан од Немаца, и да је оптужио Савезног јавног тужиоца за корупцију 

за шта има доказе. Напомена аутора: био сам још три пута задржаван за време посете 

Милисаву Живановићу, и вођен на разговор са др. Вучковићем. (др. Вукосав 

Вучковић је погинуо у саобраћајној несрећи 1985.године).. 

 

 

-22 март 1984.године. Допис председништву СФРЈ од Светозара Стојановића, 

Драгољуба Мићуновића, Михајла Марковића и Загорке Голубовић. 

                    У последње време, како у иностранству, тако и у земљи, изнете су тврдње 

да се  у Југославији психијатрија злоупотребљава за политичко-репресивне циљеве. 

Пошто се ради о врло тешкој оптужби,  неопходно је да она одмах буде проверена. 

Сматрамо да ради тога треба образовати једну комисију у којој би, то се само по себи 
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разуме, главну реч водили независни  угледни психијатри. Та комисија треба о 

својим налазима што пре да обавести не само Председништво СФРЈ, него и домаћу и 

страну јавност.Због карактера овог нашег захтева сматрамо се обавезним да копије 

доставимо југословенској штампи. 

 

22 март 1984. године, Београд   У потпису,  др.Светозар Стојановић, др.Драгољуб 

Мићуновић, др Михаило Марковић, Загорка Голубовић. 

 

Светозар Стојановић                  Драгољуб Мићуновић                   и Загорка Голубовић. 
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3 мaрт 1984.године. Земљотрес на Копаонику. 

Испред нашег стана на улици се увече искупило много узнемиреног света. Чуо сам 

свакојаке коментаре. Стара побожна жена из приземља се преплашено прекрсти: `` 

Југославија се дрма, Бог да прости``. 

-Март 1984. године. Моја виђења узрока кризе. 

После тешких преговора усвојен је договор ММФ и Југославије о новим кредитима. 

Финансијска подршка међународне заједнице и западних држава наилази на 

свакојаке коментаре у земљи: 

-Земља тиме вешто балансира између Истока и Запада 

-Југославија је под контролом Европе и Америке 

-Данајски дарови, да земља не препозна благовремено пропусте и не исправи их, да 

погрешке узму маха. 

-Америка и Енглеска биће земља пролетерска, итд. 

Председница СИВ-а Милка Планинц захтева пуну подршку за њен програм 

стабилизације. У врху државе се кристалишу различита виђења кризе, пре свега 

економске, и како да се она превазиђе. Још нисам прочитао стварну научну анализу 

узрока убрзаног слабљења наше земље.                                             

Југославија застарева и пуца по свим шавовима, а не зна се зашто?. 

Нема дијагнозе узрока убрзане кризе, те отуда нема правих мера санације. Уместо 

демократизације и окретања тржишној логици и постепеној демократизацији земље, 

властодршци, махом окоштале бирократе и масовици, настављају упорно по старом.  

Уместо да предузме праве мере опоравка, државни врх манифестује збуњеност и 

недораслост.                                                                            

У овој књизи, почев од другог тома, се непрестано бавим  сазнањем, да у Југославији 

нараста криза, и упирем се да установим који су њени узроци:.                                                                                                                                             

Пажљив читалац Тома 3, ће се сетити 1 марта  далеке 1975. године, када је се група 

београдских бораца за људска права удружила у први југословенски неформални 

одбор за одбрану људских права, кога смо назвали ДИРЕКТНА АКЦИЈА ЗА 

САМОЗАШТИТУ  ( САГА О ....ИЋИМА. Трећи том 1965-1978 РОМАН О БРИСЕЛУ. 

Страна број 869-870) .Тада смо устврдили да се људска права у  Југославији  крше 

све више, масовно и систематски, што је знак кризе која се приближава, а што 

изазива огромно незадовољство и тензије, који би могли водити, уколико се не 

отклоне, свим облицима конфликата (политичких, националних, регионалних) и 

бујању дезинтеграционих процеса, побуни грађана против тираније, грађанском рату 
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и распаду земље. Један од наших главних циљева је стварање предуслова за 

настанак вишепартијске државе у Југославији. 

Дакле,. један од узрока кризе је недемократски и тирански карактер југосовенског 

поретка који масовно крши права грађана. 

 

                                                                                                                                                                                                                

Председнику СФР Југославије Јоспиу Брозу Титу смо се обратили 1 јуна 1975.године 

(САГА О ....ИЋИМА. Трећи том 1965-1978 РОМАН О БРИСЕЛУ. Страна број 936-

939), овога пута смо покушали да укажемо на више узрока све убрзаније кризе,  

истичући да не постоји довољна свест о расту и узроцима кризе, те да   због тога 

земља убрзано слаби и тоне у свакојаке тензије.             

                             Наша главна порука је била: Треба регистровати и отклонити урзоке 

криза – треба завести демократију. 

                   ``Дозволите да Вас обавестимо да се људска права у нашој земљи крше 

масовно, што је знак кризе која се приближава, што изазива огромне друштвене 

тензије које, уколико се не буду уклониле, би могле водити свим могућим облицима 

конфликтних ситуација, бујању дезинтеграционих процеса, побуни грађана против 

тираније, грађанском рату и распаду земље``, истакли смо на почетку овога дописа, 

који је за то време био права јерес. 

Учтиво смо саопштили: ``Наша је грађанска обавеза и патриотски задатак, да Вам 

предочимо, са најбољим намерама, да је последњи моменат да се спречи 

галопирајућа и разорна криза која је сваким даном све присутнија, али се не 

препознаје, о њој се не говори довољно, или никако. Уместо да се друштво анализира 

да би се открили проблеми, све је присутнија «лакировка» (улепшавање). 

Масовно непоштовање људских права је у значајној мери довело до гушења 

функционисања начела способности, природне селекције најбољих, поштовања 

закона, моралних норми, економских и тржишних законитости и општих људских 

вредности. Услед оваквог стања настала је масовна друштвена патологија, 

лишавање друштва својих највиталнијих снага, неискоришћавање ресурса, 

расипништва, отуђивање народног богатства, разни облици паразитизма, девијантна 

и асоцијална понашања, крајње низак ниво пословних одлука, менаџмента у нашим 

предузећима. Оваква расипништва не би могле поднети ни много развијеније 

државе. 

              Искористили смо овај допис шефу државе да привучемо пажњу на врло брзе 

промене у свету: ``Промене у свету су врло брзе и захтевају  прилагођавања, ми не 

региструјемо благовремено ове промене и не прилагођавамо се на њих, настају 

застаревања на свим нивоима. Други нас престижиу, ми заостајемо. Долази услед 

тога до погрешних  капиталних одлука у политици и планирању економског и 

сваког другог развоја. 
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                Слободни смо да саопштимо да су политичке, правне, економске, друштвене 

чињенице сложеније него ли раније, самим тим задаци појединаца, стручњака и 

субјективних снага. Све се више поставља захтев за рационалним пословним 

одлукама у економској сфери у државној унутрашњој  и спољној политици, допринос 

науке и стручњака, квалитетан менаџмент и маркетинг, оријентација на тржишну 

логику и стимулацију креативности субјективних снага. Други су у овоме далеко 

одмакли, док ми тапкамо у месту, нема такмичарског духа и иновација, те отуда  

заостајемо технолошки и на друге начине. Због овога ће нас нације,  које су то 

схватиле, победити у будућности. 

               Упутили смо јасну поруку:``Ови  захтеви су код нас почели  да се јављају све 

више још 1960-тих година, али нису били препознати и удовољени. Постоје снаге које 

се опиру сагледавању  узрока назируће кризе, које спречавају да се сагледа истина и 

погрешке исправе.Ове снаге се правдају да су постигнути изванредни и изузетни 

резултати ,и да само непријатељи и разбијачи СФР Југославије тврде да има 

недостатака, истичу стандард маса, запосленост, а заборављају да треба пратити 

стање у другим државама, вршити поређења,  јер поједине западне европске државе , 

које су пре Другог светског рата биле мање развијене од наше државе, су сада много 

развијеније.                                                                                                                                                               

Нарочито смо сматрали за врло битно да укажемо природу и последице добијања 

кредита од међународне заједнице: ``Треба водити рачуна о локалном контексту 

добијања страних кредита и помоћи, што замагљује сагледавање истине, даје лажну  

представу и гуши функционисање економских законитости, те нас тако охрабрује и 

гура у погрешну процену стања и у привид богатства и технолошког и другог 

развоја. То нас води у зсамозадовољство и илузију.  

              Устали смо против свеошште политизације: ``Истичемо да  је политика 

продрла у све поре друштва, чак и у приватни живот грађана Политика је завладала 

и економијом, иако ова друштвена грана не трпи превише политичких ингеренција, 

него је заснована на факторима привређивања и креативности. 

               Критички смо се изјаснили :``Овакав курс који је узело југословенско 

друштво, масовна кршења људских права, гушење демократије, пригушујући све 

више креативност маса, је довео  до расипништва ресурса, све је то гурало 

привређивање на споредни колосек, исцрпљивало привреду, све су више маха 

узимали процеси који су онемогућавали оптимално фунционисање друштвених и 

привредних механизама.                                                                                                                   

Ако се не предузму мере , земља се може распасти, били смо слободни да саопштимо 

Вођи: ``У овој разини треба тражити узрок  кризе која надолази, и ако се њени 

узроци не региструју и отклоне, у годинама  које наилазе запашћемо у опасну  кризу, 

тензије и конфликте, грађански рат и распад земље. Излаз видимо у поштовању 

закона и људских права, окретању тржишној логици и у завођењу демократије.  

               На крају смо замолили да наша лична права будуз испоштована: ``Молимо 

Вас да се заложите Вашим ауторитетом да наша права буду испоштована и да нас 

државни органи не прогоне. 
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               Обавештавамо Вас да смо ми почели да се бавимо људским  правима да би се 

бранили. Нас органи  власти  прогоне, а тврде да ми нисмо прогањани, него да 

измишљамо и делујемо разбијачки. Нека нас бирои за притужбе и жалбе саслушају и 

пруже нам правну и другу заштиту. 

С‘  поштовањем, грађани Томислав Крсмановић и Миша Томић. 

Када се ради о узроцима нестабилности државе на Косову, из претходних томова и 

поглавља се може изчитати о чему се тамо ради. Очигледан је закључак да је 

актуелни поредак недорастао да се одупре побуни Албанаца на Косову на прави 

начин. И што је најгоре, не схвата генезу и дубинске узроке тамошњих немира. Или 

једноставно, нема снаге да објективно сагледа о чему се ради, јер би тиме сами себе 

ставили под критичку лупу.  

Југославија је држава где царује лакировка ( улепшавање, укривање истине) . Нема 

објективних научних истраживања. Отуда се не зна о чему се ради, који су узроци 

убрзаног колапса Југославије. 

Овај мој закључак се односи и на Косово. Поредак лута у конфузији и погрешним 

потезима. 

Разумљиво, онда не може предузети праве мере. 

ИСТОРИЈСКА је ЗАБЛУДА СА КОБНИМ ПОСЛЕДИЦАМА закључак акосовских 

Албанаца да њих прогоне Срби. Тачно је да су они жртве неправди и сиромаштва. 

Али им  то нису проузроковали Срби, НЕГО МЕЂУНАРОДНИ  КОМУНИСТИЧКИ  

ПОРЕДАК, КОЈИ  ЈЕ  НА  КРАЈУ  НАЈВИШЕ УНЕСРЕТИО  СРБЕ. Апсолутно је 

нетачна тврдња: да су наводно косовски Албанци жртве репресије Србије и Срба, и 

српског народа; и да због тога не желе да живе у непријатељској Србији; те да им је 

прикривени циљ да се отцепе; и створе на Косову своју демократску албанску 

државу, по мери већине њених становника.  

Желим да  разјасним овога пута  да Албанце нису прогонили Срби, него да је то 

чинио међународни комунистички поредак. Исто оно друштвено уређење које је 

унесретило све народе данашње  Југославије, а највише од свих Србе.  

А што нема никакве везе са Србима, нити са Словенима.  

Добро је познато да је  НР Албанија ортодоксна комунистичка држава. У Енвер 

Хоџиној Народној Републици Албанији, где Срби нису имали никаквог удела у 

власти,  су људска права била кршена далеко више и на најокрутнији начин, него у 

данашњој Југославији.  Доказана је чињеница, да су због тога  многи Албанци 

избегли из тадашње Албаније у Југославију, где су били оберучке прихватани, и где 

су ипак имали далеко више права и слобода, него ли њихови сународници у 

Албанији.                                                                  

Какве везе имају Срби са свим овим? Нису ваљда и у Албанији Срби прогонили 

Албанце? 
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Чињеница је да су  Албанци у праву, када кажу да су њихова права била на неки 

начин угрожена.Али је у овом контексту неопходно узети у обзир и друге суштинске 

чињенице: 

 

-нису у комунистичкој Југославији кршена само права косовских Албанаца, него и 

припадника свих других етничких ентитета. 

-комунистички поредак је био увежен не само у Југославију и Албанију, него и у 

друге комунистичке државе широм планете. Комунистичка филозофија и  

идеолошки концепт друштва  нису зачети, или конципирани у Србији, него су 

еманација научних праваца који имају своје дубоке вековне корене, пре свега 

почевши од Маркса и Енгелса, и пре њих од других европских филозофа –мислиоца. 

Дакле то нема никакве везе са Србима, или Словенима, јер је комунизам био заведен 

у многим земљама, све до Кине и Вијетнама.  

-данас се постепено увиђа да би Срби могли бити на крају, највеће жртве комунизма 

на овим просторима. 

-ми борци за људска права знамо поразне чињенице, не негирамо, нити умањујемо 

мартиријум свих народа и конфесија СФР Југославије, али чињенични подаци 

недвосмислено доказују да су права Срба у Југославији,  у Србији и на Косову, за све 

ово време, била далеко драстичније кршена него  права нпр.косовских Албанаца. 

Последице комунистичког експеримента су управо најразорније по Србе: 

комунизмом опљачканим, здравствено руинираним, осиромашеним, остарелим 

Србима, којима ће покушавати да отму Косово, можда у будућности и југ Србије, 

Санџак, Војводину, према прогнозама научника Срби би у будућности могли бити 

етничка мањина у Србији. 

-у апарату Југославије се налазе на разним нивоима, све до врхушке државе, врло 

бројни албански кадрови. Они су заједно са осталим кадровима ( Србима, Хрватима, 

Македонцима, Муслиманима-Бошњацима, Словенцима, итд), на челу државе, која 

угњетава већину грађана, укључујући и оне на  Косову,  како Србе, тако и Албанце. 

Косовски Албанци, чланови СКЈ, судије, сви они који су били снажно заступљени у 

државном апарату, предузетништву, науци, култури, информисању, образовању, итд, 

су  сви заредом врло привилеговани, а на штету већине својих сународника, исто као 

и они привилеговани у Србији, ван Косова. Они су у служби државе која крши права 

политички неприпадне већине, укључујући и косовске Албанце. Дакле, и ови 

албански кадрови, сносе одговорност за стање са људским правима у Србији, и на 

Косову. 

-Треба објаснити да се овде пре свега ради о једној суштинској чињеници, на делу је 

суптилна манипулација и злоупотреба  сложеног корпуса ЉУДСКИХ ПРАВА, што 

овога пута анализирам, а што је масло регионалних и других  профитера, који су 

успели да ствари представе погрешно, и да обману косовске албанске масе, као и  
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неуке (и злонамерне) косовске политичаре, те да их убеде у нешто што је апсолутно 

нетачно: да су Албанци били жртве прогона Срба. 

Да би се ова злоупотреба и превара са концептом ЉУДСКИХ ПРАВА могла 

разјаснити, потребно је објаснити природу кршења људских права у СФРЈ. 

Деценијама су спровођена масовна, систематска и флагрантна кршења права у свим 

републикама, сви народи су на себи осетили подмукли ујед деценијског тиранина. 

Вреди напоменути оно што је битно у овом контексту, да су разлози угрожавања 

права грађана често били ирационални, неосновани, да је се за разлику од отворених 

злоупотреба у совјетском стаљинизму, Југославија била определила за 

рафинираније, али у исто време нимало разорније методе репресије. Све се више  

прибегавало дискретнијим облицима репресије, избегавајући препознатљиве 

политичке судске процесе вербалним прекршитељима, и ликвидације,  

упражњавајући обрачуне ``испод жита``:политички неподобник бива отпуштен са 

посла, оправдање званичника је да је" нерадник", "да је прекршио дисциплину"; 

неко је ометен да добије запослење, "јер наводно влада масовна незапосленост‖; не 

напредује у служби, ``јер су други способнији"; не добија стан"јер други имају више 

бодова"; политички кривац је смештен у затвор, "јер је наводно починио 

проневеру"; или у психијатријску болницу"да се тамо лечи"; суд је донео неку 

пресуду "јер је све по закону"; непоћудни је премлаћен" дело непознатих хулигана"; 

убијен је у саобраћајној несрећи" -технички проблем";деца лоше уче, "јер су лења"; 

осуђен је на казну затвора-јер је починио( непостојеће) кривично дело, итд. 

Оваква раширена специфична репресија у СФР  Југославији је временом добијала 

чудовишне димензије. Многи су падали под удар, независно од етничке припадности,  

без основаног повода, бујала су из године у годину сумњичења невиних људи, 

ширила се истинска параноја. Неко је могао бити дискриминисан, или прогањан, 

само зато што је ишао у своју богомољу, или што му је отац био у рату припадник 

ривалске политичке групације, или имућан у Краљевини Југославији, капиталиста. 

Или једноставно што није подобан ( није члан Партије), или због неког другог 

безначајног разлога, нпр. замерио се нечим неком неприкосновеном моћнику, 

протествовао у вези стана, у предузећима, судовима, социјалним установама, итд.  

Тиранија је погађала све нације и конфесије од Триглава до Вардара, за истину неке 

мање неке више. 

Осећајући страданију, али не схватајући зашто им се то дешавало- грађани су се 

питали: НЕВИНИ СМО, НИСМО НИШТА ЛОШЕ УЧИНИЛИ, ЗАШТО НАМ ОВО 

ЧИНЕ?!  

Али оно што је кључна порука ове анализе,  је чињеница, да су данас многи склони 

да погрешно процене КО  ИХ и ЗАШТО  ПРОГОНИ .    

Отуда, је настајао сасвим оправдан бес озлојеђених  несретника: ЗАШТО БИ МЕ 

НЕКО ПРОГОНИО; НИСАМ НИКОМ НИШТА НАЖАО УЧИНИО?  
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Припадници несрпских етничких група, би  често били у оваквим врло сложеним и 

деликатникм околностиома, да закључују, потпуно погрешно, да их прогоне 

чизмаши  Срби. Из јединог разлога што нису њихове националности, јер нису могли 

да виде неки реалан повод са њихове стране.  

А имало је и подоста збуњених Срба, који процењују да их прогони Титов анти-

српски клан.  

Исто се десило са Албанцима на Косову? Будући да су били жртве масовне 

ирационалне безразложне дискриминације, или репресије, као и Срби и други 

грађани Србије и ондашње Југославије, и свих комунистичких сличних држава 

широм планете, будући да су се осећали да су невини, што и јесу, као и већина 

обесправљених грађана садашње државе, без обзира на националну припадност, 

увреживао се деценијама погрешан мржњом затровани закључак: ПРОГОНЕ НАС 

БЕОГРАД, СРБИЈА, СРБИ, ЗАТО ШТО СМО АЛБАНЦИ. Незадовољство је тињало  

из године у годину, које је било споља упорно подмукло суфлирано, потхрањивано 

лажима :'' Срби тлаче Албанце на Косову, хоће да их сатру''.  

Заведени Албанци без довољно познавања врло сложене политике, су прионули 

сложно ковању побуне, све су се ефикасније организовали у тежњи да остваре тај 

циљ.( На крају, као што ће се видети у следећем тому, током 1990-их година су се 

окренули оружаном отпору и терористичкм акцијама против државе чији је Косово 

легитимни део). 

Овакви неразумни и крајње ирационални поступци поретка, који је тиранисао многе 

грађане без ваљаног повода са њихове стране, су стварали истинску конфузију, 

тензије, енормно незадовољство, и сејали су лоше процене, клицу побуне и распада 

државе. 

Тако на крају, деценијама вештачки методично алиментирана погрешна процена, 

еруптира у бес, тероризам, са лукаво прикриваним циљем `` Косово република``, до 

насилног отцепљења од Србије 

Дешава се историјска погрешна процена, заблуда са кобним последицама, почиње да 

експлодира нагомилани гнев косовских Албанаца, али се буне и остале нације 

Југославије. 

Уместо на праве виновнике ( комунистичку вишенационалну бирократију), гнев је 

упућен у погрешном смеру- на другу нацију.  

Албанске масе на Косову, које су од 1945.године, погрешном државном политиком, 

постале многобројније од Срба, се са свих страна усмеравају и свим могућим 

средствима, шиканама,  методима специјалног рата,   обрушавају на онемоћале и 

преплашене Србе. Настаје невиђен терор над Србима, и изгон са Косова.  

Београд се показује немоћним да заштити Србе. Они се све више исељавају у Србију. 
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Ми који смо се борили за људска права, били смо сведоци да се београдски поредак 

није највише жестио што Албанци тлаче Србе не Косову, него зато што су се они 

били побунили против поретка. Видели смо да се Срби исељавају, а између Косова и 

Србије су се поставиле структуре трговаца некретнинама, српске народности, који 

би врло брзо придошлицама са Косова, налазили у Србији земљу и куће. Разуме се уз 

масне провизије.  

 

И ово је био један од облика подршке Београда етничком чишћењу Косова.  

Срби су највеће жртве комунизма, у Србији и ван ње, и на Косову. 

Да ли је неко косовске Албанце исељавао насилно, забрањивао им да живе на 

Косову?  Не, никако, то је чињено управо Србима. За време Другог светског рата је 

дошло до прогона и изгона, убијања Срба са Косова, и насељавања Албанаца из 

Албаније. После Другог светског рата режим Ј.Б.Тита је забранио српским 

избеглицама да се врате у своје домове на Косову. Настављено је фаворизовање 

насељавања Албанаца из Албаније. Косовски Срби су били изложени терору 

већинског становништва, те насилно исељавани за Србију; косовски ''посредници'' 

су им експедитивно изналазили Албанце купце за куће и имовину на Косову, обилан 

новац је давала и албанска дијаспора. У Србији су на делу били, као што рекох, неки 

други још експедитивнији ''посредници'', који су им налазили брзометно продавце 

кућа и имања у Србији. (Ћорава работа на штету Срба се настављала у Србији). 

Уставним променама 1974. године, Тито је Косову дао аутономију чиме је још више 

охрабрио Албанце. Упоредо са растом кризе у целој земљи радикализовали су се 

односи на Косову, тиранија већине над мањином је постајала такорећи неиздржива, 

Срба је на Косову било све мање. 

-Уосталом, ово је вековно питање, Срби су вековима за време страних окупација 

били жртве изгона, прогона, и асимилације. 

-Овде постоји још једна ствар, још једна трагична подмукла клопка у коју је 

недорасли комунистички поредак гурнуо Србе, не само на Косову, него и у Србији. 

Ради се о нечему најсуштинскијем, што нам је нанело највеће штете, а о чему се још 

није проговорило на прави начин: недорасли марксистички поредак је у име 

модерних трендова и материјалистичких схватања односа међу половима, у име тзв. 

социјализације породице, деценијама спроводио убрзану неодмерену,  накарадну 

либерализацију сексуалних односа и слобода, хедонизацију, у медије и свакодневни 

живот су продрли порнографија и кич, до крајности је либерализован поступак 

абортуса (десетине милиона абортуса у року од неколико деценија-према проценама 

Удружења против Беле куге, ОПСТАНАК).  

Албанце су од погубног деловања овакве стратегије заштитили њихова вера, и 

високи зидови око њихових кућа, одржана традиција- тако су сачували своје 

породице-бујао је наталитет. Код Срба се десило нешто сасвим другачије, што је 

имало за трагичну последицу њихово драстично слабљење. Срби су били још једном 
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изманипулисани и изварани, некритички су оберучке прихватили наметнути 

ексцесивни хедонизам, чиме су олако открили  незаштићене бокове породице, нису се 

промишљено супротставили  субверзивном разорном нападу на породицу, из чега су 

резултирали распад или слабљење расклиматаних породичних односа, висока стопа 

развода, продуженог целибата, што је производило све нижу стопу наталитета. Док је 

код Албанаца, поштеђених разорних притисака који су погађали већину Срба, 

нетакнутих породичних односа, регистрован потпуно другачији тренд: јачање 

породице, све виша стопа наталитета.  

Поврх свега српски народ је на Косову био деценијском тиранијом раубован, 

осиромашен, те због тога остарео и здравствено руиниран, у толикој мери да му је 

опала виталност, способност за одбрану, привређивање и расплођавање. Изнурене и 

све старије Србе су гурали у хедонистичка замајавања, а млађе и здравије Албанце, 

који нису били толико изнуривани од комунизма као Срби, у прављење деце. 

Албанци победнички кличу:'' Србе смо победили на лукавство, победили смо их на 

к...''.  

Ипак се може рећи да је Србе физички и душевно изнурио, разорио им наталитет и 

породицу,  пре свега државни поредак, из флагрантног незнања, а било је и подоста 

злонамерних.  

Албанци нису сами надмудрили косовске Србе, који су били скршени обеспомоћени 

поданици, него су заједно са њиховим страним подржаваоцима намагарчили 

комунистичке '' генијалне'' руководиоце ондашње Србије, који  су због конфузних 

гео-политичких стратегија, које су биле засноване на погрешним и пребрзим 

проценама, свесно на Косову подржавали Албанце, а са Косова потискивали Србе, '' 

у име неких великих политичких дугорочних циљева''. И који су из незнања 

социјализовали ( разлабавили, разбили) православну породицу, па тако и наталитет.    

- Неосновани аргументи косовских Албанаца. Косовски Албанци потом тврде да су 

већина на Косову, ''чије стадо, његова планина''. Те тиме желе оправдати лукави 

пројекат сецесије. А при том свесно пренебрегавају чињеницу да је садашњи удео 

Албанаца на Косову последица вештачки створене демографске ситуације, јер је 

титоистички поредак деценијама спроводио на Косову анти-српску политику у 

корист Албанаца, а на штету Срба.  

Напомињем, да растући удео албанског становништва на Косову, и њихова 

супериорност у наталитету, у односу на Србе, се не могу објаснити њиховим 

националним, верским, или расним особеностима, него пре свега чињеницом, да су 

они били мање од Срба изложени разорној физичкој репресији, и субверзивном 

рушењу породице и наталитета.   

-Покушавају да необориву чињеницу о кршењу људских права Срба на Косову ( и у 

Србији) прикрију, и да лажно представе да су њих прогонили Срби.Људска права 

већине су била кршена у свим комунистичким државама, негде више негде мање, не 

само у Југославији, далеко више у НР Албанији Енвер Хоџе. Шта би сад било да 

етничке групе појединих бивших, или данашњих, комунистичких држава траже 
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отцепљење, из разлога  што су део државе где је био комунизам? Настао би свеопшти 

хаос. Косовски Албанци чекају моменат да се прикључе Албанији, а тамо је такође 

био комунизам. Косово је такође било комунистичка регија, тамо су данас на власти 

многи врло моћни комунистички социјалистичко –самоуправни кадрови, на миру 

живе бивши албански кадрови који су тлачили Албанце на Косову. Дакле нема 

никаквог основа аргумент отцепљења из комунистичке државе.  

Да су Срби највеће жртве кршења људских права у претходној Југославији, 

укључујући и Косово, а не Албанци, недвосмислено доказује данашњи положај Срба  

на Косову, који је трагичан, њих је све мање, а Албанци су се енормно намножили и 

ојачали. Срби на Косову, су од већинског становништва данас практично сведени на 

мањински. Срби и Црногорци су били на Косову у већини и на почетку овог века, 

упркос чињеници да су Срби као Хришћани били 500 година прогањани од Турака 

муслимана, а Албанци који су масовно примали ислам су били привилеговани. 

Косово је припојено Србији после Балканских ратова 1912-1913. године, када је број 

Срба и Албанаца био приближно исти. Сличан етнички однос је био и пред Други 

светски рат. До значајних поремећаја етничке равнотеже на Косову на штету Срба је 

дошло  у периоду од 1941.године, због напред описаних узрока.  

Игноришући историјске и етничке чињенице, поједини албански екстремистички 

лидери покушавају да једну врло сложену област своде на крајње упрошћавајући  

начин, на садашњи бројчани етнички однос.  

Дакле, садашњи бројчани однос Албанаца и Срба на Косову , се не може узети као 

научно верификована и валидна чињеница за формулисање каснијих албанских 

сепаратистичких захтева на Косову. 

Историјске погрешке у комунизму са концептом ЉУДСКИХ ПРАВА, су, мора се то 

признати,  урушавају СФР Југославију, производе енормне тензије, цео Балкан још 

увек подрхтава од деценијске и вековне нагомилане мржње, од лоших процена, може 

поново да експлодира.  

Ово подручје је због тога и дан данас у у истинском историјском ЋОРСОКАКУ.  

Разуме се, српска самоуправна бирократија није била довољно суптилна и 

рафинирана да прозре ту игру на штету Срба, опстајао је њен погрешан 

интернационализам,  на штету свог народа, док су се политичари других нација 

благовремено окренули своји народима. 

 Тежња за независним Косовом је у својој бити непоштовање међународног права. 

Жеља косовских Албанаца да се отцепе од Србије, је нелегалан акт супротан 

међународном праву, уставу земље и моралним начелима. Према међународном 

праву, етничка мањина нема право на отцепљење, ако је то на етничкој основи, и 

ако се иза тога крије нека етничка, политичка или друга група, која тако чинећи 

жели да створи нову недемократску власт.  
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Игноришући историјске и етничке чињенице, поједини албански екстремистички 

лидери заслепљени гео-политичким коњунктурама, не удубљујући се у чињенице, 

или злонамерно, њихове сецениостичке намере правдају  на крајње упрошћавајући, 

погрешан  начин: сводећи их на садашњи бројчани етнички однос.  

Узимајући у обзир ове чињенице, не може се прихватити као рационално, научно, 

правно и логички фундиран валидан аргумент кршења људских права косовских 

Албанаца, као разлог да се тражи отцепљење од Србије, и на крају припоји 

Албанији.  И да се тај циљ остварује насиљем-прибегавајући тероризму.  

Агресија није примерен начин за решавање међународних спорова, косовски 

Албанци су направили озбиљну погрешку када су томе прибегли. 

Борба за људска права косовских Албанаца, а при том прибегавање насиљу да се 

створи независна држава, истицање жеље да се припоји Албанији, где су људска 

права била далеко више кршена, пренебрегавање валидних научно верификованих 

чињеница, садашње трагично тешко стање Срба на Косову изложених неспутаном 

насиљу етничких Албанаца- очигледно је да нема било каквог ослонца у 

међународном праву за стварања нове државе на Косову. 

Косовски Албанци треба да схвате, да они имају права да упражњавају сва њихова 

лична и национална права, али да то не може бити на штету права Срба и државе 

Србије чији је Косово легалан део. Жеља да се Косово на нелегалан начин отцепи од 

Србије, је крајње НЕМОРАЛНА, и то Срби и Србија никад неће прихватити.  

Садашња косовска криза је извориште врло опасних конфликата на Балкану, не 

води миру него заоштравању тензија, уједно овакав поступак би био преседан за 

друге етничке мањине у Европи и свету, да и оне захтевају отцепљење.  Што би била 

озбиљна претња међународној стабилности. Слично би могли захтевати Чечени у 

Русији, Курди у Турској, Сри Ланкини Тамилци. А шта рећи о Корзици, Баскији, 

Канади, Пакистану, Кини, Словачкој, Румунији, итд.  Македонски Албанци и они у 

Црној Гори, могу захтевати исто, што може довести до ратне експлозије широких 

размера. Отцепљење Косова би било охрабрење за санџачке Бошњаке, и војвођанске 

Мађаре, Албанце на југу Србије, да траже исто. А тога већ има. То би могло отворити 

врата новом балканском рату, у који би могле бити увучене поред Србије и Црна 

Гора, Македонија, Грчка, Бугарска, Мађарска, Румунија, Турска, и државе из 

састава бивше Југославје.  Русија би могла нагло изменити свој став. 

-Закључак. Историја балканских народа је историја суживота врло сличних народа, 

али и честих неспоразума из којих су неретко резултирали крвави дуги ратови. Често 

употребљавани израз балканизација, који означава међусобна сучељавања  

етничких ентитета, и уплитања других држава, је настао управо на овим  

просторима.  

Комунизам је драстично унесретио балканске народе, и још више повећао њихове 

лоше процене и антагонизме. 
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Уместо лоших процена, вековних предрасуда пуних набоја ирационалне мржње, 

балкански народи би требало да успоставе дијалог, да живе  у заједништву, уз 

уважавање разлика, и истраживање сличности,  које су на срећу врло значајне, а што 

је у заједничком интересу.  

Овде су данас најпотребнији научна истина, дијалог, а не демагогија и чарке. 

Уместо трибализама, и етницизама, заснованих на атавизму и вековним митовима, 

реч треба дати научницима: политиколозима, историчарима, етнолозима, 

антрополозима, психолозима, социолозима, правницима, итд. Они би на научној  

истини, поштујући међународно право и универзална морална начела, дошли до 

правих решења најбољих за све. 

 Сви балкански народи ће једном закуцати на врата ЕУ.Зато балкански народи треба 

да буду подржани од међународне заједнице, да залече што пре ране прошлости, да се 

измире, да се лакше прилагоде на нове околности.Нека Балкан буде простор сличних 

народа, исправних процена, мира, сарадње, и просперитета. 

За нас Југословене би могла бити врло поучна Берншатјнова теорија капитализма. 

Како рече Бернштајн: ''Највећи људски изуми  и уметничка дела-његова  

материјална достигнућа и духовни помаци, као што су парна машина, биоскоп, 

телеграф, телефон, електрична светлост,  роман, аутомобил, симфонија, авион, 

радио, телевизија, безбројна лековита средства, управо су били створени у време 

капитализма. Најпростији одговор је: слобода. Када су људи слободни   у тежњи да 

остваре свој лични интерес, када су слободни да користе њихов разум, да се 

изражавају, у потрази за  профитом и бољим животима, они су тада чудесно 

продуктивни. Политичко-економска слобода капитализма ослобађа њихове умове и 

стимулише најамбициозније људе да граде, иновирају, да стварају нове изуме, и да 

тако унапреде људско благостање и срећу.  

У овоме је садржано једно дубље начело: капитализам је систем разума. Разум је 

човеков основни инструмент који му омогућава преживљавање, баш као што су то 

крила за птице. Само помоћу рационалног размишљања и продуктивног рада, човек 

може побољшати свој животни стандард и продужити очекивани животни век. Али 

мозак не може да функционише под присилом. Присила угушује стваралаштво. 

Мозак не може бити лишен слободе. Капитализам цвета зато што је то једини систем 

слободе духа, слободних људи и слободних тржишта. Највећи мислиоци и ствараоци 

историје-од Аристотела до Џона Лока, од Томаса Џеферсона до Адама Смита, 

Лудвига фон Миса, и Ејн Ренд- су признали,  борили се и славили слободу људског  

разума.   

Они су  схватили да онда када су људи тлачени, да је рационално људско 

размишљање пригушено, и да настаје  мрак варварства Али када су људи слободни 

да мисле, и да се слободно изражавају, када делају на основу њихових размишљања, 

када је разум ослобођен, Ренесанса и Просвећеност су онда могући. Слобода је 

слобода мозга. Тлачење је тлачење мозга.  
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Ослободите човеков ум и видите призор његовог помака.Откријте тајну у лепоти 

његових скулптура, цртежа, и симфонија, вините се у висине са херојима  његових 

романа,  дивите се његовом филозофском, научном и технолошком  остварењу. Запад 

је напредовао културно и економски зато што је поштовао човеков разум и 

неотуђива права индивидуе. Ово су неизбежни предуслови за  напредак људских 

бића.''. 

 

 

 

-15 март.1984.године.  ИЗЈАВА Драгољуба Игњатовића,                                                                                                

Драгољуб Игњатовић се судском одлуком у бракоразводној парници иселио из свог, 

такорећи раскошног стана у Шчербиновој улици на уздигнутом и шумовитом 

Бановом брду,где стално пирка свеж ветрић,  у улицу Хусињских рудара, у равницу 

подно Карабурме, лети пуну комараца, на домаку широког Дунава.  

Драгољуб је бесан на судије:`` Дали су судије мојој бившој супрузи много више од 

стана него ли мени. навијају за њу.`` 

 Иван Прекајски у овакву интерпретацију не верује: `` Није она сарадник УДБЕ, 

него суд намерно навија за њу, да тебе као дисидента и бившег политичког 

затореника оштети``. 

Драгољуб се једва уздржава да се не завади са њим. Али оћута. Настави да се жали на 

нови стан:`` Када падне киша одозго са Звездаре јуре улицом бујице, могу њима да 

иду чамци, мој стан је скоро у подруму, вода се излије унутра, муке велике мучим са 

водом. Влажно је.`` 

Драгољуб ради ноћу, дању спава.Има пријатељицу која станује са мужом и 

ћеркицом, у суседној згради.Она повремено долази код њега, распреми му стан, 

скува. Као да живе невенчано. Изгледа да ова симпатична и мирна женица има 

нејасну брачну и породичну ситуацију. Њену ћеркицу је у школи питала учитељица 

шта је то породица, она је одговорила:`` Мама, тата, Драгољуб и ја``. 

Наша породица је туга. 

Драгољубов став према мени је нејасан и контрадикторан. Понекад би ми прилазио 

са поверењем. Али је било тренутака када је био нервозан и због нечега љут на мене. 

Установио сам да код њега долазе поједини београдски интелектуалци, који ме због 

нечега оговарају. Зашто је то тако?                                                          

То је за мене врло тужна тема о стању духа појединих српских интелектуалаца и 

бораца за људска права. Неки од њих немају осећај да је слога најважнија, или им 

мањка  способност објективног процењивања других. Када су људи измождени они 
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умеју постати поводљиви и пријмемчиви за туђе сугестије и мишљења, чак и ако они 

нису довољно убедљиви. А Драгољуб је мудрац, али шта то вреди када је живи 

скелет, изнурен несаницама кафама и цигаретама, тада рефлексија и логика могу 

затајити, концентрација попустити, или бити пребрза, изможден човек је поводљив. 

Он ми је се понекад поверавао:`` Власти те мрзе патолошки, чувај се``. Када смо се 

растајали Драгољуб  ми стави пред очи његову изјаву: 
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-15 март 1984.године. ИЗЈАВА Драгољуба Игњатовића. 

``Шта си рекао полицајцима на ову њихове изјаву?``. `` Томислав није никакав 

непријатељ, он је невин човек, нема смисла да тако говорите о њему``.`` Шта су они 

на то одговорили? . Драгољуб само хукну: Кажу, ``да је он невин, не би нама стизали 

такви извештаји о том опаком човеку``. 

``Ја сам се безброј пута обраћао СУП-у, судовима, бироима за притужбе и жалбе, 

функционерима, чак сам био на кратко примљен од председника Тита 1976. године,  

већ сам теби и Ивану причао, да сам у више наврата захтевао од власти, да ми кажу у 

њему је моја грешка, они су ми увек одговарали-ТАКО НАМ СЕ ХОЋЕ, ИДИ ПА СЕ 

ЖАЛИ БОГУ САВАОТУ``, желим још једанпут да се исправно представим њима 

двојици. 

`` Они су бескрајно охоли, не дозваљавају ни да се брани, захтевају апсолутну 

покорност, и када те уништавају, да им тада аплаудираш``, Иван износи своје 

виђење.  

Драгољуб се сада умеша љут:`` Слепцу не можеш отварати очи, јер их он нема, слеп 

не може да види, нити глув да чује, они сматрају да су они надљуди, и да могу да 

чине шта год да зажеле``. 

Иван и ја смо изашли, Драгољуб је стајао пред нама на вратима, био је нервозан, 

гледао је љутито у Ивана.  

Док смо се приближавали аутобуској станици, Иван ми се обрати оран за нову 

шалу:`` Знаш ли ону француску изреку PAYSANDEDANUBE( у преводу СЕЉАК СА 

ДУНАВА`).  

``Знам, чуо сам у Белгији, Французи тако означавају оне које виде како простаке, ``, 

одговорих Ивану, који се због нечега  заценио од смеха. Иван успори, застаде, ухвати 

ме за лакат, наједном се уозбиљи:`` Безбедњаци нису тако мутави, има међу њима и 

оних образованих, истерујући Драгољуба из удобног и пространог стана на Бановом 

брду, су га гурнули у мали подрумски стан  у маларичној низији поред  Дунава, хоће 

да кажу да је он ``политички дилетант-сељак``; а за његов стан у подруму-- спрдају се 

са његовим underground дисидентским активностима``. 

`` Добро је да то ниси казао пред Драгољубом, он би се јако увредио, он зна добро 

француски``, посаветовах Ивана. 
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-9 април.1984.године. Још једно интернирање у психијатријску болницу. 

Овога пута се то десило угледном војођанском правнику господину Немету Року. 

 

-  

 

 
У 
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20. 4. 1984.-20 април 1984.године. Хапшење учесника Слободног уннверзитета. 

О сеансама Слободног универзитета ми је причао млади и образовани Милош Богдановић 

( касније постао генерални секретар Покрета за заштиту људских права, чији сам ја 

председник-до данашњих дана, напомена аутора). Занимљива су Милошева дугогодишња 

дружења са Борисом Тадићем, каснијим Председником Србије. Милош Богдановић ми је 

тада рекао да се тамо одржавају  

  Дискусије 

 

.  

Милош Богдановић 

Ево његовог исказа: 

Једна од највећих трибина одржана је у кући адвоката Срђе Поповића, на тему 

―Смртна казна - за или против‖. Било је око 150 присутних.Кроз скоро све дискусије 

провлачила се критика постојећег друштвено-политичког система и ауторитарне 

(стаљинистичке) свести на којој је тај систем био заснован. Та критика система није 

била усиљена или наметана, већ је као реална потреба друштва била природна 

реакција свакога ко би у то време имао бар мало храбрости да мисли и примећује оно 

што се у друштву дешава. На пример, професорка Загорка Голубовић је упозоравала,  

да ―децентрализација не значи демократизацију друштва‖ и зато је она била 

проглашена за непријатеља друштва. 

У атмосфери свесног и сврсисходног дијалога схватио сам како већина готово 

никада није у праву, како лако може бити заведена, и како човек мора бити спреман 

да промени своја схватања уколико она не могу да издрже озбиљнију критику и 

преиспитивање. 

Схватио сам да суштина манипулације није утемељена на нетачним информацијама, 

иако се њима обилато служи, већ на слабости саме масе, у њеном ауторитарном 

начину размишљања. Веровао сам да ће наш народ да се отрезни онога тренутка 

када схвати своје стање, када га неко охрабри да почне да мисли својом главом. 

Сви чезну за срећнијим животом, па ако постоји решење, питао сам се, зашто је онда 

историја света препуна бола, страдања и смрти? Ако би неко знао решење проблема 

човечанства, да ли би сваки појединац био спреман да га прихвати? Шта учинити 
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ако он неће да мисли, ако је индоктриниран и тако затворен за истину која би га 

учинила истински слободним?! 

Тада сам одговорност за ауторитарно људско размишљање пребацивао на систем и 

његове механизме одбране: на ширење параноидног страха од непријатеља и 

једноумље којим је власт држала човека у шаци. 

―Када би се променио систем, променили би се и људи‖ тако сам тада мислио. Ни на 

крај памети ми није била мисао да се људима свиђа стање личне неодговорности и да 

они својим хтењем одбацују сусрет са својом слободом. Био сам уверен да су људи 

само заведени, и да ће сваки зрак истине који им даје слободу ума захвално примити  

и  њом остварити слободу своје воље и свога деловања. Осведочење људи о слободу 

коју им доноси свест о сопственој одговорности за дешавања у друштву, видео сам 

као гарантован излаз из друштвене кризе. 

У то време сам схватио да демократски принципи јесу најприхватљивији, али не и 

гаранција ваљаности онога што већина изабере. Хитлер је демократским путем 

дошао на власт. Пошто већина не мора бити у праву, од ње треба сачувати мањину 

гарантовањем основних људских права сваком појединцу. Већина је често заведена, 

уплашена или поткупљена, једном речју незрела и невољна да свој одговоран суд 

носи на себи, ослобођен од пристарасности и предрасуда, себичног интереса или 

можда чак ината. Неко је приметио: ―Само 5% људи мисли, 25% људи мисли да 

мисли, а осталих 70% пре би се убило него да мисли.‖ 

С обзиром на уобичајену нетолеранцију међу нашим људима, претходно цитирана 

изјава би свакако могла да се преправи и прилагоди нашем поднебљу: ―Само 5% 

људи мисли, 25% људи мисли да мисли, а осталих 70% пре би убило ону мањину која 

мисли.‖ 

Традиција мојих предака је била врло трагична по том питању. Један је био 

патријарх и имао је проблема због својих залагања за националну и верску 

толеранцију. Свој живот је завршио у неразјашњеним трагичним околностима. 

Најсвежија успомена је судбина мог деде, који је успео да извуче живу главу из 

немачког истражног притвора у Берлину. Оптужен је што је ослободио групу 

америчких пилота као официр граничне страже у Недићевској Србији, али је и 

пуштен на слободу због недостатка доказа. Ослободио га је Трећи Рајх, а после рата, 

пред мојим оцем и мојом баком одведен је и без суђења стрељан у дворишту школе 

―Војислав Илић‖ у Београду, када је хиљаде људи страдало у чисткама ―Народне 

власти‖ ослобођеног Београда. Као што нам открива историја, највећа зла нам нису 

увек доносили страни окупатори. Углавном смо их сами себи чинили, онда када смо, 

у разним кризним ситуацијама, имали за то изговора и повода. 

И опозиционари Отвореног универзитета су имали свој шаљив коментар на тај 

догађај: ―Када будемо дошли на власт, поставићемо те за министра за памфлете и 

трактате!‖ 
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Моје тада најчешће и најдраже друштво из опозиције били су Стева Миловановић, 

Борис Тадић, Веселинка Заставниковић, Бојана Младеновић, Драган Благојевић, 

Милан Николић, Драгомир Олујић, Драгутин Спаић, Милан Марковић - Маркони, 

Гордан Јовановић и други. 

Храбрила нас је свест да систем који се плаши другачијег мишљења већ самим 

својим страхом показује своју немоћ, те смо били уверени да ћемо ускоро бити 

сведоци његовог пада, а да ће на његовом месту убрзо процветати здраво и заиста 

демократско друштво. Заправо, Добрица Ћосић је тада у свом делу ―Стварно и 

могуће‖ написао велику истину да ―поредак који може да буде срушен уметношћу и 

филозофијом нема историјских нити легитимних разлога да би требало да постоји‖. 

Поредак који је заснован на лажима (узвишеним идеалима који су изговор за зло), не  

може да трпи другачије мишљење. Он није у стању да издржи критику, јер је заблуда 

увек немоћна у сукобу са истином. 

Убрзо сам, у пролеће 1983, написао трактат под насловом ―О СВЕСНОСТИ 

МИШЉЕЊА‖ где сам описао ирационалне механизме размишљања, које сам 

приметио као одлику заступника комунистичке идеологије. Када не могу да одбране 

своја схватања, они са рационалног прелазе на ирационално размишљање, и почињу 

да гледају КО заступа одређену идеју, или КОЛИКО људи је заступа, а не сам 

СМИСАО одређене идеје. У својој немоћи да оспоре другачије мишљење, они 

прелазе са критике мишљења на критику личности, којој затим покушавају да по 

сваку цену припишу непријатељске побуде, сарадњу са домаћим и страним 

непријатељима, и сл. Они нису били у стању да разумним аргументима одбране 

исправност своје комунистичке идеологије једноставно зато што нису хтели да на 

себе преузму одговорност разумевања и преиспитивања њене исправности. Њихова 

схватања су била плод слепе вере у идеолошке ауторитете. Био сам уверен да ће им 

раскринкавање њихових ирационалних механизама помоћи да их постану свесни и 

да их превазиђу. 

―Није могуће да је наш народ незрео за слободу! Он је тренутно заведен, али када то 

схвати, он ће устати против диктатуре и формираће здраво друштво! Докле год буде 

постојала слобода мисли и говора, свака заблуда ће бити раскринкана, и она неће 

имати никакву моћ над истином! Нико неће моћи да буде преварен!‖ 

О, зар нисам имао довољно искустава са онима којима сам сасвим јасно успевао да 

раскринкам идеолошки ауторитет комунистичке идеологије и власти? Зар нисам 

још тада могао да приметим њихово свесно и кукавичко одрицање начела поштења 

и правде, а код других и вољно хтење да остану у стању заведености. Зар нисам био 

свестан да сам поједине ―пријатеље‖ већ изгубио, јер су они, иако су ме добро 

познавали, искрено веровали да сам плаћен из иностранства да газим тековине 

револуције, а други су знали да сам у праву, али нису хтели да угрозе своје личне 

интересе и углед у друштву из чистог страха. 

"Сваком појединцу је, дакле, тешко да се извуче из незрелости која је скоро постала 

његова природа. Он ју је чак заволео, и није за сада стварно способан да се служи 
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својим сопственим разумом, јер му никада није било допуштено да тај покушај 

учини. Правила и формуле, та механичка оруђа умне употребе, или, штавише, 

злоупотреба његове природне обдарености, јесу окови непрестане незрелости. Онај 

ко би их и одбацио, ипак би направио само несигуран скок преко ужасног шанца, 

будући да није навикнут на тако слободан покрет. Отуда има само мало оних којима 

је пошло за руком да се властитим неговањем свога духа избаве из стања незрелости 

и да свој ход ипак учине сигурним." (Емануел Кант, Ум и слобода, 44) 

Ко је хтео, могао је тада у конкретним животним искушењима да покаже чврстину 

исправног карактера. Ја нисам хтео да поверујем у то да су људи имали слободу 

избора, јер би у том случају то била јако непријатна и поражавајућа истина. 

Изговарао сам људске слабости, верујући да услови за формирање исправног 

карактера још нису довољно испуњени, јер многи нису ни били свесни да су  

изманипулисани. Веровао сам у добронамерност већине, те да ће њихово 

освешћивање резултовати правом реформацијом друштвеног уређења и 

благословима слободе и демократије. 

Верујући у природну добронамерност већине људи, показивао сам спремност да се 

жртвујем за опште добро, као што је такву спремност показивала већина посетилаца 

―Отвореног универзитета‖. Мада лично нисам веровао у могућност било каквог 

већег евентуалног хапшења опозиције, јер сам сматрао да би такав чин само још 

више раскринкао принципе власти и довео је бржем краху. Штавише, такав догађај 

сам тајно прижељкивао, јер сам осећао да би он био повод да народ чује наше 

опозиционе идеје, и да се на конкретном примеру увери у ауторитарност режима, 

који је покушавао да се представи као демократски и слободарски. 

На ―Отвореном универзитету‖ су се ускоро шалили пред мој одлазак у војску: ―Само 

немој да штрајкујеш глађу у војном затвору, када те буду ухапсили! ... Тамо је 

одлична храна, за разлику од цивилног! Штрајкуј глађу у цивилном! Ха! Ха!― 

‖Ха! Ха!― био је мој одговор, јер нико, па ни ја сам нисам веровао да би постојао 

разлог да се нађем у затвору! 

На мом испраћају у војску у октобру 1983. скупило се доста људи са ―Отвореног 

универзитета‖. 

 Око поноћи, Борис Тадић (тада студент психологије) је предложио да направимо 

дискусију на тему ―Секс и политика‖, па смо скоро целе ноћи дискутовали о 

Едиповом комплексу сублимираном у љубав према отаџбини, итд. Та трибина је 

после неколико месеци јавно изведена у КСТ-у. 
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Борис Тадић и Веселннка Заставниковић. 

 

И после шест месеци војске дошао сам на тродневни допуст кући. Када сам истог 

дана, у петак увече 20. априла 1984. отишао код Олује ( Драгомира Олујића), 

пријатеља из тадашње опозиције, само што сам ушао у његово двориште, био сам  

ухапшен. У милицији су ме убеђивали да су сви похапшени пола сата пре него што 

сам и ја дошао на скуп. Нисам им веровао, јер би била веома мала вероватноћа да су 

их ухапсили баш онда када сам ја дошао на допуст кући. Они су се састајали готово 

десетак година, сваког другог петка, и то на три различите адресе у граду. Била би 

исувише мала вероватноћа да се све то потрефи. Али се, ето, потрефило. Нисам могао 

да верујем у хапшење, не само због мале вероватноће да ми се то деси, већ и зато што 

би такав подухват био чист политички промашај државног руководства. Било је и 

хапшење и политички промашај. 

Али ја још нисам знао да је било хапшење, јер нисам читао новине, па сам веома 

храбро одговарао на покушаје припадника Службе државне безбедности да ме 

присиле на сарадњу. 

Преда мном су се смењивале различите особе које су различитим техникама 

покушавале да ме приволе на сарадњу. На пример, пар њих су претили да ће, у 

супротном, моју пријатељицу Катарину да обавесте да сам ја наводно хомосексуалац, 

те како ће још многе друге проблеме да ми направе. 

Они: ―По изгледу се види да је хомосексуалац!  Да ли Каћа зна да си ти 

хомосексуалац?‖ 
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Ја: ―Не зна! А не знам ни ја! А пошто ви већ све знате - знате о мени чак и оно што ја 

сам не знам, могу ли онда да идем, када вам већ више нисам потребан?‖ 

Они: ―Ћути и седи! И памет у главу!‖ 

Ја: ―Па зар нисте рекли да сам због памети и стигао овде?‖ 

Они: ―Ћути! Тишина!‖ 

Само саслушавање нисам схватио озбиљно, зато што ми је и сама прича о хапшењу 

деловала неозбиљно и нереално. Али, после 15 сати саслушавања мој тродневни 

наградни допуст кући је преиначен у тродневни истражни притвор који сам провео у 

згради Врховног војног суда (у Устаничкој улици). У причу о хапшењу поверовао 

сам тек онда, када сам су, да би ми доказали да сам заиста ухапшен на тајном скупу, 

донели ―Политику‖ где сам прочитао време и место свога хапшења. 

Самица у којој сам био смештен била је у правом казамату. Дозвољавали су ми да се 

по 45 минута дневно шетам у дворишту - у круг, у одређеном смеру и одређеном 

брзином. Двориште су окружавали високи бетонски зидови и на једној тераси 

наоружани стражар. Све време био сам потпуно сам. Поред металних решеткастих 

врата, дрвена врата самице би ноћу остајала отворена и стражар би сваких пола сата 

проверавао батеријском лампом да ли и како спавам. Осећао сам се потпуно 

изгубљеним. И пре тога сам био изгубљен а сада и овако. 

Официри који су ме саслушавали били су много љубазнији од припадника обичне 

СДБ, али су ми претили са 7 година робије, како никога нећу видети у међувремену и 

како нико неће знати шта се са мном дешава. Спомињали су моју изјаву пред  

војницима - да сам изашао из партије чим сам се родио, јер ми је мама била члан 

партије, итд. 

Припадници СБ су ми даље претили, говорећи како све знају о мени, па су 

злослутним гласом чак изјавили:― Знамо да си правио бозу у војној јединици!‖ (Боза 

- укусан напитак!) То је била последња кап у препуној чаши. Пристао сам да дам 

изјаву о посећивању трибина, али нисам хтео да споменем ко ме је на те трибине 

позвао. (Међу нама говорећи - Борис Тадић.) 

Када сам неколико дана по изласку из притвора сазнао да је један од ухапшене 

двадесетосморице, Радомир Радовић, изгубио је живот у ―неразјашњеним‖ 

околностима, наљутио сам се на себе због свог компромиса и одлучио да истину и 

правду ставим изнад свега, без обзира на последице. 
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--26 април 1984.године. ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТУДЕНТ ШТРАЈКУЈЕ ГЛАЂУ ЗБОГ 

―ПОЛИТИЧКОГ‖ ХАПШЕЊА. 

ИЗВЕШТАЈ АФП И АПБеоград, 26. септембра (ДТС) - Двадесетогодишњи студент 

Милош Богдановић већ скоро недељу дана штрајкује глађу у знак протеста због 

затворске казне од 30 дана коју му је изрекао Војни суд у Сарајеву, јављају АФП и 

АП.Агенције прецизирају да је Богдановић осуђен због ―непријатељских 

(неприхватљивих) политичких изјава‖. 

Позивајући се на дисидентске кругове у Београду, Франс прес наводи да је 

Богдановић осуђен како би био спречен да сведочи (на страни одбране) у 

предстојећем суђењу шесторици дисидената интелектуалаца.АФП наводи да је 

Богдановић приведен и 15 сати испитиван од стране ―политичке полиције‖ заједно с 

групом од 28 дисидената, међу којима је био и Милован Ђилас, 20. априла ове 

године. 

АП такође наводи да је Богдановић био са групом људи која је присуствовала 

―предавању‖ Милована Ђиласа, али оцењује да је његово присуство у приватном 

стану, по свему судећи, било случајно. (Извештај Републичког комитета за 

информације поверљиве садржине, 1984.год.) 

Заиста је интересантно колико је савест тадашње јавности била осетљива. Сада се 

нико не осврће на убиства онако како се тада и домаћа и страна јавност освртала чак 

на обично саслушавање. 

Ускоро су извршене припреме за суђење шесторици интелектуалаца са ―Отвореног 

универзитета‖. Оптужница их терети за дело удруживања ради непријатељске 

делатности, што је било кажњиво са 5 до 15 година робије. Своје тврдње да су 

састанци били усмерени на свргавање режима, тужилац покушава да потврди више 

психолошким ефектима, него правним доказима. Он користи тврдње: ―Састанци су 

се заказивали унапред. Имали су добро припремљена уводна излагања. На њих су 

могли да долазе само они који су били позвани и за које је оцењено да треба и желе да  

буду присутни.‖ Видео сам како недефинисане параноичне оптужбе више делују на 

људско срце него што би деловали стварни докази када би постојали - о наводним 

злим делима опозиције. 

Такође сам схватио колико идеолошки ауторитети примењују пројекцију у својим 

критикама опозиције. Борба за моћ, или себичан интерес који су придавани 

дисидентима, готово су сасвим тачно откривали личност и карактерне склоности 

самих комунистичких идеолога. 

Ко је више добијао финансијску помоћ из иностранства разним кредитима, и ко их је 

више злоупотребљавао него они који су највише оптуживали опозицију за наводну 

финансијску спрегу са иностранством?! Људи у структури власти су до те мере 

прошли кроз негативну карактерну селекцију да им је било сасвим несхватљиво да 

неко може да критикује руководство земље а да то ради из племенитих мотива. Како 

је њих саме одликовала жеља за моћ, а према реалној добробити друштва су  
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показивали незаинтересованост или кукавичлук да ишта предузму, они су кроз 

сопствене карактерне принципе тумачили поступке и оних којима уопште није било 

стало до власти, а који су из искрених и поштених намера чезнули за друштвеним и 

моралним реформама. 

Онај ко је тада заиста желео власт, свакако не би долазио у сукоб са самом том 

влашћу, јер би тиме ризиковао да изгуби и своја основна грађанска и људска права, 

па и сам свој живот. Нисам могао да замислим да је, на пример, разлог зашто Борис 

Тадић иде по кафанама и "врбује људе против режима" тј. продаје "Студент", тај 

што он наводно на такав начин жели да сруши стабилан систем СФРЈ, обори 

постојећу власт и сам дође на њено место. Покренут згражавањем над таквим 

бесмисленим оптужбама против својих пријатеља које сам добро познавао, и против 

самог себе, којег сам такође прилично познавао, још пре војске писао сам афоризме. 

А сада, инспирисан кампањом против ―шесточлане банде‖ добио сам ново 

надахнуће: 

―Тражи да погледамо истини у очи. То је завођење у четири ока, нови вид 

непријатељске пропаганде.‖ 

―Забрањује се размишљање због могућих алармантних закључака који могу да 

доведу до злонамерног самоузнемиравања.‖ 

―Можда је нас све више и можда се ми боримо за власт, али то не значи да смо 

индоктринирани. Ми смо радници и боримо се за власт радничке класе.‖ 

―Можда његово иступање не изгледа као позив на рушење, али када се добро 

поразмисли то је једина реална алтернатива. ... Дакле, оптужени је крив!‖ 

―То што ниједан сведок не може да потврди њихове илегалне делатности управо 

потврђује да су њихове делатности вешто прикривене, дакле - илегалне.‖ 

У истрази поводом суђења шесторици је саслушано 117 сведока. И сви смо били 

изненађени и збуњени што ниједан сведок тужилаштва није пристао да лажно 

сведочи против оптужене шесторице. То је био повод параноји и међусобном 

сумњичењу опозиционара, јер је све изгледало исувише лепо да би било стварно. 

Ускоро је група од око 90 познатих интелектуалаца (Добрица Ћосић, и други) 

потписала петицију тражећи од власти једнакост пред законом са оптуженом 

шесторицом, тврдећи да су они радили исто што и оптужена шесторица, те да се онда 

мора оптужница мора проширити и према њима за исто дело удруживања ради 

непријатељских делатности (за које је предвиђена казна од минимум 5 до максимум 

15 година затвора). 

Првооптужени Влада Мијановић, звани Влада Револуција, вођа студентских 

демонстрација ‗68. у Београду, упутио је апел јавности којим је позвао све 

заинтересоване да присуствују заказаном суђењу и да се тамо лично увере да није 

крив. 
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Потресен лажима које су о шесторици изашле у новинама, отишао сам на ПМФ, на 

састанак ССО факултета и предложио да се јавно прочита поменути апел јавности. 

Апел је прочитао кандидат за председника универзитетске омладине Београда. 

После пар дана, ујутру, упала су ми у стан три припадника милиције у цивилу, са 

пиштољима. 

  

   

 

 

-1984.година. Допис докторке Ц.Кун, председнице Швајцарске 

асоцијације психијатрије против злоупотребе  у политичке сврхе. 

 



515 

 

-26 мај 1984.године.Ухапшени : Влада Мијановић, звани '' Влада Револуција'', 

Павлушка Имшировић, Милан Николић,  Гордан Јовановић. 

Милош Минић, Иван Стамболић, Дража Марковић, Никола Љубичић, Стане 

Доланц, и други, желе да сатру семе отпора и буне у Србији. Поредак жели да 

настави Титовим путом, али су идеолошка, економска и свака друга криза све дубље, 

а отпор нараста, излаз виде у репресији и терору. Нарочито је био агилан Стане 

Доланц, који се највише бави београдском опозицијом.  

 

 

Влада револуција на Београдском 

Универзитету 1968.године.      Павлушка 

Имшировић                  Јелка Кљајић. 

 

 

 

Милан Николић. 
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Други с лева Гордан Јовановић, четврти с лева Предраг Олујић, Олуја. 

 

-2.јуни 1984.године. Петиција. ПР Е Д С Е ДН И Ш Т В У    С Ф Р Ј 

Београд 

На основу члана 157 а у вези члана 32о Устава СФРЈ подносиме ИНИЦИЈАТИВУ ЗА 

РЕВИЗИЈУ СУДСКИХ ОДЛУКА које се односе на доле наведене грађане који су 

учинили политичке прекршаје, а који се налазе већ више година у Психијатријској 

болници Централног затвора у Београду, Бачванска 14. На основу судских одлука 

изречене су им МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ обавезног психијатријског лечења и смештаја 

у затвореној психијатријској установи, а на основу члана 63 Кривичног законика 

СФЈ. 

Наиме, на основу члана 63. КЗ СФРЈ, суд може учиниоцу који је кривично дело 

учинио у стању неурачунљивости или битно смањене урачунљивости  изрећи МЕРУ 

БЕЗБЕДНОСТИ  обавезног психијатријског лечеља и чувања у психијатријској 

болници. Али ова мера безбедности може бити  примењена само ако суд утврди да је 

учиниоц особа «опасна по околину». 

Доле наведене особе показују да законодавство може бити примењено тако да 

учиниоц може бити насилно смештен у психијатријску установу само зато што је 

искористио људско право изражавања својих политичких мишљења и ставова, и то 

на један ненасилан начин. По законима СФРЈ ово је политички прекршај , али је 

зато требало применити законске мере предвиђене за ову врсту прекршаја. Али, 

уместо тога примењен је члан 63. КЗ СФРЈ, учиниоци су проглашени «опасним по 

околину» у физичком смислу без да је то документовано или доказано. Дакле, ради се 

о тенденциозној и произвољној интерпретацији члана 63 КЗ СФРЈ, о његовој грубој 

повреди. На основу расположивих информација доле наведене особе нису никада 

биле опасне по околину, дакле ради се о злоупотреби психијатрије, ове особе се 

налазе тамо не зато што су «опасне по околину»( у физичком смислу)него зато што су   
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изразиле  своја  политичка мишљења на један ненасилан начин. Привлачимо пажњу 

на ове особе, сматрамо да један непристрасан конзилијум психијатара би требао да 

их испита: 

МИЛИСАВ ЖИВАНОВИЋ, пензионер, рођен 1911. год, из Панчева, Ул. Спољна 

старчевска бр. 81, налази се у психијатријским болницама од јуна 1976 године, а зато 

што се жалио руководиоцима којом приликом их је увредио. 

ДУШАН ЋЕТКОВИЋ, пензионер, песник, рођен 1927. год, из Београда, ул. Г. 

Јевремова бр. 14, налази се већ 4 године у Психијатријској болници Централног 

затвора у Београду а зато што је писао увредљива писма државним руководиоцима. 

Вијекослав  НАГЛИЋ, без занимања, рођен 1952. год, из Винковаца, Хрватска, 

налази се у Психијатријској болници Ц. З. У Београду од 20. 10. 1975. године, а због 

политичког прекршаја. . 

БОЖИДАР БОРИЧИЋ, без занимања, рођен 1927. године, из Титограда, налази се од 

30. 1. 1975.  г. у Психијатријској болници Ц. З. у Београду, због политичког 

прекршаја. Био је у Албанији 16 година оптужен је био да је југословенски шпијун и 

био цело време у концентрационим логорима. По повратку у земљу поново пада у 

немилост и даје политичке изјаве због којих га стављају у Ц. З. у Београду 

Р.. ВЕЉКОВИЋ, пуковник ЈНА, рођен 1922. г. из Сарајева, налази се 7 година у П. Б. 

Ц. З. У Београду, а зато што је писао писма покојном Председнику Титу. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Наведене особе су стављене у П. Б. Ц. З у Београду због понашања која су се 

састојала у не-насилном изражавању политичких мишљења а која у многим 

земљама нису кажњива, а јесу у СФРЈ. Значи, требало је поступити по законским 

прописима СФРЈ предвиђеним за овакве прекршаје. Уместо тога прибегло се 

употреби члана 63 КЗ СФРЈ. Ради се о грубој повреди закона јер ове особе нису 

уопште опасне по околину у физичком смислу. Уколико се сматра да њихово 

ментално здравље није у реду, а како нису опасне по околину, зашто није примењено 

лечење на слободи? Познато је какви су услови живота у овој болници, да су штетни 

по здравље. 

Случај В. Марковића, као и других грађана а који су постали познати међународној 

а и домаћој јавности, искуства наших психијатара ,правосудсних органа,  указују да 

овакве праксе постоје у СФРЈ. Дакле изражавање неконформистичких схватања и 

идеја може довести до примене законодавства које омогућава насилан смештај у 

прихијатријске установе. Не само то, него се чак политички неконформизам може 

третирати као симптом психичког обољења, а за који се може захтевати обавезан  

смештај и лечење у психијатријској установи. 

Сматрамо да су ове особе довољно кажњене за учињене прекршаје. Пре него што су 

учиниле прекршаје ове особе су претходно биле изложене притисцима, 

исцрпљивањима, од стране бирократских центара моћи. Дакле, њихове   
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инкриминисане активности су биле изазване, оне су последица а не узрок. Ове особе 

су услед оваквог дугогодишњег третмана биле доведене у стање исцрпљености и 

импулсивности, а што је битно деловало да учине прекршај у питању. 

Апелује се на хуманост, социјалистички морал. Такође апелује се на суштинске 

принципе професионалне етике, медицина треба да буде у служби човека. У питању 

је и углед СФРЈ, овакве праксе су у супротности са међународним обавезама СФРЈ 

из области људских права. 

П Р Е Д Л А Ж Е М О 

РЕВИЗИЈУ СУДСКИХ ПРОЦЕСА ОВИХ ОСОБА, ДА БУДУ ИСПИТАНЕ ОД 

СТРАНЕ КОНЗИЛИЈУМА ПСИХИЈАТАРА НЕУТРАЛНИХ И ОБЈЕКТИВНИХ. 

АКО ТРЕБА И МЕЂУНАРОДНОГ САСТАВА. ДА СЕ ОМОГУЋИ УВИД У 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ОБАВЕ СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНВЕСТИГАЦИЈЕ, А СХОДНО 

КОДЕКСИМА И МЕТОДОЛОГИЈИ МЕДИЦИНСКЕ ПРОФЕСИЈЕ И ЕТИКЕ. 

ПОЗИВАМО СЕ НА ОБАВЕЗЕ СФРЈ КАО ПОТПИСНИЦЕ НЕЛСИНШКИХ 

ДОГОВОРА, ЧЛАНИЦЕ ОУН, ДУГОГОДИШЊИМ БОРАВКОМ У ЈЕДНОЈ 

ОВАКВОЈ УСТАНОВИ ОВЕ ОСОБЕ СУ ДОВОЉНО КАЖЊЕНЕ, ТРЕБА ИХ 

ОСЛОБОДИТИ, ОБЕШТЕТИТИ, ОМОГУЋИТИ ИМ ЛЕЧЕЊЕ АКО ЈЕ ТО 

ПОТРЕБНО, ОМОГУЋИТИ ИМ ДА ПОСТАНУ ЛОЈАЛНИ ГРАЂАНИ И ПРОВЕДУ 

ОСТАТАК ЖИВОТА У МИРУ. 

ПОДВЛАЧИМО ПОНОВО ПАЖЊУ НА ИНДИЦИЈУ ДА ОВАКВЕ ПРАКСЕ 

ПОСТОЈЕ У НАШЕМ ДРУШТВУ, СМАТРАМО ДА СЛИЧНЕ ПОСТУПКЕ И 

РЕВИЗИЈЕ СУДСКИХ ОДЛУКА ТРЕБА СПРОВЕСТИ И У ДРУГИМ СЛИЧНИМ 

СЛУЧАЈЕВИМА, А СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ОВАКВЕ ПРАКСЕ ОНЕМОГУЋЕ И 

КРЕНЕ У ПРАВЦУ ИСКОРЕЊИВАЊА ОВОГ ЗЛА У ДРУШТВУ. СМАТРАМО ДА 

ТРЕБА ПРЕИСПИТАТИ ЗАКОНОДАВСТВО И СПРОВЕСТИ  РЕВИЗИЈУ ЧЛАНА 

63 КЗ СФРЈ И СВИХ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ ОВУ 

МАТЕРИЈУ А СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ОНЕМОГУЋЕ СЛИЧНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ. 

НАПОМИЊЕМО ДА СЕ СЛИЧНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ НЕ ОБАВЉАЈУ САМО  У 

ЗАТВОРСКОЈ ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ  БОЛНИЦИ, НЕГО И У 

ПСИХИЈАТРИЈСКИМ УСТАНОВАМА ОТВОРЕНОГ ТИПА НАМЕЊЕНИМ ЗА 

СВЕ ГРАЂАНЕ. 

СМАТРАМО ДА СЕ РАДИ О ДРУШТВЕНОМ МОМЕНТУ КОЈИ СЕ ОДЛИКУЈЕ 

ПРИЗНАВАЊЕМ ДЕВИЈАЦИЈА И ТЕЖЊАМА ДА СЕ ИСТЕ ЕЛИМИНИШУ* 

у Београду, 2 јуни 1984 године 

Својеручно потписали: 

Проф. Др. Небојша Попов, професор Универзитета, Београд 

Драгољуб Игњатовић, књижевник,+ , Београд 
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Томислав Крсмановић, економиста, Београд 

Иван Прекајски, дипл. филолог, Београд 

Ђилас Аким, публициста, , Београд 

Радисав Живановић, пензионер, Сталаћ 

Миросинка Живановић, дом.Сталаћ 

Биљана Јовановић, књижевница, Београд 

Радмила Лазић, писац, Београд 

Гојко Ђого, песник, Београд 

Владимир Марковић, новинар, Београд 

Др. Добрила Пауновић, , Београд 

др. Јован Гуцић, физичар, , Београд 

Др. Иво Мариновић, Вања, лекар, Београд 

Драган Вељковић, службеник, Београд 

Вељковић Анђелка, пензионер, Крушевац 

Јован Лукић, пенз., Сарајево 

Никола Познић, бивши директор предузећа, Пландиште 

Живковић Слободан, радник, Београд 

Вибок Лујза, Нови Сад 

Сарјановић Никола, Нови Сад 

Милић Крсмановић, књиговођа, Београд 

Миладин Павловић, професор, Обреновац 

Бјелановић Петар, службеник, Београд 

Јелка Ратковић, Београд 

Ђапић Горанко, Београд 

Фјодор Византиски, студент психо-соц, Скопље, 
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Андреј Пешикан,  лингвист , Београд 

Маријана Петковић, Београд 

Милорад Павићевић, лекар , Београд 

Момчило Живојиновић, Београд 

Видосава Милојковић, студент, Београд 

Иван Стојановић, Београд 

Драган Живковић, Земун 
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-  

 

 

-4 јуни 1984.године. Нови допис господину Немет Року. 
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-6 јуни 1984.године. САНУ основала Хуманитарни одбор за здравствену заштиту и 

ослобађање из затвора В.Мијановића,  П. Имшировића и М.Николића који у ЦЗ у 

Београду штрајкују глађу већ десет дана. 

 

-15 јуни 1984.године. Допис професору Светозару Стојановићу. 

Amnesty International, Лондон је проучила документацвију и моју аргументацију 

којом сам доказивао да је Милисав Живановић жртва злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, и прогласила га `` затвореником савести``, то значи да он није 

психијатријски случај, него затвореник вербалног деликта. 
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Светозар Стојановић је познати српски филозоф.У периоду 1957-1974. био је 

асистент, затим доцент и ванредни професор на Филозофском факултету 

Универзитета у Београду. Радио је као гостујући професор и на универзитетима у 

САД, Немачкој, Великој Британији, Аустрији, Индији.Избачен је са Београдског  

универзитета заједно са још седам других професора 28. јануара 1974. године због 

дисидентске делатности као члан групе „Праксис―.  

Сретао сам се са њим у његовој мрачној канцеларији у згради Института 

друштвених наука у улици Народног фронта, одмах поред Биоскопа `` Одеон``. Он је 

врло образован и љубазан, склон да са мном разговара. Он се слаже са мном што се 

тиче случајева злоупотребе психијатрије, ипак ме је индиректно подржао:`` Донесите 

ваше петиције, увек ћу вам потписати, и дати колегама``. 

Али сам се непријатно изненадио када сам почео да му стављам на увид податке о 

честим репресалијама према појединим грађанима .`` Они јесу на неки начин 

дефаворизовани слојеви нашег становништва, али где ви видите спону политичког 

мотива и њихових неприлика?``. 

`` То се може јасно доказати помоћу закона великих бројева и увида у демографске и 

личне податке појединих од ових страдалника`` рекох му.`` Како?`` видех да се у мене 

упреше два, чини ми се црна ока,  као мрак црномањастог, високог и наочитог 

човека.  

`` Ја спроводим већ неколико година анкету на репрезентативном узорку од  1.000 

становника Београда, чланови Партије су у свему боље позицонирани``, рекох у даху. 

`` Логично, ово је партијска држава``, он ће као да ме подстиче. `` Тачно, али 

партијци не само да имају зелено светло за руководећа радна места, него имају у 

просеку веће плате, веће станове, чешће су у браку, имају више деце, чак су и 

здравији``, покушавам да га убедим.  

`` Ваше тезе су занимљиве, наставите``, као да хоће да ми назначи да је разговор 

завршен, могуће је да се негде журио.  

Док смо ишли ка излазу и силазили низ неколико полумрачних степеника 

искористих прилику да му саопштим још нека моја сазнања:`` Шта ви мислите да 

сви грађани прихватају политичку неравноправност без роптања, многи се 

супротстављају, па бивају жртве неформалних прогона најчешће``. `` Да, да, то је 

велики мутљаг, доћи ће и то на дневни ред једног дана``, рече ми у знак поздрава 

пружајући ми расположен руку. 
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-Јуни 1984.године. Југославија се затеже као струна. 

У сарајевском затвору штрајкује глађу Војислав Шешељ. Шешељ је осуђен на осам 

година робије. Десеторица Албанаца су осуђена на затворске казне.  

Поводом позива Органи СУП-а пак у њему виде опасног државног непријатеља.                                   

Ко је у праву? 

 

Драгољуб је песник, пао је под удар власти још његов покпјни отац универзитетски 

професор. Драгољуб је још у детињству упијао јед и насиље. 

Масакр у МекДоналд'с ресторану у Сан Yсидру, Калифорнија - мушкарац отворио 

паљбу на ресторан и убио 21 особу. 

9 јула 1984.Војислав Шешељ је осуђен на затворску казну. 

 

 

-20 јули 1984.године. Поноћни сусрет са доктором  Веселином Савићем. 

Ову ноћ сам се случајно затекао у стану Саше и Милана. У току је моје једнонедељно 

посећивање обесправљених. Из сна ме је нагло пробудио врло резак звук телефона. 

Скочих узрујан, питам се шта је сад у овако позне часове, погледах на сат, било је око 

2  сата после поноћи. `` Мој луђаче, одмах сад дођи у мој стан``, чух жив и 

заповеднички глас доктора Савића.  

Да га питам зашто ме позива да дођем код њега у позну ноћ, сада када нема ни 

трамваја ни аутобуса, не пада ми ни на крај памети. Он би изменио из корена 

мишљење о мени, он не трпи таква питања. Он очекује од мене који га познајем да 

такво питање никад не поставим. Захтева апсолутну послушност. `` Долазим 

отприлике за пола сата, јер сада нема никакав превоз. ``.`` Дођи што пре``, залупи 

слушалицу заповеднички.  

Мени не сметају такав његов тон, и наступ, знам да он у мени види некога ко му је 

врло драг и близак.  

Саша се нерадо сложи:`` Где ћеш сада у позне сате, када нема превоза, нити 

пролазника``. `` Морам, `` одговорих кратко и изађох у ноћ.  

Од нашег стана у улици Војводе Степе 68 треба десетак минута да се спустим 

стрмином до дна улице. Нигде никога. Прође клепећући поноћни трамвај пун 

путника, махом веселих девојака и младића, не стигох да уђем унутра. Из кафане на 

дну улице се  зачу весела музика. Упутих се брзим и енергичним корацима у Булевар 

ЈНА. Не плашим се људи, него паса, прођох без проблема до Ветеринарског 

факултета, и успех се на Светосавски плато. Погледах горе високо у стан доктора 
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Савића у Фрушкогорској улици, горела је сијалица, назрех његову контуру на 

прозору. Чекао ме је. 

Попех се трчећи уз степенице. Доктор Савић чу моје кораке, отвори врата, држао је у 

рукама велики свежањ докумената, фасцикли  и коверата. Дајући ми то у руке скоро 

се издра на мене:`` Наш човек Војо Шешељ је  у затвору у Зеници,  ту је сва 

документација,  уради шта треба па дођи``, и залупи ми врата пред носом. 

 

Војислав Шешељ. 

Тако сам ја започео свој ангажман у корист ослобађања Војислава Шешеља из 

затвора, који је трајао све док он није био ослобођен. Копирао сам документа, писао 

објашњења, слао на адресе међународних организација, давао страним дипломатама 

и новинарима. Видеће се из следећих поглавља моја дружења са Шешељом, до којих 

је дошло када је он после ослобађања из затвора дошао у Београд. 

(Напомена аутора: Видеће се у каснијим поглављима овога тома, како је доктор 

Савић преминуо 1992.године, у соби и кревету у Неурохируршкој клиници у коме 

сам ја лежао када сам нешто пре тога оперисао масно ткиво на потиљку. Наиме, 

имао сам велико масно ткиво на потиљку, и када сам посећивао доктора Савића 

тамо сам сусрео професора доктора Секуловића, неурохирурга, и директора 

Неурохируршке клинике. Он ми је казао да дођем на клинику да ће ме он лично 

оперисати. Тако је и било. Био сам у собици намењеној његовим познаницима и 

пријатељима. Дан пре смрти доктора Савића сам разговарао са његовом супругом 

Тањом. `` Веско је у болници, тамо где сте и ви били``, обавести ме. Отишао сам 

увече да га посетим, лежао је у малој соби , у истом кревету у коме сам ја лежао после 

операције. Када ме је видео, обрадовао се. Али на његов начин. Овога пута без буке и 

уобичајених гласних шала. Није изгледао болестан, био је смирен. Гледао ме је 

широко отворених очију. Мало смо попричали, и опростили се.  Сутрадан ми је Тања 

саопштила телефоном да је преминуо током ноћи.). 
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-28. 7. - 12. 8. -  Олимпијада 1984 у Лос Ангелесу.  Бојкотовали је СССР и још 

13 земаља источног блока, као и Либија и Иран. Најуспешније него икад пре за 

Југославију: освојено је 18 медаља - 7 златних, 4 сребрне и 7 бронзаних. 

`` Намештаљка `` грми Драгољуб преко телефона, `` да охрабре ову јадну земљу и 

њене руководиоце да не мењају курс, да наставе по старом, да се уместо економијом 

и кризом баве инвестицијама у спорт, да бољка узме маха. Како је то могуће, народ 

све старији и болеснији, а спортски резултати све бољи, мућка. А онда дају кредите 

да им замажу очи``. 

 

 

-15 август 1984.године.Текст из листа Вечерње новости, 15.8.1984 године-ЗАШТО ЈЕ 

УРЕДНИК ЛИСТА ФАБРИКЕ ТИК У КОБАРИДУ НА ОЧИГЛЕД РАДНИКА И У 

ПРИСУСТВУ МИЛИЦИОНАРА ОДВЕДЕН У ДУШЕВНУ БОЛНИЦУ У ИДРИЈИ.  

Наочиглед радника Фабрике игала ТК у Кобариду, а у присуству двојице 

милиционера, одведен је амбулантним колима у душевну болницу у Идрији доктор 

хемијских  наука и уредник фабричног листа Петер Жемва. После три дана 

посматрања пуштен је из ове здравствене установе. Управник болнице др. ….. 

неуропсихијатар, у писменој информацији каже: после прегледа и краткограјног 

болничког лечења изјављујем да је пријем Петра Жемве у психијатријску болницу, с 

обзиром на његову психичку кризу, био потребан. Као његов лекар изјављујем да је 

за време посматрања био коректан и да се слаже да је психијатријска интервенција 

била потребна..» 

Зашто је уредник фабричног листа против своје воље, морао у душевну болницу? У 

колективу, у коме не владају добри међуљудски односи, где постоји низ нерешених 

технолошких  питања, неинформисаност  радника о прихваћеним решењима и 

губици у првом тромесечју, доктор инжењер хемије Петер Жемва  дошао је пре 15 

месеци. Радио је у развојном сектору фабрике, а постављен је и за уредника 

фабричног листа. Касније је изабран за члана секретаријата ОО СК фабрике. 

Као стручњак у развојном сектору утврдио сам многе грешке у интервенцијама и 

технологији производње. Као уредник фабричног листа желео сам да о томе упознам 

све раднике и допринесем њиховој  оспособљености. Посебно зато јер смо  у првом 

тромесечју  имали губитке – објашњава Жемва. 

Нестала документација 

У ТИК већ три деценије није било иновација. Ако су и биле решаване су споро, око 

њих су се плеле сплетке, а о евентуалном награђивању  иноваторства није било ни 

говора. Почетком јуна  организовали смо састанак Иновационе комисије, не би ли ту 

делатност оживели. Лично сам поднео  три патентна предлога за два нова производа. 

Све сам их предао секретарици да уручи директору, јер се радило о значајним 
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стварима из подручја медицине за побољшање увозне технологије за чишћење 

отпадних вода, а затим сам отишао на одмор. Када сам се вратио са одмора, сазнао 

сам да је  комплетна документација нестала. А ти папири су значили велике уштеде 

и чистију реку Сочу. Потражио сам помоћ  Одбора за друштвену самозаштиту у 

фабрици, али ме нису озбиљно схватили. Позвао сам милицију, а они су рекли да је 

то ствар Одељка за привредни криминал – говори др. Жемва. 

●    У Идрију на превару 

НЕКОЛИКО дана касније у Фабрици ТИК збио се догађај, који је дубоко потресао 

све радника, а посебно Петера Жемву. У његову канцеларију дошао је фабрички 

лекар и позвао га на разговор. Жемва се неколико минута касније упутио у 

фабричку амбуланту, али када је ушао код медицинске сестре, приметио је иза   

завесе, прикривене, човека у белом мантилу и возача хитне помоћи. Пошто му је то 

било сумњиво, др. Жемва је напустио амбуланту и отишао међу раднике у 

производну халу. 

За мном је стигао лекар и почео да ме убеђује да је за моје здравље потребно да ме 

возе у здравствени дом Толмин и да ми желе помоћи. Никада нисам био на боловању. 

Лекару сам рекао да идем кући по здравствену књижицу и новчаник, као и да се 

пресвучем. Био је против. 

Захтевао сам да дођу два милиционера и када су они дошли, сео сам у амбулантни 

ауто, који ме је уместо у Здравствени дом у Толмину, одвезао у Душевну болницу у 

Идрији! Остао сам тамо три дана на посматрању. Добио сам савете да се  помирим.. 

Још два пута сам ишао на разговор  и пуно спавао - прича Петер Жемва. 

Али, некима у фабрици ТИК, а можда и око ње, није се изгледа свидело оно о чему је 

и како писао уредник Жемва 

●    На страни уредника 

На свим нашим конгресима није било резолуције нити закључка, у којима као 

идеолошка нота није акцептирана класна борба. Револуција  је процес који се 

прекида ако нема класне борбе. За новинара у удруженом раду и у друштву уопште, 

класна борба значи бескомпромисно писање о истини. 

Али, некима у Фабрици ТИК, а можда и око ње, није се изгледа свидело оно о чему је 

и како писао уредник Жемва. Хтели су да га прогласе неурачунљивим и да га тако 

уклоне, јер им није одговарало његово велико знање и храброст. Међутим, у 

колективу је било и оних, који су осудили поступак са уредником фабричког 

гласила. Само дан касније, пошто је Петер Жемва  одведен у душевну болницу, 

састала се Конференција  основних организација  Синдиката ТИК Кобарид на 

ванредној седници. С обзиром на начин на који је др. Петер Жемва одведен  у 

душевну болницу, а цео догађај одвијао се пред очима колектива, изјављујемо  да се 

не слажемо  с поступком и начином одговорних радника Здравственог дома Толмин,  
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супротно лекарској етици,  што оправдано уноси узнемирење међу раднике – каже  се 

у заједничкој изјави Конференције основних организација Синдиката ТИК Кабарид. 

Писмену изјаву дао је уреднички одбор фабричког гласила, у којој је, поред осталог, 

записано о одвођењу главног уредника др. Жемве у душевну болницу следеће: «У 

потпуности се придружујемо мишљењу Конференције синдиката  и  Конференције  

омладине и уједно изражавамо уверење да су проблеми са којима се уреднички одбор  

у последње време суочава на подручју  информисања одраз нерешених  односа и 

озбиљних проблема у  целом. Колективу». 

●  Много задужења 

Ови односи су, бар делимично, узрок таквог поступка са нашим уредником. 

Проблеми, на које је у гласилу упозоравао уредник, имају по мишљењу  уредничког 

одбора реалну подлогу и тежину, мада је истина да се са њима хватао у коштац често 

на нетактичан начин... 

Уредник др. Жемва је свестан да је понекад био нетактичан у свом раду, који је 

схвато озбиљно. Зато каже: 

Имао сам много задужења и све сам настојао да их  обавим поштено и темељито. 

Понекад сам се замерио појединцима, за које сам сматрао да колективу не користе ни 

знањем ни понашањем, али су они имали могућност за полемику са мном. Питање је 

да ли сам због жеље да радим брзо, ефикасно и изнад свега поштено, заслужио – 

душевну болницу. Можда је тамо место њима, који своје позиције не знају да 

сачувају другачије него укањајући оне, за које сматрају да из угрожавају – каже 

Петер Жемва. 

СА ПОСЛА – НА ПОСМАТРАЊЕ 

●НЕКИМА, ИЗГЛЕДА, НИЈЕ ОДГОВАРАЛО ОНО О ЧЕМУ ЈЕ ПИСАО Др. ПЕТЕР 

ЖЕМВА, ПА СУ ХТЕЛИ ДА ГА ПРОГЛАСЕ  НЕУРАЧУНЉИВИМ И ДА ГА ТАКО 

УКЛОНЕ – ПРОБЛЕМИ НА КОЈЕ ЈЕ ЖЕМВА  У ГЛАСИЛУ УПОЗОРАВАО 

ИМАЈУ, ПО МИШЉЕЊУ УРЕДНИЧКОГ ОДБОРА, РЕАЛНУ ПОДЛОГУ И 

ТЕЖИНУ, МАДА ЈЕ ИСТИНА   ДА СЕ СА ЊИМА ХВАТАО У КОШТАЦ ЧЕСТО 

НА НЕТАКТИЧАН НАЧИН – ПЕТАР ЖЕМВА КАЖЕ  ДА ЈЕ ИМАО МНОГА 

ЗАДУЖЕЊА, ДА СЕ ПОНЕКАД НЕКОМЕ И ЗАМЕРИО, АЛИ ДА ЗБОТ ТОГА 

НИЈЕ ЗАСЛУЖИО ДУШЕВНУ БОЛНИЦУ. 

(Напомена:др.Јанез Ругељ, психијатар из Љубљане залагао се за Петера Жемву. 

Касније је једно време био председник нашег Покрета за заштиту људских права.) 
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-1984. године.( Датум непознат).Текст у листу ―Репортер‖. ЛЕТ ИЗНАД ПРАВА НА 

ЖИВОТ 

Ово је једна од оних чудних  прича у које човек  може тешко да поверује. Можда  се 

баш збот тога такве ствари и догађају. Окружном јавном тужилаштву у Београду 

поднесена  је кривична  пријава против: …Специјалне болнице за психијатријска и 

нервна обољења «Др. Лаза К. Лазаревић», у Падинској Скели, …. Института за 

примењену физику у Београду, ………………. такође радника овог института. 

Подносилац пријаве Радоје Радојловић, радник у Институту за примењену физику, 

оптужује  да су га на превару заједнички смишљено  и договорено сместили у 

Специјалну  болницу «Др Лаза К. Лазаревић» у Падинској Скели и тиме повредили 

његово основно право на слободу живљења. 

Тужилац, тридесетосмогодишњи инжењер (први степен електро-техничког 

факултета) , испричао  нам је ко га је и како одвео на одељење А, болнице др Лаза К. 

Лазаревић. 

«Дана 9. 6. 1981. год. Позвао ме је технички руководилац ……. који ми је дао радни 

задатак да одем на демонстрацију стратешки веома важних уређаја. ……………. уз 

напомену да ме чека официр ЈНА, истиче да од ових демонстрација зависи коначно 

потписивање  дугорочног уговора и предлаже  да ……………. пође и помогне ми у 

транспорту уређаја и инструмената. Пошли смо службеним  колима директора 

института ………….. Кола је возио …………. портир у Институту. Четврти   у колима 

је био …………., и представио се као лице задужено  да ме прати на том задатку. Пред 

полазак у кола утрчао је ……………. и ми смо пошли. 

Уместо на испитни полигон, где је наводно требало да идем на пробне демонстрације, 

откривам да долазимо у   у мени непознат простор, круг луднице. Питам их, шта то 

значи. Не одговарају. Полазим са њима у канцеларију, увидевши да је сваки отпор 

узалудан. Човек који се представио као службено лице задужено да ме прати на 

вршењу демонстрација, овог пројекта, заузима место у канцеларији, облачи мантил 

и каже ми «Ја сам директор овог завода». 

Кажем му да је ово неслана шала. Затим их молим. ……..ми на молбе одговара :»Ето 

доживео си једно киднаповање. Овде ти неће помоћи Титови говори». 

У болници сам провео 9 дана (од 9.6.1981.до 18.6.1981.год( и отпуштен  са дијагнозом: 

параноидно стање 297.9. )Отпусну листу потписао начелник  одељења др. ……….. 

За време боравка тамо, с обзиром да се зна шта је лудница, трудио сам се да останем 

присебан у сваком тренутку». 

Уобичајен поступак привођења болесника у болницу за нервна и психијатријска 

обољења подразумева захтев и одобрење породице, преглед болесника, саопштавање 

болеснику да треба да иде на лечење, и уколико се он противи, присилно одвођење уз 

помоћ болничара и милиције. Болесник се прво одводи у пријемно одељење које се у 

Београду  налази у Заводу за ментално здравље у Палмотићевој улици. Пошто  се 

успостави дијагноза пацијент се шаље на лечење у одговарајућу болницу. 



530 

 

Да бисмо сазнали како је Радојловић Радоје «одведен» у специјалну болницу за 

нeрвна и психијатријска обољења разговарали смо са радницима Института за 

примењену физику. 

ОДВОЂЕЊЕ ПОМОЋУ ОБМАНЕ 

…………….. Института и један од оптужених,  на почетку разговoра  нам је рекао: «О 

здрављу Радојловића ја нисам компетентан да говорим. Ово није социјална 

установа, молим вас ово није «афера ВОТЕРГЕЈТ» . Затим наставља: 

Непосредни узрок његовог одвођења је штрајк глађу, о коме је дописом обавестио 

Збор радних људи. Он је пет дана штрајковао. Какав бих ја директор био ако бих 

дозволио да он умре. Његова мајка је долазила у Институт и молила нас да нешто 

предузмемо. Брига за његово здравље била је најважнија. У договору са психијатром 

одлучили смо се за одвођење помоћу обмане, јер нам је и директор  Специјалне 

болнице «Др Лаза Лазаревић предочио могуће незгоде за том врстом болесника. Чим   

га је видео ………је рекао: «Њега треба лечити – човек је болестан.» А хтели смо да 

избегнемо буку због угледа Института и пре свега Радојловића.» 

ИЗЈАВЕ ЉУБАВИ И МРЖЊЕ 

Портир ………, који је возио кола до болнице, на питање како се одиграло 

«одвођење» рекао је: «Могао бих да вам говорим о одвођењу, али не желим». 

Рече и то да он никада није имао непријатности али да је његово  понашање 

ненормално и за ту тврдњу је «довољан доказ штрајк глађу». Оно што је он, …….. 

чинио, чинио је по дужности и по налогу директора и лекара : напоменуо је да би 

«више говорио» када би знао «наш став». 

О Радојловићевом односу пред колегама и његовом раду директор ……..није се 

похвално изразио. По његовим речима он је «већ осам година, од самог ступања у 

радни однос, проблематичан због: немогућности сарадње, пијанчења, чудног 

понашања». Непосредни руководилац Радојловића, …….. члан Комисије научно 

стручног већа за унапређење П. Р. На основу чињеница да је: самостално правио, 

пројектовао и урадио високо-напонске претвараче ЈП6 и ЈД6 у току прототипске 

партије по уговору 01.01. 

Да је у сарадњи са инж. А. Костићем развио и урадио модел рударског уређаја  и сада 

се налазимо пред уговарањем тог посла. 

Да је развио и урадио, за потребе о1 високо напонски линеарни појачавач. 

У раду испољава приврженост високог критеријума стручног рада што га кошта 

радног и личног времена а резултује у солидној финализацији. 

……….је у разговору изјавио: «Он је мало ексцентричан човек. Врло интелигентан. 

Никада се нисмо сукобљавали на послу. Он је добро радио свој посао. Додуше, на 
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мало специфичан начин. Његово знање из електротехнике је врло добро. Наш 

предлог за унапређење Радојловића није прихваћен од стране савета, нажалост. 

КАКО СХВАТИТИ ТАЈ ПОСТУПАК 

Дешавало се да не поштује договорене рокове. Сукоби са њим настали  су због 

простора у новој згради Института којим није био задовољан. Када смо се поделили, 

он је гласно  пуштао говоре друга Тита. Не знам..» 

Др. ………..: «Са Радојловићем је немогућ било какав колективни рад. Његово 

ментално здравље је проблематично. Он је врло паметан и добар човек. Сећам се да 

је у време посета неких другова пуштао гласно плочу са Титовим говорима. Знате, 

нико нема ништа против говора друга Тита. Али како тај поступак схватити?! 

Против Радојловића је 1980. године вођен дисциплински поступак али на 

интервенцију директора Института  обустављен 9. 2. 1981. године, покренут је и 

други дисциплински поступак, због недолажења на посао, вређања органа   

управљања и одбијања да се пресели из старе у нову зграду Института. ……. у 

Институту  о томе каже: «Он није долазио на посао онда када су сви долазили. Радио 

је ноћу... Није му се могло одбијати од плате и поред нередовног долажења на посао, 

јер се по ЗУР-у оцењују резултати рада, а не време проведено на послу.» 

БИЛО ЈЕ ЈОШ ЛУДИЛА 

Овај дисциплински поступак још увек није решен. Разговарали смо и са бившим 

колегама Радојловића. 

…….. који је са њим радио од 1976. до 1979. год. О њему  мисли много боље него 

његове садашње колеге. Њих двојица се никада нису сукобили. «Тада се, како се ја 

сећам, нико није жалио на њега. Никада!. Он је поштен, искрен, вредан и упоран 

човек. Чудан је тај његов истраживачки ентузијазам... У време када смо заједно 

радили он никада није долазио на радно место пијан, мада је волео да попије. Све ово 

што се десило са њим ми је нејасно -  невероватно». 

…………. машински инжењер који је у Институту радио до пре пар месеци, на 

задацима вишег стручног сарадника за наменске програме рекао нам је  

следеће:»Између осталих послова, ја сам био задужен за све оперативне делатности 

на пољу свих видова обезбеђења у Институту и оперативно руковођење у складу са 

овлашћењима из заједничког програма Института и одређених радних организација 

производње, те тврдим да у Институту постоје неправилности које се не могу 

толерисати. Као важан систем рада у ИПФ, изузимајући одељење професора 

…………је увек такав да се врши притисак на известан број људи  и да се званично 

ради на конфронтацији група. Поседујем доказе о финансијским малверзацијама и 

крађама од стране …………… Само у једном рачуну украдено је око двадесетак 

милиона старих динара. Ја поседујем требовање на којем се јасно види да је у питању 

фалсификат. Отишао сам из Института увидевши да се нормалним средствима 

против таквих људи не може ништа. Ја сам у то време предложио  на партијском 
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састанку да се разговара о финансијском пословању Института. …… спречио је тај 

разговор тако да је дошло до сукоба међу нама. Ја се чудим што ……… није и мене 

одвезао  у Падинску Скелу, јер сам му пред свима рекао «да је говно и испљувао га». 

То су видели сви... Ја сам тада био луд. Зар не? Уопште се не чудим што је у једној 

таквој атмосфери Радојловић проглашен за  параноика и будалу. Убеђен сам да се 

ради о шпијунажи. Ти људи раде против самоуправљања. Све су то инсценирали.» 

ПОРОДИЦА НИЈЕ ЗНАЛА 

За откривање праве истине у случају одвођења Радојловића свакако је врло важно и 

мишљење  лекара. У специјалној болници за психијатријска и нервна обољења др 

Лаза к. Лазаревић у Падинској Скели разговарали смо са ……………. 

…………….нам је рекао да је он позван званично од Института за примењену физику 

и његовог директора ……….. На основу разговора који је водио са колегама 

Радојловића он је закључио да се ради о болесном човеку. Што се тиче метода 

одвођења , он сматра да је потпуно исправан, јер се Радојловић претходних дана   

закључавао у свом стану, одбијао контакте са својом мајком и родбином и није се 

хранио. За тај начин који одудара од регуларног начина одвођења  рекао је да се 

често примењује због особености појединих случајева. Такође је рекао да није чудно 

што је он лично, иако је …. болнице, учествовао у томе. У својој пракси он је то 

радио већ стотинак пута. Чињеницу да пацијенту није саопштио, пре одвођења у 

болницу, правац њиховог пута, такође објашњава специфичношћу случаја. Мада је 

обавезна пракса да се породица упозна  са одлуком одвођења и да се тражи њен 

пристанак, он није знао да нам објасни зашто  је Радојловићева мајка Катарина 

обавештена о смештању четири часа после тога. Сматрао је довољним  што је 

породица то раније тражила од чланова колектива Института. Иначе, и он и његове 

колеге у болници су недвосмислено сигурни да је Радојловић болестан. ……..нам је 

више пута нагласио да је њихова дијагноза потврђена и у Заводу за ментално 

здравље у Палмотићевој улици, где се Радојловић тренутно лечи. Брзо отпуштање са 

клинике он објашњава захтевом  оне исте породице која је пре неколико  дана 

тражила да се он одведе у болницу, као и добром страном кућног лечења болесника. 

НОРМАЛНИ РАДНИ УСЛОВИ 

О одвођењу њеног сина у болницу питали смо и Катарину Радојловић. Она изричито 

тврди да ни једном није долазила у Институт да тражи помоћ за свог сина, да никада 

није изјавила да је он умно оболео и страшно је чуди како директор…… психијатар 

…………. тако нешто могу тврдити. Са директором …… она је једино разговарала 

телефоном како би га замолила да њеном сину омогуће нормалне радне услове. О 

штрајку глађу она ништа не зна, јер је потпуно нормално контактирала тих дана са 

својим сином који се, по речима директора болнице, тих дана закључавао у стану. 

Њој  је познато да је њен син упутио допис Институту са претњом да ће штрајковати 

глађу, али до тог штрајка није дошло. 

 



533 

 

НИЈЕ НАУЧНА ФАНТАСТИКА 

Ово је једна од чудних прича  у које човек може тешко да поверује. А није научна 

фантастика. Чини нам се да би то требало да буде, бар у нас, у нашем друштву, 

самоуправном, социјалистичком, где је човек, његово право на живот, слободу 

одлучивања о сопственом животу основно право и основна вредност. Поготову, ако 

је тај човек, добар и поштен радник. А Радоје Радојловић то поуздано јесте. 

 

 

 

-1984. Гојшина није био УСАМЉЕН. 

Предраг Костић, дипломирани економиста у ваљаоници бакра «Слободан Пенезић-

Крцун» у Севојну, 1968. године провео је четрдесет пет дана на Неуропсихијатријској 

клиници у Београду као «тежак душевни болесник», да би најзад био отпуштен као 

«потпуно здрава личност за вршење свих људских друштвених фунција» 

«Каткада се не исплати бити добронамеран и искрен», почиње своју животну причу 

Предраг Костић дипломирани економиста Ваљаонице бакра. «Можда би најбоље 

било да сам ћутао, али према свему ономе што сам видео нисам могао остати 

равнодушан. Ево, критиковао сам неке негативне појаве у Ваљаоници, и указивао на 

злоупотребе положаја, критиковао ондашње руководство које је себе сматрало 

неприкосновеним и то ми се осветило. Због тог греха морао сам одлежати пуних 

четрдесет пет дана на Неуропсихијатријској клиници у Београду као «параноик са 

суманутим идејама», да бих најзад доказао да нисам луд и већ сутрадан по повратку 

са Клинике заузео своје старо радно место књиговође. 

Почело је то још 1968. године, наставља своју причу Предраг Костић, управо у оно 

време када су се у нашем представништву у Лондону вршиле трансакције бакра, које 

су наносиле огромну штету предузећу и губитке од више милијарди. Као књиговођа  

имао сам прилике да се уверим да се у Лондону нешто чудно догађа, да се са великим 

ризиком упада у разне трговинске игре и да ће једнога дана то тешко погодити наше 
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предузеће. Када сам друговима скренуо пажњу на то, не само да ми нису веровали 

већ су ми почели претити отказом, иако сам у то време имао већ супругу и троје 

малолетне деце и живео у трошној страћари, наслеђеној  од покојног оца. У ондашње 

руководство Ваљаонице није се смело дирнути, као ни у зеницу ока, јер би се  то 

одмах превело на атак на самоуправљање. Ствари су, међутим, текле онако како сам 

и предвиђао, односно на шта сам и упозоравао: на штету Ваљаонице бакра, али и на 

моју штету. Већ 1972. године откривена је «Лондонска афера» и због промашаја 

нашега руководства – оног у Лондону и оног у Ваљаоници бакра – утврђен  је 

губитак од 14 милијарди динара што је у оно време представљало огроман, скоро   

ненадокнадив губитак. Учесници ове чувене афере у «лондонској магли», чија је 

кривица судски утврђена осуђени  су на временске казне од четири до седам година 

строгог затвора и наравно касније амнестирани, а ја за свој «злочин» ни до данас. 

Никада нисам присуствовао неуропсихијатријском прегледу нити ме било ко упутио 

психијатру, а ни сам нисам имао разлога за то, прича – прича Костић, све до онога 

дана када сам по седамнаести пут изведен на суд у Титовом Ужицу да би ме у «име 

народа» прогласили за лудог. Било је то 15. јануара 1968. године када је на захтев 

Општинског суда у Титовом Ужицу извршен неуропсихијатријски преглед Предрага 

Костића: «Из судских списа се види да је оптужени Костић Предраг у више наврата 

на састанцима основне организације СК и на састанцима органа управљања износио 

тврдње које су за тужиоце представљале увреду и по садржини и начину на који су 

изнете. Садржина ових дописа на предмет спора углавном се не односи, а у тој 

садржини су процењене идеје сопствене личности, сумануте идеје мисионарства, 

односно задужености да се радни колектив Ваљаонице бакра изведе на прави пут. 

На основу  свега СУД даје мишљење: 

Костић Предраг болује од трајног душевног обољења параноја, са суманутим идејама 

величине и мисионарства. Особе оболеле од ове болести нису у стању  да схвате 

значај својих дела и управљају својим поступцима. 

Како су дела у предмету кривице непосредно везана за суманути систем.... то је за 

дела за које је оптужен потпуно НЕУРАЧУНЉИВ». Следе потписи тројице лекара. 

Стигавши на Неуропсихијатријску  клинику, Костић пише свој дневник под 

насловом «Зашто ме убијате, другови». У њему између осталог стоји : «Капија се 

отвори и затвори ... Постадох како су други желели..». 

После четрдесет пет дана проведених на Неуропсихијатријској клиници, тачно 30. 

априла 1968. године, Предраг Костић је отпуштен са клинике ―као потпуно здрава 

личност за вршење свих људских и друштвених функција» и вратио се на радно 

место. Доказ - здравствена легитимација бр. 1198 у којој пише: : «лекарска комисија 

даје следеће мишљење: Постоји медицинска оправданост упута на 

Неуропсихијатријску клинику у Београд (ово на лични захтев Костића) ради давања 

мишљења о радним способностима». 

У наставку стоји: «СПОСОБАН ЗА РАД ОД 01. МАЈА 1968. Потпис лекара». 
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Општинском суду у Титовом Ужицу, без намере да је негирамо или прихватимо, 

чудно је следеће: Непосредно после проглашења за «лудог» Предраг Костић је 

ванредно завршио Економски факултет у Сарајеву и дипломирао на истом 

факултету 1973. године пред професором Вила Алијом, а ускоро ће бранити и свој 

магистарски рад откуцан на неколико стотина страница. Додајмо да је упоредо радио 

и учио и да се у његовом индексу налазе углавном високе оцене: осмице, деветке, 

десетке. Да ли је човек таквих душевних особина какве су му приписане у дијагнози 

заиста могао то да постигне? Тешко је у то поверовати. 

Неизбежни конфликти интереса и вредности, идеолошке и етичке разлике преносе се 

на терен «лудила» или административног пресуђивања, као превентивне контроле 

над интелигенцијом,  та опасност није нереална. Она је саставни део ауторитарних 

тенденција у савременим друштвима и посебно тенденције неостаљинизма. Буковски 

наводи текст комисије Института која је Григоренка прогласила душевно болесним 

на основу следеће дијагнозе: «Његово душевно стање карактерише присуство 

реформистичких идеја, а посебно идеје о реорганизацији државног апарата». Није 

случајно што у крилу професионалне прихијатрије расте снажан отпор према 

идеологизацији и политизацији психијатрије. Све су гласнија упозорења психијатара 

о опасностима од етикетирања оних који мисле друкчије него што је прописано, као 

ненормалних. Зашто бисмо оној тенденцији, коју осуђујемо као екстремну 

инеприхватљиву, објективно отварали простор? 

 

-1984. година.Узроци неслога и расправа бораца за људска права. 

Неслоге су суштина проблема. А то користе наши непријатељи, да нас завађају. Нас 

лично завађају са нашим саборцима за људска права, лажно нас представљају 

органима СДБ, стварају лоше процене, тензије, хајке  и омразе. Тако дестабилизују  

земљу. 

Ми се у јавности боримо против свих оних који уносе свађе и бескрајно стерилне 

расправе, предочававајући им да чине највећу грешку. Треба чинити управо 

супротно, смиривати узнемирене и развијати исправне процене и слогу и сарадњу. 

Уношење нервозе и свађа је дело најчешће оних, који то не чине из зле намере, него 

што су нервозни и не схватају суштину и потребу за смиреношћу. Али има и оних 

који то чине свесно и злонамерно да тако деле и завађају   међусобно, и са другим 

нацијама, или пак да завађају међусобно нације ове регије. 

Стављамо на  јавну дискусију своја виђења о неслози бораца за људска права. И 

уједно желимо да позовемо  све оне који могу да  допринесу да се разјасни зашто 

наше националне снаге, нису у стању да сарађују и буду ефикасне и 

сложне.Предочавамо да нам није циљ критика, него покушај  да се кроз анализу и 

давање савета дође до веће слоге. Када смо подељени, слабији  смо. 

Разлози наше немоћи да превазиђемо кризу су бројни, а један од битних је неслога. 
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У ЧЕМУ ЈЕ СТВАР? Зашто не можемо да се сложимо? Да ли се ради о неспособности 

сарадње или о нечему другом? 

Иако у нацији  има изузетних интелектуалаца који су у стању да процене узроке 

неслоге и да пораде  да   се ова  суштинска и фатална  мањкавост  отклони,  нема  

правог напора  и стања духа  да   се у овој чињеници  решава судбина  нације. 

Нажалост, они  деле судбину  народа, тј.прање мозга, нема  објективне анализе и 

постојања способности успостављања емотивне дистанце. 

 

 

Они су особе специфичне психологије, ранљиви, импулсивни, склони да пребрзо 

процене и реагују неодмерено. Садашњи  расколи међу борцима за демократију су  

највећим делом последица субјективних фактора-нетактичности, 

недипломатичности, сујета, нездравих ривалитета, ранљивости и емотивности. 

Узроци неслоге и неспособности  бораца за демократију и људска права, да се уједине 

и сложе су бројни и сложени: 

-они  су  врло   хетерогена скупина појединаца и скупина, што се тиче политичког 

убеђења, друштвеног положаја, егзистенцијалне ситуације, образовања, личне свести 

и стања духа, личне зрелости, политичке културе, познавања друштва у коме живе, 

метода друштвене контроле. 

-услед ових  разлика, и  различитог степена   притиска  од  стране властодржаца, на 

делу су значајне разлике у степену интензитета негативног става у односу на странку  

на власти. 

-отуда произилазе различити степени мотивисаности за опозициону акцију. 

-из чега настају и различити циљеви борбе и стратегије како да се остваре. 

Поврх тога,  борци за демократију, се  још увек не   познају довољно, присутне  су  

пребрзе и погрешне процене. Често су натегнутих нерава, што је нормално знајући 

тешке услове у  којима живе. Може се рећи да међу њима нема довољно контаката, 

подложни су интригама и завадама од стране за то задужених центара моћи, који их 

усмеравају једне на друге користећи се њиховим неусавршеностима или манама, 

монополом на  позицију и моћи коју имају. Има и ситних људских сујета, нереалних 

амбиција, лидерстава, искључивости, нетолеранције. 

Потребно је превазићи комуникационе и све друге баријере, елиминисати оне склоне 

роварењима и интригама, сујетама, нереалним лидерствима. Морају  се развијати 

поверење и исправне процене, узајамно уважавање и поштовање, неговати бонтон и 

фер плеј, треба укључити у овај процес тим психолога и психо-социолога који  треба 

да открију жаришта неспоразума и лоших  процена и да их благовремено 
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елиминишу, треба  учеснике коалиције   учити   умешности опхођења, друштвеној и 

психолошкој компетенцији. 

Уједно треба онемогућити оне који шире лоше процене и подстичу заваде. 

Препоручљиво је, да не треба улазити у заоштравања. Ићи  на дијалог и уважавање, 

и водити пре свега рачуна о општим интересима. Сви смо у тешкој, сличној 

ситуацији. Угрожени смо као нација. 

Сматрамо да борци за демократију запостављају  једну суштинску ствар: 

неспособност да међусобно сарађују. Они су нервозни, узнемирени, импулсивни, под 

репресијом, у страху, конфузији, на ветрометини. 

 

ДОСТА  СВАЂА-СЛОЖИМО СЕ! Позивамо на слогу, уместо на увреде и бескрајна и 

испразна стерилна препуцавања. Није важно  ко је крив, већ је важно да исправимо 

грешке и да превазиђемо кризу. Превазиђимо разлике и сарађујмо! 

 

-6 август 1984.године.- Оптужница у Београду због политичких кривица против 

шесторице хапшених у априлу: Владимир Мијановић (социолог), Миодраг Милић 

(писац), Драгомир Олујић (радио техничар), Гордан Јовановић (студент), Павлушко 

Имшировић (преводилац), Милан Николић (социолог). 

 Ова оптужница је унела велико узнемирење у Београду, и шире. Што је био још 

један од бројних доказа да поредак, уместо да отклони узроке нарастајуће кризе која 

опасно нагриза темеље државе, срља острашћено и насилнички у исте погрешке, које 

су га довеле у садашњи исход. 

Ових неколико података у прилогу о неким догађајима у земљи, која се простире од 

Триглава до Вардара, су на известан начин показатељ узбурканости и нарастајућих 

тензија. Влада покушава да у складу са одредбама Стабилизационог програма 

одмрзне цене појединих артикала..Десио се још један јак земљотрес у Копаонику. 

Патријарх српски Герман осветио цркву у месту Јасеновац. Велика прослава 

у Марији Бистрици: Тринаест стољећа кршћанства у Хрвата, тристота обљетница 

нашашћа чудотворног кипа Мајке Божје Бистричке и Национални еухаристијски 

конгрес; Папина посета је отказана раније током године, присутан је његов 

изасланик; аплауз окупљених на сваки помен кардинала Степинца.После 60 дана 

окончан штрајк у фабрици абразивног материјала "Иднина" у Кратову, СР 

Македонија (противили се фузији са већим предузећем; досад најдужи штрајк у 

``друго`` Југославији).Петочлана чехословачка породица покушала да пређе 

југословенско-аустријску границу на реци Мури, - родитељи и једна кћерка се 

удавили, две кћерке преживеле. 

Да ли је ово само кијавица? Да ли ће свемоћни поредак показати на делу да је још 

увек моћан, и да ће предупредити даље ескалације и сукобе?. Мени се чини да 

државно руководство све више губи контролу над виталним секторима,  да стихија 
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прети да преовлада и да се отме контроли, да се излије на улице, или да бес 

експлодира у крвавим сукобима. 

 

-Август 1984.године.  Акције против злогласне клаузуле МПП ( Морално политичке 

подобности). 

Задовољан сам што се не само у Београду и Србији, него и шире захуктавају 

протести, потписују се петиције, којима се захтева од поретка да укине захтевање 

припадности СКЈ-у, као услов за запошљавање у појединим занимањима. Утолико  

сам задовољнији, јер сам ја ово питање потегао још почетком 1970-их година, што 

читалац може сазнати из тома број 3.ове књиге. 

 Моје задовољство би постајало  још веће када бих прочитао у новинама и 

часописима, да нисам више ја једини који тврди да се у земљи психијатрија 

злоупотребљава у политичке сврхе. Врло сам био обрадован да моја иницијатива 

повлачи за собом истински талас протеста. У часопису Интервју од 28 септембра 

1984.године сам прочитао текст угледног званичника, научника Мирослава 

Печујлића, ИНТЕЛИГЕНЦИЈА-ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЛУДАК, у коме говори о 

законском пројекту слања на психијатријско посматрање образовних кадрова. 

Тврди да то омогућава обрачуне путем психијатрије са политички неподобим 

професорима. Истим поводом се огласила новинарка Слободанка Аст у часопису 

НИН од 14 октобра 1984.године, такође и новинар Р.Лазаревић у листу Политика. 

Умножавају се слични прилози н у Словенији и Хрватској. 

 

-Септембар 1984. године. Лоше здравствено стање политичких затвореника и бораца 

за људска права. 

Дружећи се са борцима за људска права и са дисидентима, залажући се за оне који су 

ми се жалили да су жртве прогона, већ неколико година констатујем да су они често 

лошег здравља. Запазио сам да су најчешће присутне кардио-васкуларне болести 

(срца и крвних судова), чир у стомаку, мождани удари, дијабетис, депресија, а скоро 

сви пате од несносне несанице.  

Овакву здравствену патологију објашњавам врло интензивним дуготрајним 

стресом, сиромаштвом и недостатком средстава за лечење и медицинску негу, лошим 

животним условима. Неки од ових паћеника су ми упорно тврдили да су били жртве 

медицинских злупотреба, да су били неадекватно лечени у болницама, или да су у 

затворе ушли потпуно здрави, а отуда би скоро сви излазили оболели. Није мало оних 

који су у затворима и преминули. 

Упркос оваквог чињеничног стања, у јавности се није искристала јасна спознаја, 

нико није досада спомињао њихово лоше стање здравља и узроке истог. 
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Да бих ову појаву ставио нна дневни ред, неколико месеци сам контактирао, или 

прикупљао податке о здрављу ових особа. Прикупио сам податке за око 600 

појединаца. И издао саопштење у прилогу  

У скенираном прилогу је прво приказано Саопштење одбора за  одбрану слободе 

мисли и изражавања од 9.6.1986.године, о коме ће бити говора, у поглављима која се 

односе на 1986. годину. А потом инкриминисани текст  Лоше здравствено стање 

политичких затвореника и бораца за људска права, о чему се сада расправља.  

 

 

Доктор Менгеле. 

Напомена: Квалитет скенирања је лош, јер је такав и оригинал. 
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- 24 септембар 1984.године.Решење Окружног суда у Београду бр.7114/84 од 

24.9.1984.године. 

Овим решењем Окружни суд у Београду је одлучио да цео наш стан припадне мојој 

разведеној супрузи Саши. Наиме, Суд је одбио мој предлог да се стан  подели на два 

дела, да већи део да припадне Саши и малом Милану, а да се од мањег дела створи 

могућност мени да купим собу, и тако избегнем тегобни статус подстанара, јер имам 

већ 48 година. Тиме ћу се више бавити у следећим поглављима. (Напомена аутора: 

погледати мој исказ од 25 децембра 1984 године.)  

 

-16 октобар 1984.године. 14. пленум ЦК СКЈ - програм стабилизације не успева да 

сузбије инфлацију; словеначко-српски сукоб око Нацрта реформског програма СК 

Србије који предвиђа јачање савезне владе и смањење прерогатива покрајина. 

У земљи се заоштравају социјалне разлике.- "Вечерње новости" пишу да у СФРЈ има 

40.000 малих привредника "милијардера" (милијарда старих динара приближно 

износи 54.000 долара). Револт косовских Албанаца прети да озбиљно поремети односе 

Југославије и Албаније. 6 октобра су били прекинути разговори о културној сарадњи 

СФРЈ и Албаније (југословенска страна тражила корист за сопствене мањине у 

Албанији). 

Индијску премијерку Индиру Ганди убијају њени телохранитељи. 

А ИРА замало убила Маргарет Тачер.  

Пољска тајна полиција отима свештеника Јержија Попјелушка, који је после 

неколико дана нађен мртав. 
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-1984.година. Допис Кости Чавошком. 
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-5-Новембар 1984. године. Суђење Шесторици у Палати правде. 

Почетаксуђења „Београдскојшесторци― (оптуженоју августу). "Једноод највећих 

(политичких) суђењауИсточнојЕвропипосле Стаљинове ере". 

Суђењеизазивапокретање петиција међуинтелектуалцима и студентима широм 

Југославије.У Палати правде се искупило много света, на окупу су били такорећи 

сви београдски дисиденти и борци за људска права. Суди се ``Шесторици``. То је 

фамозно суђење због одржавања сеанси Слободног универзитета.  

Адвокат Шесторице је познати осјечки адвокат Владимир Шекс. Он је плав човек 

средњих година, интелигентног лица и врло стручан као правник. Упознао сам га у 

канцеларији београдске правнице Тање Петовар. Он и ја смо се након тога 

повремено сретали за време његових посета Београду. Чак сам га једном одвео у моју 

подстанарску собу на Новом  Београду у Похорској улици. Он је веома занимљив 

човек. Због залагања за законитост и сам је био пао под удар комунистичких власти. 

Потресла ме је његова искреност и растуженост када ми се скоро потрешен поверио, 

како је као судија, морао да ради против своје савести. Посветио ми је једну његову 

књижицу на ову тему. `` Дошао сам из Осијека у Београд возом, без карте``. Он се не 

стиди да призна своје сиромаштво.  

Један од оптужених је био помињани дисидент, популарни ``Мића доктор``, који ме 

је обрадовао када је устао и гласно и јасно казао да је за време истраге био у 

Психијатријској болници у ЦЗ, да је тамо пуковник Радомир Вељковић, нормалан 

човек, и  да тамо има више ``политичких лудака``. 

Десила се једна необична ствар за време суђења. Владмир Шекс се наједном ухватио 

очајнички рукама за груди, савио се нагло до земље, са лицем изобличеним болом и 

страхом, Одведоше га. После смо сазнали да је имао мали срчани удар. 

 

--10 новембар 1984.године. Основан Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања. 

Према Википедији: Одбор за одбрану мисли и изражавања основан је на 

иницијативу Добрице Ћосића, а био је скуп српских интелектуалаца који су имали за 

циљ да се боре против репресије комунистичког режима у бившој Југославији. 

Првобитни план академика Ћосића је био да Одбор има југословенски карактер, па 

је са Словенцем Тарасом Кермаунером и Хрватом Рудијем Супекомимао договор да 

свако у својој републици пошаље писма истакнутим интелектуалцима са позивом да 

се прикључе раду Одбора. Док је Ћосић наишао на више него добар одзив, 

Кармаунер је добио пристанак тринаест словеначких љубљанских интелектуалаца 

који су били спремни да се боре за грађанска права и слободу говора, ало нико од 

њих није био спреман да приступи југословенском Одбору, а Супек је изјавио да у 

Загребу нема никог осим њега ко би учествовао у том одбору. Стога су у одбор ушли 

само српски интелектуалци. Ћосић у својој књизи Пишчеви записи 1981—1991. на 

сто двадесет осмој страни, пише да ће настојати да у Одбор учлани и Војислава 

Коштуницу, до чега није дошло. 
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У Одбор су ушли: 

Добрица Ћосић, књижевник, члан САНУ 

Матија Бећковић, књижевник, члан САНУ 

 

Љубомир Тадић, проф. универзитета, члан САНУ 

Драгослав Михаиловић, књижевник, члан САНУ 

Мића Поповић, сликар, члан САНУ 

Коста Чавошки, научни радник, председник Српског филозофског друштва, 

члан САНУ 

Димитрије Богдановић, проф. универзитета, члан САНУ 

Никола Милошевић, проф универзитета, члан САНУ 

Танасије Младеновић, књижевник 

др Гојко Николиш, члан САНУ 

Предраг Палавестра, књижевник, члан САНУ 

Иван Јанковић, научни радник 

Неца Јованов, проф. универзитета 

Борислав Михаиловић, књижевник 

Радован Самарџић, проф. универзитета, члан САНУ 

Драгослав Срејовић, проф. универзитета, члан САНУ 

Младен Србиновић, сликар, члан САНУ 

Михаило Марковић, проф. универзитета, члан САНУ 

Андрија Гамс, проф. Универзитета. 

Из претходних поглавља читалац може сазнати да сам ја са појединим члановима 

овога Одбора већ досада био успоставио извесну сарадњу. А највише са Костом 

Чавошким. 

Оснивање Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања је дало наду онима којима 

су се борили за правду и истину. У овом смислу сведочи и допис Одбору за одбрану 
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слободе мисли и изражавања угледног професора Филозофског факултета у Београду 

Мирослава Радовановића, сарадника наше групе ( и каснијег члана Савета Покрета 

за заштиту људских права, познатом по проучавању сиромаштва), који у томе 

допису дословце тврди: Мислим да оваквих облика терора, нехуманости, гажења 

људског достојанства, крволочне осветничке мржње и обесправљености немоћних 

људских бића, нема ни у једнм данашњем цивлизованом људском друштву. 

Допис професора  Мирослава Радовановића ( сарадника наше групе), Одбору за 

Одбрану слободе мисли и изражавања од 20. новембра 1984.године. Прилози и 

документа. 

Напомена: скенирани текст није најчиткији, али се са мало труда може прочитати. 
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-14 новембар 1984.године.Текст о Милисаву Живановићу у листуThe Canberra Times. 

Међународна заједница нам пружа подршку. Деценијама размажени београдски 

поредак ово доживљава врло болно. Прети да ће окренути леђа Европи и 

САД.Милисаву из Данскешаљу гумирану пододећу, да лакше поднесе хладноћу у 

ПБЦЗ. 
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-22.новембар 1984.године. Сусрет са Бајрамом Ајетијем. 

За време данашње уобичајене једнонедељне посете Милисаву Живановићу у сали у 

приземљу за пријеме посетилаца у ЦЗ ( Централном затвору), поред Милисава седе у 

плавој затвореничкој одећи црнокос млад повисок и мужеван човек, лица 

интелектуалца. Чика Милисав ми прошапта:`` То је Албанац са Косова, Бајрам  

Ајети, паметан човек, потпуно здрав, нешто је причао ``.  

Спазих његове посетиоце: старији помало погурен oнижичовек збораног лица 

бирократе, поред њега млада, висока и витка  изразито црнокоса жена. Она привуче 

моју пажњу не само својом лепотом, него изнад свега мудрим лицем, и својим 

достојанственим држањем.  

Каква интелектуалка, помислих? 

Чика Милисав се жали на хладноћу, лошу храну, нема пододећу, чарапе. Неки млади 

обесни затворски полицајци би му се подсмехивали и добацивали у пролазу 

увредљиве речи, жали ми се постиђено чика Милисав. 

Када се посета заврши, устаде чика Милисав, али у исто време и Бајрам Ајети. Он ме 

је погледао радознало, не зна ко сам, а можда му је чика Милисав причао о мени?  

Бајрам ми се приближи, посматрао ме је сада из близине, а поред мене су стајали 

његови данашњи посетиоци, необична млада жена и човек бирократског лица. Сви 

су у мене упрли радознале погледе, свако са својим емотивним набојем. Бајрам ме 

није посматрао са нетрпељивошћу или мржњом, преда мном је стајао утучен млад 

човек који је деловао врло коректно, али нимало деморалисано: ``Ми ћемо Србе 

победити на ку... `` казао ми је без мржње, са извесном дозом пркоса. Нисам му на 

томе замерио, схватам га, држе нормалног човека у лудници, саборци смо. Није му 

лако, затворен је као птица у кавезу, а ова лепотица, његова супруга, је на слободи и 

сама. Можда сумња  у њу?.  

Ипак, таква његова изјава је била на неки начин у супротности са мојим утиском о 

њему као интелектуалцу од интегритета. 

Кретох ка излазу, придружише ми се у лаганом ходу Бајрамови посетиоци. Када се 

приближисмо излазу, упутисмо се слободној клупи.. 

``Ја се бавим  заштитом жртава злоупотребе психијатрије, долазим редовно код чика 

Милисава Живановића`, рекох им учтиво. 

Мушкарац ми се обрати суво и бирократски, учини ми се да је преда мном био 

локални правник у неком београдском министарству:`` Ја сам правник, не треба, ми 

ћемo се потрудити. Он је млад, младост лудост, нешто разговарао негде, давао 

одушка, па му накалемили да је био припадник илегалне непријатељске групе под 

називом «Група марксиста-лењиниста Косова». Том приликом му је изречена мера  

безбедности лечења у неуропсихијатријској болници затвореног типа на 

неограничено време, пошто је утврђено да болује од параноидне шизофреније.``. 
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`` Он нимало не изгледа као болесник од такве тешке психијатријске болести, 

припадност таквој политичкој организацији је политички деликт, а не да га држе у 

затворској лудници``, желим да их упутим у финесе употребе психијатрије од стране 

полиције и судија. 

Изненадила ме је реакција његовог сродника правника, који га је данас посетио:`` 

Није он овде џабе, чим га држе за  то има  разлога``. Значи, овај косовски Албанац 

правник је режимски човек? Или блефира преда мном, можда мисли да сам послат 

од полиције?. 

Бајрамова супруга је цело време стајала, усхићавала ме је својом уздржаношћу и 

отменим достојанством. Изгледа као одана супруга, сваким својим гестом је одавала 

поверење у супруга, изражавала му подршку, и обећавала да ће му бити верна и да ће 

га чекати док не изађе на слободу. Oна je привржена супруга.  Достојанствена. На 

понос свога народа. 

Има таквих и наших жена. Али сам приликом недавне посете чика Милисаву у истој 

овој просторији видео када млади обесни милиционери при одласку сапосетадрско 

штипкају и похотљиво привлаче себи поједине супруге политичкох затвореника на 

њихов очиглед, да тако понизе њихове заточене супружнике. Запазио сам тада да су 

се неке од њих кикотале, или  у најмању руку задовољне смешкале. 

Тако се не би оваАлбанка понашала у сличној ситуацији. 

Према њој сам се односио са дистанцом дужном поштовања и озбиљношћу и 

уважавању њеног супруга, жртве психијатријске злоупотребе. 

Иако ми нису дали потребну документацију, ја сам стекао увид у још једну жртву. 
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-  

--20 новембар 1984.године. Допис Одбору за одбрану слободе мисли и изражавања.  
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У Београду се у врху власти , води борба мишљења, ја у томе видим клицу 

освешћења. Предлог српског руководства у  смеру веће централизације и смањења 

аутономија покрајина. Слободан Милошевић у говору каже  да би српски комунисти 

требало да се ослободе "комплекса унитаризма". 

 

 

Слободан Милошевић. 

У неким београдским студентским домовима дошло је до негодовања због 

поскупљења хране; делили су се и леци са текстовима „Београдске шесторице― 

(сазнало се десетак дана касније). 

Делегација Срба са Косова на челу са Koстом Булатовићем одлази  код  

председника СР Србије Душана Чкребића  и добија "зелено светло" за формирање 

Покрета.  

Инцидент "Црк'o Маршал. Мислим на појачало." на ријечком концерту  

Забрањеног пушења. 
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-5 децембра 1984.године. Моја изјава пред Петим општинским судом у Београду у вези 

Решења Окружног суда бр.7114/84 од 24.9.1984.године. 

 

 

 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Stone&action=edit&r
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-12. децембар 1984. godine. Одселио сам се дефинитивно. 

Нашао сам стан на Новом Београду у Похорској улици.  

Покушавао сам до сада неколико пута да се одселим, али сам се после краћег 

времена враћао. Био сам дубоко потрешен због малог Милана, који је очигледно 

дубоко патио због мога одласка. Купио сам му санке, па би се заједно спуштали низ 

стрму улицу Јове Илића, све до парка код Ауто команде. Све сам чинио што је у 

мојој моћи да Милан што лакше поднесе мој одлазакОн је мали и не схвата о чему се 

ради. Али дубоко пати. 

Када сам се усељавао у подстанарски стан у Похорској улици на Новом Београду, 

велики број кутија са документацијом  су уносили косовски Албанац са сином. Отац 

је строго казао сину на албанском:``Фон``. ``Фон``, значи дно ( кутије), показујући му 

љутито на дно порозне каротопнске кутије, упозоравајући га да држи пажљиво јер се 

кутија може провалити, и документа се могу просути по степеништу. 

 

Штрецнуо сам се, ово је била порука некоме. Знао сам мкоме! Шта чинити? Мислим 

исто што и професор Мирослав Радовановић: да овакве крволочне осветничке 

мржње и обесправљености невиних  људских бића нема, ни у једном данашњем 

цивлизованом људском друштву.Запажао сам у пролазу мудре безбедњаке како 

ликују, само што ми не кажу: Лишили смо те брака и детета, казнили смо те!Ја их 

схватам. Они су ноторне незналице, којих се лаћају, као што се деца играју малим 

аутомбилчићима, које онда даљинским управљачем усмеравају на овај јадни народ. 

Није стока крива када оде у штету, него газда. Али они су убеђени да су свезнајући. А 

уствари се не разумеју у оно у шта су уплетени. И не сањају шта их чека у 

будућности.  
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Невидљива рука изабира недорасле. 

 

--26 децембар 1984.године. Допис Николи  Познићу. 

 

- 
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-17 децембар 1984.године. Допис професору Љубомиру Тадићу: АПА( Америчка 

асоцијација психијатрије) ме обавестила да ће на следећем Светском конгресу 

психијатрије ставити на дневни ред питање мојих случајева злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе. 
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-17. децембар 1984.године. Допис професору Миладину Животићу. 

 

Професор Миладин Животић. 
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-25 децембар 1984. године.Коста Чавошки реферише одборуСану о поднеску Т. 

Крсмановића. 

Белешка о Састанку Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања. 

Овај састанак је био врло значајан јер се на њему дискутовало иодлучивало о 

битним приступима демократизацији и одбрани људских права и слобода. У овоме 

контексту је битно што је ''Коста Чавошки реферисао  о представци  Т.Крсмановића 

поводом злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. Борис Михајловић Михиз 

предлаже да се Одбор обрати психијатрима добре воље, с'молбом да проуче ове 

случајеве и о томе обавесте Одбор.  Решено је да се Одбор у томе смислу обрати 

Владети Јеротићу, Јовану Рашковићу и професору Капору. Љубомир Тадић 

предлаже да се поводом могућих злоупотреба  психијатрије Одбор обрати  стручном 

удружењу југословенских психијатара''. 

 

-Децембар 19- 1984.година. ``Титаник``се накривио и тоне, а оркестри грме. 

 
 
 
 
 

Бајага и инструктори је југословенска и српска рок група основана у Београду 

1984.године, уз остале популарне групе као што су Бијело дугме и Рибља чорба. 

 

 

 

- 6 Јануар 1985.године. Носталгична песма Е, МОЈ САША! 

 

Нису то више они ранији свечани и весели новогодишњи, незаборавни празници и 

дочеци. Нестала је негде она наша живост. У телевизијским преносима дочека нове 

године се понавља монотонија из ранијих година, дефилује сивкаста колотечина, на 

екранима се понекад закревеље некакве кафанске певачице и обесни певачи 

ђилкоши, необичног изгледа и поступака. Откуд сада толики шунд и кич, 

порнографија?.  

 

Зашто наш народ постаје апатичан? . 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:BajagaInstruktori
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Као да неко наговештава још једну суморну и изгубљену годину? Као да неко жели 

неумитно да нам отме наду? 

 

А и ови млади нису као што су некад били млади, нема оних мишићавих, свежих као 

зреле црвене јабука, сјактавих очију пуних елана и снаге, који кипте од полета. Сада 

почињу све више да ми личе на белгијске момке, промицали би бледуњави, понеки 

са подочњацима, журили би у ноћне клубове, можда им пада у руке дрога?. Можда се 

одају алкохолу?. Да ли се они уопште заљубљују?  

 

Ни девојке нису више као што су некад биле, тако ми се понекад учини, биле су 

раније као расцветале руже, пуне животних сокова, бујне, витке и набубреле, заносне 

као пролетњи цветови на пропланку. Уживам у лепоти природе, онога што је човек 

створио, и у лепоти људских створења. Какве су данас девојке? Оне су и даље лепе, 

али нема оне бујне свежине, сада су им лица напудерисана, нашминкана, не могу да 

пронађем у њиховим очима онај сјај у пролеће процветалог дивљег растиња ? 

 

 
 

Чини ми се да су се и односи између девојака и младића променили, уместо 

романтичног заноса и искреног поверења у праву љубав, упућују једни другим 

погледе пуне неповерења. Као да су на пијаци где се процењују и нуде једни другима? 

 

Није ми измакло запажању да нема више оне раније жестине, живости, на улицама, у 

превозу, на јавним местима. Уместо тога некаква смиреност, апатија, или чак и 

анемичност.   

 

Мој закључак да је сада тако, је пре свега зато, што је нација осетно старија него ли 

раније, а и здравствено стање нације није као што је раније било. Људи почињу све 

више да осећају интуитивно нешто тамно, неки нови, све присутнији песимизам; 

зебња их суморно притиска,  вуче негде надоле. 

 

А таква смањена виталност се манифестује и у жагору на улици, у продавницама, у 

биоскопима и позориштима, на шеталиштима, у предузећима и  установама. Нема 

више оне енергије која невидљиво трепери у ваздуху.  

 

 

Овако је јер је просек старости у Београду и Србији осетно порастао. Србија стари и 

побољева. 
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Шта ови би са нашим народом? Крив је охоли и ирационални репресивни поредак. 

 

Али ја запажам још нешто друго што никако не могу да схватим. То су наше народне 

и забавне песме. Десила се велика промена. Некада сам у заносу слушао мелодије 

које су ме опијале својим емоцијама и хармонијом, које би  директно улазиле у 

најтананије сфере и будиле истинску екстазу. Сада таквих мелодија више нема, 

ослушкујем их и уместо да пронађем снажне тонове и аутентичну дубину осећања, до 

мојих ушију би стизала  монотона какофонија сиве баналности и прозаичност 

наслаганих тонова. А са свих страна допиру оријентални  молови, као да су овде  

Пакистан или Иран?. 

 

Мислио сам да је тако само код нас? Слушајући америчке, француске мелодије, 

узалуд сам тражио бујност музике из `` Шездесетих``, или донекле и из`` 

Седамдесетих``, нема их. Уместо тога зацарила у нотама смиреност, без 

мелодичности? Као да не смемо више да се усхићујемо и радујемо?. Мене више 

оваква апатична музика не може да понесе као раније?. 

 

Шта је то са руским народним песмама? Раније је се звучна стихија ваљала и грмела 

бескрајном руском степом, сада се чују некави анемични гласови? Као да не смеју да 

се размахну као раније? 

 

Да ли је могуће, да  оно што што почиње да се догађа у свету, се прелива са 

злокобном поруком и у песме и музику? 

 

Иако се земља још увек некако батрга нападнута са свих страна неприликама, 

упркос што криза из дана у дан све више нараста,  ја се не бих нимало зачудио када 

бих окренуо радио или погледао телевизијске емисије,  и том приликом чуо или 

видео да на све стране одјекују песме, грме бендови,  весели се, пева и игра. Али 

кажем, понављам, то су некакве друге мелодије, механичке и испразно ритмичке. 

 

Није нимало логично да забринут и изнурен народ , буде тако радостан и весео?. 

Знам да је то покушај стварања привида, како ми то често објашњавају Драгољуб 

Игњатовић и Иван Прекајски: ХЛЕБА И ИГАРА. Али, дали то зна овај збуњени 

народ? Не верујем да неко може тако скренути пажњу народа са мучне стварности и 

проблема који га муче.  

 

Али је омладина поводљивија, без довољног животног искуства, без емотивне и 

временске дистанце, она је склона да тренутно реагује. Жељна је одушка. А управо 

на омладину циљају они који смишљају оваква лукавства.  

 

 

 

 

Млади су незапослени, без преспективе, огорчени друштвеним разликама и 

неправдама, они могу изаћи на улице и покренути побуну. Треба њихову бунтовну 

енергију усмерити у другом правцу. 
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У Галеници, у великој канцеларији службе где радим, где седе остали сарадници, 

увек свира радио. Млади колега Милан Кувељић је повисок и виталан. Његов отац, 

симпатичан, снажан човек мојих година, је такође запослен у Галеници. Када се 

сретнем са њим увек попричамо пријатељски. Каже ми: ``Милан је млад, нека се 

издува``.  

 

Покушавао сам са њим да разговарам о мојој искључености у Галеници, и 

полицијском надзору. Он је ћутао смешкајући се загонетно.  

 

Понекад бих отишао до докторке Душице Лубај, којој дајем на увид моја тржишна 

истраживања о креми Борогал и парафармацеутским препаратима. Она моје 

анализе помно проучава и прослеђује, али на крају увек нагласи:`` 

Парафармацеутика је споредан асортиман за Галенику, њој су ипак најзначајнији 

лекови`. Докторка Лубај је врло занимљива жена, тако је озбиљна и умна. 

 

Рики ( доктор Драгиша Мијатовић) је стално сам, суморан и намрштен. Био је 

извесно време у Америци, у посети привлачној средовечној лекарки, која је имућна и 

има своју малу клинику:`` Позвала ме је да се одселим у Америку, очигледно да је 

бацила око на мене``.  

 

Знајући Американке и Американце, оваква његова изјава ми није звучала убедљиво 

и кредибилно. Привлачне и имућне Американке су сувише избирљиве, да би она, 

изабрала Рикија, који је зашао у средовечне године, човек стално у неприликама, 

изнурен, поврх свега је склон да понекад потражи заборав у алкохолу, који троши 

своје најбоље дане у суморној канцеларији у Управној згради Галенике, где 

годинама не ради свој посао лекара. Као да у Америци нема довољно Американаца, 

па да она бира баш њега. 

 

 „Буди опрезан Рики``, рекох му.  

 

Ту се нађе друг из детињства доктор Никола Мицкић звани Ципов ( томови 1. 2. и 3), 

лекар запослен у медицинској пропаганди Галенике. Ципов стаде пред Рикија, и 

потапша га по рамену смешкајући му се благонаклоно:`` Немој Рики, да оставиш 

кости у Америци, имућне Американке су перверзне и врло рафиниране, као да је она 

спала на тебе, има их она тамо, и лекара, и младих, и средовечних, згодних, каквих 

хоће``.   

 

Никола се шали, али ја налазим да је његова упадица врло умесна.  

 

Док ово разговарамо стојећи пред малим бифеом где наручујемо кафе и сокове, 

Мика Андрић узе са шанка пластичну чашицу пуну црне вруће кафе која се помало  

 

пушила, приђе нам, очигледно је чуо цео  разговор:`` Е мој Рики, можда је она као 

онај инсект богомољка, када се спари са мужјаком, она га на крају у сласт поједе, 

чувај се Американки, оне су моћне и извитоперене, сујетне и охоле феминисткиње, 

могу некога да униште ако оцене да им се приближава, а да није њиховог нивоа ``. 
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Инсект богомољка. 

 

Рики више никад није отишао у посету овој лекарки у Америку. 

 

Убрзо је преминуо. 

 

У канцеларији се са радија данас ори моја омиљена песма Е МОЈ САША. Ову  

 

 
 

песму често пуштају,  изводи је ансамбл НОВИ ФОСИЛИ.  Признајем самом себи да 

ме подсећа на Сашу, моју бившу супругу. Као да ми пркоси, као да ме провоцира.? 
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Е, мој Саша гдје је сада љубав наша, 

реци Саша, знаш ли Саша, гдје је сада љубав наша 

и да ли памтиш задње љето 

у срцу мом још тако свето. 

Е, мој Саша! 

 

Ти имаш стан и красног клинца 

посао сталан и кућног мезимца 

сретан брак и добар глас 

ал' немаш више нас. 

 

Тако све личи на нас двоје, на нашу тужну судбину. 

 

Певач исказује речи, као пресуду, као казну: 

 

Ти имаш ауто и круг пријатеља 

омиљен хоби и ситна весеља 

године младе и витак стас  

ал немаш више нас. 

 

Да ли Саша исто овако размишља?  

 

Ову песму бих чуо понекад и када бих долазио њима у посету у стану на Вождовцу. 

Милан би ми одмах прилазио и седао ми у крило. Ја сам му доносио ситне 

поклончиће, које је он обожавао. Када год би чула ову песму, Саша би се 

орасположила, обухватиле би је необичне емоције.  

 

Изгледа да њу тако доводе у екстатично стање не само мелодичност ове полетне и 

носталгичне мелодије, него и њене речи, и што је посвећена особи која се зове као и 

она. Тужне речи ове песме тако дочаравају и тужну судбину нашег заједничког 

живота. 

 

Ова песма је другачија од осталих, сивих и монотгоних, она је као оне раније, буди 

дубоке и снажне емоције. 

 



569 

 

 
Син Милан. 

 

 

 

Чуо сам недавно за ширу комерцијализацију новог изума, мобилног телефона. Сећам 

се да су још за време мог боравка у Бриселу, мали Стефан, Борин син и његов 

вршњак Бернар, син Анине сестре Полет, из собе у собу разговарали малим 

мобилним телефонима. Такође, за време мог боравка у Бриселу 1974. године, док сам 

био у ординацији  једне мале болнице где сам био на прегледу због несанице, чуо сам 

да лекари разговарају мобилним телефонима са неким људима који нису били у 

болници. 

 

А овде милиционари одавно користе службене мобилне телефоне. Мени стално у 

ушима претећи звоне рески тонови звоњења ових телефона, и разговори 

милиционера.  
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-Јануар 1985. године. Посете прогањаним из мог природног окружења. 

 

Од 1980. године их редовно обилазим. То бих чинио једном месечно током читаве 

једне недеље. Тако постижем два циља:  

-подржавам и  охрабрујем, обзнањујем шта се са њима дешава 

- за то време шетам по неколико сати Београдом, са краја на крај. Тако чувам 

здравље. 

 

Упознао сам занимљивог човека доктора медицине Ђорђа Васића, он је из Ваљева, 

као политички неподобан напустио је земљу. Он је политички врло зрео. Пожалио 

ми се да је и његова сестра Светлана, филолог, рођена 1950 године, страдала упоредо 

са њим, да је руинираног здравља преведена прерано и превремено у инвалидску 

пензију. Дао ми је њен број телефона, замолио ме да јој помогнем. 

 

Чим сам јој је јавио, љубазно је прихватила разговор: `` Рекао ми је Ђорђе да ћете се 

јавити,  радо ћу са вама поразговарати, реците где и када``. Мене често зову 

невољници, нерадо идем у кафане, то је за мене финансијско оптерећење, поготову с` 

обзиром на учесталост; када је лепо време сели би негде на неку клупу и 

разговарали, или једноставно прошетали. Али данас је мраз и брише кошава, хоће да 

обори. `` Молим вас фотокпирајте документацију, донесите је на моју адресу``. `` 

добро`` рече она. Дадох јој адресу, договорисмо се за време. 

Појавила је се на вратима тачнол на време. Она је витка плавуша, делује крхко, али 

је привлачна на свој нежни начин. Села је наспрам мене на кауч, и почела да ми 

прича о себи. Била је запослена као преводилац у Институту `` Михајло Пупин``: `` 

Знате потичем из политички прогањане породице``. Сазнао сам још података о  

 

њеном брату Ђорђу:`` Мој брат је био дискриминисан на факултету, касније на 

радном месту, развео се и напустио земљу, ради као лекар у Швајцар ској ``. `` 

Обично, ако је неко из породице у политичкој немилости , падају под удар и његови 

најближи?``. Погледах је упитно. Борећи се за људска права, најстрожије сам пазио, 

да у бројним контактима, а често су то биле и жене,  неке од њих привлачне,  да 

држим отстојање и да избегавам било какво зближавања. Тако сам се понашао и 

овога пута са овом необичном, на свој врло дискретан начин шармантном женом. 

Она је то запазила и односила се према мени са уважавањем. `` Запослила сам се 

1974.године у том инстиуту, врло брзо сам увидела да се према мени нису односили 

онако како ја заслужујем, против мене су директорти почели да потстичу асоцијалне 
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колеге, и колегинице, да ми смањују плату на крају, уз отворено пребацивање да сам 

`` симпатизер Запада``. 

Сазнао сам сам на крају разговора, да је изнурена преведена у превремену  

инвалидску пензију. 

 

  

 

 

-14 јануар 1985.године. Допис АПА ( Америчке асоцијације психијатрије). 
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-18 јануар 1985. године. Мићу Доктора реномираног дисидента покушавају да прогласе 

лудим.  
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-7 фебруар 1985. године. Писмо Драгослава Михаиловића, у име Одбора за одбрану 

слободе мисли и изражавања, упућено др.Јовану Рашковићу, психијатру. 

 

Моли га да да мишљење о приложеним случајевима злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе. 

 

 

-  

 

С`лева на десно: Народни дом, Ђорђи,  Десин ( Беатовић), Српска Грапска 

24.4.1930.године; Ђука Сарапа са колегама; град Јајце; Ђорђи, Десин (Беатовић) 

Српска Грапска 29.4.1930.године. 
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-4 фебруар 1985. године.  КОСТА ЧАВОШКИ  Дошао код мене у  изнајмљени стан у 

Похорској улици на Новом Београду. 

 

Коста Чавошки је дошао на врата мог подстанарског стана у Похорској број 15 у 

Новом Београду, да би узео документацију, и одмах затим се 15. фебруара обратио 

Одбору за одбрану слободе мисли и изражавања при САНУ, чији је члан и сам био, 

следећим извештајем: 

 

- Прелиминарни извештај о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе. дрКоста 

Чавошки                                               

 

Овај извештај припремио сам на основу докумената које  је Одбору ставио на 

располагање Томислав Крсмановић. Он је уложио  изузетно велики труд да дође до 

података о 24 случаја у којима су појединци прогањани и лишавани своје слободе и 

пословне способности. За добар  део је прикупио  скоро све потребне списе и податке. 

О неколицини, пак, има само штура обавештења која указују  на озбиљност њиховог 

положаја, али  не пружају  довољну основу за релативно поуздано закључивање. А 

као што то обично бива у људској несрећи, најтежи  су они случајеви о којима 

јавност  најмање зна. 

Најозбиљније питање у овој ствари је могућност злоупотребе психијатрије приликом 

саме  процене душевног здравља датог лица, односно његовог  проглашења за 

душевног болесника, иако за то у објективно утврђеним чињеницама, нема довољно 

основа. (Могућан је, наравно, и обрнут случај.) Оваква врста злоупотребе  може се, 

међутим, утврдити само  одговарајућим  судско-психијатријским вештачењем и ту 

непозвана лица, којима и ја припадам, немају шта да траже. 

Могућан је, међутим,  и други приступ којим се анализирају правне последице 

одговарајућег психијатријског вештачења о душевном здрављу и степену 

урачунљивости лица којем се ставља на терет вербално политичко  кривично дело, 

попут непријатељске пропаганде, повреде угледа државе, њених органа и 

представника, ширења  лажних вести и сл. Наиме, када се за лице које се оптужује  за 

вербално политичко кривично дело вештачењем утврди да  је  због неке лакше или 

теже душевне болести било  неурачунљиво у тренутку  његовог извршења, онда се 

увек поставља питањe шта сa њим треба чинити. У земљама у којима не постоји 

тзв.деликт мишљења (delit d‘opinion), a то је велика већина цивилизованих земаља 

данашњице, сама реч и мисао о јавним стварима не мора бити повод за осуду ни 

здравих ни душевно болесних лица, чак у случају ако је њихово мишљење погрешно, 

неучтиво, па и изопачено. У земљама у којима постоји деликт мишљења увек се 

поставља питање  да ли душевно болесног починиоца «вербалног политичког 

кривичног дела» треба једноставно оставити на миру  (близу је здраве памети да 

сама реч душевног болесника, која се не преобраћа у насиље,  може да угрози ничији 

углед или положај, а камоли државу, власт и званичну идеологију) или га треба на 

неки начин казнити. У случајевима које наводим то се чини изрицањем мере 

безбедности обавезног прихијатријског лечења и чувања  у здравственој установи (то 

су судска одељења психијатријских болница и психијатријска одељења затворских 

болница) из члана 63. Кривичног законика, који гласи: 
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(1)»Учиниоцу који је кривично дело учинио у стању неурачунљивости или битно  

смањене урачунљивости, суд ће изрећи обавезно психијатријско лечење и чување  у 

здравственој установи, ако утврди да је опасан за околину и да је ради  отклањања те 

опасности, потребно његово лечење и чување у таквој установи. 

(2)  меру из става 1. овог члана суд ће обуставити кад утврди да је престала потреба 

за лечењем и чувањем учиниоца у здравственој установи. 

(3) Учиниоцу који је кривично дело извршио у стању битно смањене урачунљивости 

и који је осуђен на затвор, време проведено у здравственој установи урачунава се у 

време трајања израчене казне. Ако је то време краће од трајања израчене казне, суд 

може одредити да се осуђени упути на издржавање  остатка казне или да се пусти на 

условни отпуст. При одлучивању  о пуштању на условни отпуст суд ће нарочито 

узети у обзир успех лечења осуђеног, његово здравствено стање, време проведено у 

здравственој установи и остатак казне коју осуђени није изржао. 

Кључни појам у чијем тумачењу и примени на дате случајеве долази до великих 

злоупотреба са кобним последицама је појам опасности по околину. На основу 

стилизације и језичког значења ове законске одредбе мислим да се овај појам  

искључиво  односи на непосредну физичку  опасност по околину, односно на 

релативно поуздано очекивање да ће душевни болесник, који је већ починио неко 

кривично дело, поново  прибећи насиљу, као што су убиство, наношење телесне 

повреде, силовање, паљевина,  уништавање материјалних добара и имовина и сл. 

Како реч  у устима , чак и у устима .душевно болесног човека, не може бити никаква 

опасност ни за људе ни за имовину, сасвим је очигледно да починилац вербалног 

политичког кривичног дела, независно од тога у каквом је душевном стању, уопште 

не може бити опасан по околину – људе који га окружују и њихова материјална 

добра. 

У случајевима које наводим, поједини психијатри,  под видом психијатријског 

вештачења,  изричу тврдње да усмена или писана реч починиоца вербалног 

кривичног дела има карактер вербалне  агресије.  Тако др. …… каже за Милисава 

Живановића:  «Ми смо у конкретном случају утврдили јасно постојање вербалне 

агресије, односно вербално-патолошке агресије која се манифестује као: 

омаловажавање судова  и других инстанци и политичких лица све до савезних 

органа.». По свом пореклу и практичној сврси овај појам вербалне агресије  веома је 

сличан озлоглашеном појму идеолошке диверзије. 

Уз то су поједини психијатри склони да у починиоцу вербалног политичког  

кривичног дела виде већу опасност по околину од починиоца неполитичког 

кривичног дела, па су, сходно томе, спремни да предлажу  меру безбедности 

обавезног лечења и чувања у затворској болници или у судском одељењу 

психијатријске болнице уместо обавезног лечења на слободи. Карактеристичан 

пример представља страдање Владимира Марковића који је због тзв. ширења  

лажних вести скоро три године провео у затворској болници. За њега је комисија 

неуропсихијатара, коју су чинили др. ….. и др….. препоручила лечење на слободи из 

члана 64. КЗ. На самом суђењу  др. ….. је без икаквог додатног вештачења одступио 

од налаза и предлога ове комисије, па је предложио да суд изрекне меру безбедности 

обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи (затворској 

болници), што је суд и прихватио. 
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Занимљиво  је да када је у питању неполитичко  кривично дело, психијатри често 

нису склони да предлажу  изрицање  мера обавезног  психијатријског  лечења и 

чувања у здравственој установи већ меру обавезног  психијатријског лечења  на 

слободи. 

Тако су у случају Владимира Марковића, Милисава Живановића и другим  

политичким случајевима психијатри предлагали меру безбедности обавезног 

психијатријског лечења и чувања у здравственој установи (затворској болници) иако 

су инкриминације биле вербалне, и то  преко писмених  поднесака без непосредног  

контакта са било којим наводно угроженим или увређеним лицем, док су у 

неполитичком случају ….. који је, по тврђењу  суда, претњом угрожавао  физичку 

егзистенцију  људи који су га на радном месту  непосредно оkруживали, закључили  

да је за вербалне  инкриминације довољно лечење  на слобoди. Стога се постављају 

следећа питања: Да ли се у прављењу оваквих разлика између  политичке и 

неполитичке вербалне инкриминације психијатри руководе начелима 

недисциплинске науке или тренутном политичком (а можда и полицијском) 

целисходношћу? И да ли то значи да јавне политичке личности на највишим 

положајима уживају  већу кривично-правну заштиту од обичних грађана, па се лица 

која омаловаже и повреде углед државних функионера смештају   у затворске 

болнице ради чувања и лечења, док се лица која претњама угрожавају физичку 

егзистенцију обичних грађана и њихове деце,  подвргавају обавезном лечењу на 

слободи? 

Када  се починилац вербалног кривичног дела већ нађе у душевној болници 

затвореног типа због изречене мере безбедности обавезног психијатријског лечења, 

онда његово  пуштање на слободу  искључиво зависи од мишљења  и предлога 

психијатра. Наиме, судови и јавна тужилаштва никада не покрећу поступак за 

укидање ове мере безбедности по службеној  дужности и на властиту иницијативу у 

одређеним временским размацима (рецимо, једном годишње), већ  суд укида ову 

меру једино на предлог комисије психијатара. Отуда психијатри који се старају о 

лечењу  починиоца вербалног  политичког кривичног дела имају изузетно велика 

овлашћења која се своде на власт над његовом слободом, односно ропство. Јер, од 

њиховог мишљења  и предлога  искључиво  зависи колико ће починилац вербалног 

политичког дела остати у душевној   болници и да ли  ће у њој остати до краја 

живота. Стога су изузетно важна мерила и индикације којима се при том  руководе, 

као пример може  послужити  случај Владимира Марковића. Његово  пуштање  из 

затворске болнице одложено  је за више од две године зато што је упутио писмо 

једном емигрантском часопису. Стога се оправдано може  поставити питање: да ли 

упућивање писма емигранском часопису представља   медицинску  или полицијску  

индикацију?. 

Верујем да се већ на основу овог површног указивања на испољене могућности 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе може закључити да ово питање 

заслужује изузетну пажњу Одбора за заштиту слобода мишљења и изражавања. 

Предлажем  да се Одбор одмах заложи за пуштање  на слободу оних починилаца 

вербалних политичких кривичних дела који се још увек налазе  у душевним 

болницама затвореног типа.  Потом би требало да се позабави и другим случајевима  
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у којима су посреди друга кривична дела, одузимање пословне пословности, 

прекршајно кажњавање, разни облици малтретирања и слично. 

Преглед карактеристичних случајева 

 

ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ, рођен   24. 10. 1952. године  У Лесковцу, са станом у 

Београду, Вукасовићева бр. 21 -  Канарево брдо. 23. фебруара 1979. године решењем К 

бр. 1901/78 Другог општинског суда у Београду стављено  му  је на терет што је: 

«У другој половини марта месеца 1978. године у Београду проносио лажно тврђење у 

намери да изазове нерасположење и узнемирење грађана, на тај начин што је  

написао и умножио циркуларно писмо у којем је навео следеће: «По  сигурним и 

поузданим статистикама, у свим логорима у Хрватској за време рата погубљено  је 

60.000 људи и то како Срба, тако и Хрвата, Јевреја, Цигана и других антифашиста,а 

не  600.000 само у Јасеновцу, како се то  удесетостручује да би се потенцирала 

некаква колективна и трајна кривица хрватског народа»., а потом послао на више 

адреса, па и усташкој емиграцији у Немачкој која је то писмо објавила у својим 

новинама од августа 1978. године, чиме је извршио кривично дело ширења лажних 

вести из члана 218. став  1. КЗ СР Србије» 

Поменути инкриминисани цитат о броју жртава  у Хрватској  представља  део 

интервјуа који је историчар Фрањо Туђман дао  В. Марковићу као новинару. 

Уместо да В. Марковића ослободи или прогласи кривим за вербално политичко 

кривично дело ширења лажних вести  и изрекне му казну затвора у тачно утврђеном 

и ограниченом трајању,  суд му је изрекао меру безбедности обавезног  

прихијатријског лечења и чувања у здравственој  установи  у  временски 

неограниченом трајању.  То је суд учинио на основу налаза комисије вештака 

састављене од неуропсихијатара  др…..др. ……..,  која је утврдила  «да Владимир 

Марковић болује од параноидне  психозе, због чега није био способан да схвати 

значај дела и да  управља својим поступцима, те у време извршења  кривичног дела 

није био подобан за урачунљивост. Комисија је заузела становиште да окривљени 

Владимир може да понови извршење овог кривичног дела, али да се ова опасност 

може  отклонити изрицањем мере безбедности обавезног психијатријског лечења на 

слободи из члана 64 КЗ СФРЈ».  На самом суђењу др……. је изјавио за  оривљеног да 

«постоји опасност да понови слично кривично дело, па с обзиром на овакво садашње 

стање, предлаже примену мере безбедности обавезног психијатријског лечења  не на 

слободи, како је то комисија предлагала, већ у здравственој установи  затворског 

типа. ― 

Ову меру безбедности Владимир Марковић издржавао је у Казненопоправном дому у 

Београду у оквиру којег се налази  и неуропсихијатријско одељење затворске бонице. 

У овој затворској болници боравио је од 23. 5. 1979. до 02. 4.  1982. године, односно 

скоро  три године, што је знатно дуже од времена које је у затвору провео Фрањо 

Туђман, који је, као урачунљив, осуђен на знатно теже кривично дело непријатељске 

пропаганде. 

Према тврђењу  Бранке Милошевић  и Радомира Марковића, родитеља Владимира 

Марковића, «управник Болнице др. ………је још при првим посетама изјавио да 

случај Владимирове скрибоманије није опасан и обећавао да ће већ  октобра 1980.  
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године дати предлог за његово  извођење пред Комисију која решава  о пуштању  на 

слободу. Међутим, октобра нам је ускратио лично објашњење одлагања свега и  

 

преко секретарице нас упутио др. ….., који нам је образложио  нужност 

Владимировог даљег  лечења писањем нечег  забрањеног, не прецизирајући о чему се 

ради. Из разговора са другим представницима власти наслутили смо да се ради о 

белешци коју је о Владимиру донео  неки емигрантски часопис, из које се могло 

закључити да је Владимир, приликом изласка упутио такво писмо томе часопису. 

Схватили смо да је настала по нашег сина трагична забуна. По савету државног 

тужиоца друга ……………Владимир  је при једном доласку родитељској кући 

написао три писма, којима је захтевао да му их више не шаљу, и то категорички, јер 

га таква штампа више не интересује. Писма смо лично ми, препоручено, предали на 

пошту. «. Тако су поступање Владимира Марковића по савету јавног тужиоца  

психијатри затворске болнице протумачили  као озбиљан знак још неизлеченог  

душевног  обољења, а Владимир Марковић је због ове стручне оцене, донете на 

основу информације из полицијских извора, провео још две године лишен слободе у 

затворској болници. 

МИЛИСАВ ЖИВАНОВИЋ, рођен  10. 7,. 1911. године у селу Бошњане, садашња 

адреса: Казненопроправни дом – Болница, Неуропсихијатријско одељење, Бачванска 

14, Београд. 

3. септембра 1976. године Окружни  суд у Панчеву донео је без присуства  

окривљеног  Живановић Милисава решење К бр. 88/76 којим му је изрекао меру 

безбедности упућивања у завод ради чувања и лечења из чл. 61. КЗ. «због тога што је 

крајем 1974. и почетком 1975. године у својим поднесцима упућеним Савезном 

јавном тужилаштву у Београду изложио порузи  највише органе Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије и њене  највише органе и представнике 

Македоније, тако што је за ………… на више места рекао да је алкохоличар и 

криминалац и да прима мито, док је  за ……………. и ………….. рекао да штите 

криминалце и дозвољавају  да судови и јавна тужилаштва штите криминалце, 

Дакле, изложио је порузи  највише органае СФРЈ и представнике тих органа, као и 

представнике органа Социјалистичке Републике. Чиме је извршио кривично дело 

повреде угледа државе, њених  органа и представника из чл. 174. КЗ.» 

Да би било јасније о каквим се увредама ради, треба одмах рећи да је 1972. године 

Милисав Живановић настојао да помогне својој фактичкој супрузи  Аспазији Лаги у 

спору око наслеђа, које је, по њиховом мишљењу, незаконито припало другој 

породици. Аспазија Лега је судским решењем  у оставинској расправи О бр. 104/59 , 

које је 16. 10. 1972. донео Општински  суд Скопје I, проглашена  за наследника, али 

јој наслеђени  део није предат. Породица у чијим се рукама налазило ово наслеђе 

била  је у сродству са ………… па је Милисав Живановић  посумњао да он помаже 

овој породици како би задржала поменуто наслеђе. Отуда су проистекле и увреде 

које су проглашене тешким политичким кривичним делом. 

Посебно треба навести следећа два става из решења који су међусобно 

контрадикторни: 
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«Пре почетка главног претреса дана 3. септембра 1976. године вештак 

неуропсихијатар ……….. изјавио је да је стање окривљеног такво да не може 

присуствовати претресу.» 

 

«На основу прочитаних поднесака суд је утврдио постојање кривичног дела из чл. 

175. КЗ, што је својом одбраном код истражног судије окривљени Живановић 

Милисав у потпуности признао.». 

Тако је суд најпре прихватио постојање душевне болести у тренутку отпочињења 

самог суђења, да би затим допустио могућност  да Милисав Живановић није био 

душевно болестан у тренутку давања исказа и признања истражном судији, јер је том 

признању поклонио веру. Исказима душевно болесних лица се, иначе, често поклања 

вера у кривичном поступку. У решењу се даље наводи да је утврђено «да окривљени  

Живановић Милисав болује од трајног душевног оболења – суманутости прогањања 

која је дуготрајне природе због чега окривљени  Живановић Милисав није способан 

да схвати значај овога дела нити је у могућности   да управља својим поступцима 

због чега може да дође  у озбиљан сукоб са околином и да угрози здравље, па и живот 

људи  из своје околине, као и материјална добра.» 

Посебну пажњу заслужује лекарски налаз Неуропсихијатријске болнице у Вршцу бр. 

3725/2 од 14. 07. 1976. који су дали др. ……..и др. …………и др. …….. лекар на 

специјализацији. У овом налазу  о Милисаву Живановићу налазимо следеће тврдње: 

«У садржајном погледу испољава  параноичне  сумануте идеје односа, прогањања и 

интерпретацију.»«Сви његови животни динамизми су усмерени ка једном циљу, 

тражењу правде, показујући при том изузетну енергију и упорност.»«Утврђено  је 

неуропсихијатријским и осталим допунским испитивањима да Живановић Милисав 

болује од трајног душевног обољења параноида  (суманутост прогањања)...»«обзиром 

на његову способност да схвати значај свога дела и немогућност да управља  

поступцима, Живановић Милисав може у одређеним околностима када је у питању  

реализација његових  суманутих идеја да дође у озбиљан сукоб са околином и угрози 

здравље па и живот људи из своје околине, а и материјална добра» 

На главном претресу вештак др. ………..је изјавио: 

«Патолошке (сумануте) идеје код окривљеног  испољавају  се као сумануте идеје 

правде и  осујећености. Сваки неуспех у  реализацији патолошких идеја је основа за  

формирање нових суманутих идеја која резултирају патолошку агресију. 

Ово је евидентно током  боравка болесника на Неуропсихијатријској болници у  

Вршцу. Ми  смо у конкретном случају утврдили јасно постојање вербалне агресије 

која се манифестује као: омаловажавање судова и других инстанци и политичких 

лица све до савезних органа.... 

У вези са постављеним питањем о физичкој агресији, умесно је говорити о степену 

вероватноће  да вербална агресивност пређе у физичку, обзиром на вишегодишњу 

осујећеност његових правних потраживања, а као резултат неразумевања за његова 

правна потраживања је смештај у психијатријску болницу, који сам по себи може 

бити фактор  повећане агресивности.» 

Врховни суд Војводине у Новом Саду донео је решење бр. КЗ 954/76 од 04. 11. 1976. 

којим је уважио  жалбу окривљеног, његовог брата Радисава Живановића и његовог  

 



580 

 

брачног друга Аспазије  Леге, укинуо претходно решење Окружног суда у Панчеву и 

цео предмет вратио том Окружном  суду на поновно решавање. Врховни  суд је при 

том закључио да се «не може  прихватити да је првостепени  суд на основу налаза и 

мишљења  Неуропсихијатријске болнице у Вршцу бр.ој 3725/2 од 14. ВИИ 1976. 

године правилно утврдио да је окривљени  опасан по околину... У прилог овог  иде и  

начин извршења кривичног дела, јер је окривљени  дело извршио путем поднеска, 

дакле, без непосредног контакта са оштећенима, услед чега је приликом извршења  

дела била искључена  свака могућност постајања  непосредне опасности за оштећене. 

Пропуштено је да се утврди какво је било понашање окривљеног у његовој средини 

док је био на слободи, и да ли је на слободи вршио агресивне испаде, и ако је вршио, 

да ли су то били испади вербалне или физичке агресије, јер од диференцирања врсте 

испада зависи да ли је окривљени опасан по своју околину.» 

Окружни суд у Панчеву је у поновљеном поступку донео истоветно решење, Врховни 

суд Војводине га је потом потврдио. Ове судске одлуке, на жалост, нисам имао на 

располагању. 

После учесталих захтева да се Милисав Живановић пусти на слободу, скупштина 

САП Војводине саопштила је 7. маја 1981. године његовом брату  Радисаву следеће: 

«Поново вам указујемо да је суд од медицинске установе извештен да се још нису 

стекли услови за подношење предлога да се обустави даље извршење мере 

безбедности вашем брату.» 

Тако је због излагања порузи ……….. Милисав Живановић већ 9 година у затворској 

болници без велике наде да ће икада изаћи на слободу. 

РАДОМИР ВЕЉКОВИЋ, пензионисани потпуковник ЈНА, рођен 25. 1. 1926. године у 

селу  Гари код Крушевца, садашња адреса: Казненопоправни дом у Београду, 

Болница, Неуропсихијатријско одељење,  Бачванска 14. 

Налази се у овој болници од 25. 7. 1973. године на основу решења Окружног суда у 

Сарајеву од 20. 3. 1973. године, број К-153/73 због  тога што је написао један оштар 

критички текст  у форми оптужног предлога против покојног Председника Ј. Б. 

Тита. Током суђења  проглашен је душевно болесним, па му је изречена  мера 

безбедности обавезног смештаја и лечења у затворској психијатријској установи без 

временског ограничења. Окривљени  и његова породица не располажу овим судским 

решењем. 

Радомир Вељковић је, иначе, био најбољи питомац на Војној академији, први у 

рангу, носилац почасног звања «Титов питомац». Као седамнаестогодишњак од 1943. 

учествовао је у народно-ослободилачкој борби. Његов брат, који  се већ годинама 

безуспешно  бори за његово ослобођење, био је борац од 1941. године. 

Постоје поуздани докази да је до 1970. године Радомир Вељковић био здрав. То су: 

Уверење  Клиничке болнице у Сарајеву бр. 6344 од 19. 12. 1967. године у којем је за  

Р. Вељковића изведен тзакључак: sine morbo neuropsyhiatrico. 

Неуропсихијатријска клиника Медицинског факултета у Београду издала је Р. 

Вељковићу 24. 1. 1968. уверење са дијагнозoм: sine morbo neuropsyhiatrico. 

Неуроприхијатријска амбуланта Дома здравља «Омер Маслић» у Новом Сарајеву 

издала је Р. Вељковићу 8. 2. 1968. уверење да је са неуропсихијатријског становишта 

способан за рад и утврдила дијагнозу: sine morbo neuropsyhiatrico. 
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Медицински центар Зеница под бр. 124 од 4. 8. 1970. године изричито је потврдио да 

Радомир Вељковић нема оболења из домена психијатрије. 

 

Приликом изрицања судске одлуке од 20.3. 1973. године Радомир Вељковић је 

проглашен душевно болесним и опасним по околину, па је као такав смештен у 

затворску болницу у Београду у којој се налази већ 12 година. 

 

ЂОРЂЕ СИМИЧИЋ, рођен у селу Трнову 1. 5. 1935. године, садашња адреса: 

Казненопоправни дом у Београду, Болница, Неуропсихијатријско одељење, 

Бачванска 14. 

30. јуна 1977. године Окружни суд  у Новом Саду донео је решење бр. К – 63/77 којим 

је Симичић Ђорђу  изрекао меру безбедности упућивања у завод ради чувања и 

лечења. 

«јер је у времену од почетка 1977. године до  17. марта 1977. године  у Локу и Тителу 

написао и растурао око 20 комада летака у којима је злонамерно и неистинито 

приказивао друштвено_политичке прилике у земљи и подстицао на свргавање 

представничких тела и њихових политичко-извршних органа, изражавајући  

дословце своју мисао и намеру следећим речима и паролама: (наводи се садржина 

летка у којем се на крајње  смушен и рогобатан начин са језички неисправним 

реченицама говори о Титу, Титовом друштву итд.), а које радње представљају 

кривично дело непријатељске пропаганде из чл. 118 став 1. КЗ... 

На основу налаза и мишљења  вештака клиничке болнице у Н. Саду и вештака 

др………. суд  је установио да је окривљени  дело извршио  у  неурачунљивом стању, 

да је у питању душевно  оболела особа, опасна за своју околину, те да је исту 

потребно упутити у Завод ради чувања и лечења. 

У предлогу Окружног јавног тужилаштва за изрицање мере безбедности бр. Кт. 42/77 

од 09. јуна 1977. године наводи се следеће: «из налаза вештака, лекара-специјалиста 

за неурологију и психијатрију др ……. између  осталог се установљава, да у 

садржајима мишљења оривљеног постоје суманутости, да се код оривљеног 

испољавају сумануте идеје прогањања од стране власти, државе и владе и да та 

суманутост прогањања у односу на власт и државу датира од пре четири године... 

Полазећи од наведеног налаза и мишљења  вештака, с обзиром на начин живота 

окривљеног, да је сам и без породице, да испољава сумануте идеје прогањања од 

стране власти, природе почињеног дела, јер писање и растурање летака са 

непријатељском садржином изазивало је и изазива узнемирење у јавности, сматрамо, 

да је окривљени  опасан по друштво  и за своју околину, те да су тиме испуњени 

законски услови из чл. 454 став 1. ЗКП у вези чл. 61. ст. 1 КЗ, да се према њему  

изрекне предложена мера безбедности упућивања у Завод за душевно болесна лица 

или други завод за чување и лечење. 

Због овако утврђеног кривичног дела непријатељске пропаганде Ђорђе Симичић је 

већ 8 година лишен слободе у затворској болници за умоболне. 

 

ДУШАН ЋЕТКОВИЋ, рођен . 8. 1927. године у Никшићу, са станом у Београду, 

Господар Јованова 14. 

24. априла 1978. године Окружни суд у Београду донео је решење К бр. 833/76 кojим 

му је ставио на терет следеће радње: «Од друге половине 1973. године до маја месеца  
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1976. године у Београду позивао на насилну и противуставну промену државог 

уређења, свргавање  представничких тела  и њених органа , разбијање братства и 

јединства народа Југославије, злонамерно и неистинито приказивао друштвено-

политичке прилике у нашој земљи, излагао порузи Социјалистичку Републику 

Југославију, њену заставу, грб, највише органе власти и вређао част и углед шефа 

стране државе и њихове дипломатске представника, на тај начин што је писао   

памфлете и умножавао на писаћој машини и предавао их амбасадама и конзуларним 

представницима страних земаља у Београду и то: амбасади СССР, Амбасади 

Алжира, Ирака и Гвинеје, затим НР Кине, путем убацивања у поштанске сандучиће, 

а у којима је, поред осталот, тврдио, да у Југославији народ нема право ни онолико 

колико је то имао у бившој Југославији, када је јавно могао да поставља питања 

краљевске листе  и апанаже док «синови народа» не смеју сада питати «пролетерског 

вођу» ни  како му је право име, тврдио да је ова земља  гора од сваке творевине 

Хитлерове, да је она донела највише штете и највише злочина читавом свету, да у 

Југославији нема закона и да закони не представљају ништа, да су највиши 

представници СФРЈ гори од сваког есесовца и да они чине међународни злочин..., 

У кривом светлу приказивао лик  Представника СФРЈ, везујући  за његову личност 

вршење злочина. Делујући у правцу разбијања братства и јединства наших народа 

писао да Словенце треба иселити у Сибир у лед, као и све Јевреје са децом. 

Позивајући  на насилну и противуставну промену, наводио  за Председника СФРЈ 

«да он мора ићи на суд пред народом да каже и исприча све, а да остали 

представници СФРЈ и државни руководиоци буду кажњени смрћу, тврдио да су 

највиши  представници СФРЈ злочинци и да ће једним замахом  побити све 

злочинце...» Излажући  порузи Председника СФРЈ називао га «највећим злочинцом 

света», а остале највише  руководиоце државних органа «превејаним криминалцима 

и убицама» 

Чиме  је извршио кривично дело непријатељске пропаганде из чл. 118. ст. 1 и 

кривично дело повреде угледа државе, њених органа и представника из чл. 174. КЗ. 

Па се на основу чл. 63 КЗ СФРЈ ИЗРИЧЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОБАВЕЗНОГ 

ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ЛЕЧЕЊА И ЧУВАЊА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ.» 

«пошто је из наведених текстова и држања оптуженог током поступка створена 

сумња да оптужени није урачунљив, то је исти подвргнут психијатријском прегледу 

од стране судског вештака др. ……који је у свом писменом налазу и мишљењу и 

исказу  на главном претресу тврдио да, оптужени  болује од хроничне психозе 

параноидног  типа, што је код Ћетковића искључивало способност да схвати значај 

радњи  које чини и да управља својим  поступцима у време извршења дела. Осим 

тога, вештак ………. на главном претресу даље сматра да постоји опасност да опт. 

Ћетковић и надаље  врши услед констатованог душевног оболења иста или слична 

кривична дела због чега је мишљења да је у овом случају неопходно болничко 

лечење. Овакав налаз вештака др…. суд је у свему прихватио као логичан и 

аргументован. Наиме, из самих текстова, који су били предмет оцена овог суда, а за 

које је несумњиво утврђено да их је писао Ћетковић као и на основу  усменог 

образложења које је дао на претресу описујући своје «критичке ставове» према 

постојећем друштвено-политичком  уређењу ове земље, суд налази да се ради о 

душевно поремећеној личности која је опасна за околину, а пошто би Ћетковић у  
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условима слободног кретања највероватније наставио са вршењем оваквих и 

сличних кривичних дела. При том је суд  имао у виду првенствено чињеницу да 

Ћетковић на главном претресу тврди да политичке поруке прима од «Ејупа» преко 

апарата  идентификујући  Ејупа у личности Александра Баранова, наводно 

потпуковника Совјетског Савеза и његовог истомишњеника, који по казивању  

оптуженог поседује  јонску  способност владања својом материјом и који преко  

обичне грамофинске плоче повремено шаље  те поруке. Ако се,  осим тога, има у виду  

да оптужени  на главном  претресу изјављује да он као политички прогивник 

постојећег друштвено-политичког система у Југославији осећа потребу да и надаље 

писменом речи настави борбу против оваквог система, онда је сасвим логичан 

закључак вештака …..да је оптужени  душевни болесник и да постоји опасност и 

чињеница да је оптужени  у току овог поступка, а по укидању притворске мере 

наставио са писањем текстова сличне садржине и  њихово достављање страним 

представништвима. 

Са свих ових разлога суд је  нашао да су се у конкретном случају  стекли услови за 

изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у 

здравственој установи из члана 63 КЗ СФРЈ, због чега  је исту  и применио према 

оптуженом. 

Душан Ћетковић је због оваквог дела  у затворској болници за умоболне од  24. 4. 

1978. године.. 

 

БАЈРАМ АЈЕТИ, рођен...године. из Подујева, Народног фронта бр. 13, а  сада се 

налази у Казненопоправном дому у Београду, Болница, Неуропсихијатријско 

одељење, Бачванска 14. 

Према Танјуговом обавештењу  припадник непријатељске групе под називом «Група 

марксиста-лењиниста Косова». Том приликом му је изречена мера безбедности 

лечења у неуропсихијатријској болници затвореног типа на неограничено време, 

пошто је утврђено да болује од параноидне шизофреније. 

 

У Београду, 15 фебруара 1985. године 

 

Када сам проучио ову Костину анализу, био сам врло задовољан, јер сам успео  да 

заинтересујем и убедим у исправност мојих ставова угледног професора Правног 

факутета, и да моја виђења о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, ставим на 

проверу  и у надлежност САНУ. Моје ангажовање по овом питању је ускоро 

узбуркало и домаћу, а и страну јавност.  

 

Сретао сам појединце и слушао свакојака мишљења. Скала поимања и виђења од 

других мојих напора у овом смислу, је ишла од: занесености, па преко „недоказива 

социјална патологија―, па све до снажне подршке.  

 

Оценио сам да је сада прави моменат да реагујем брзо и енергично. 
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-Фебруар 1985.године. Чика Чеда у леденом подруму у улици Интернационалних 

бригада у Београду. 

 

Чика Чеда Јовичић станује са Милком Тадић ( томови 2. и 3.) и њеним ожењеним 

сином у скромном пренатрпаном стану у улици Интернационалних бригада у 

Београду. У претходним томовима сам описивао трагичну судбину Чеде Јовичића и 

породице Тадић. Милки Тадић, сестри поменутог Миће  Тадића (томови 2. и 3.), 

власти су отеле стан, чији су они били правни титулари. Злоупотребили су младу и  

преплашену Милку и после смрти њених родитеља, и претрпљених политичких 

прогона, отели јој родитељски стан.  

 

`` Шта ће вама државним непријатељима толики стан``, рекли су Милки, па су им 

онда као социјалним случајевима, доделили овај садашњи стан. 

 

У тескобном, пренатрпаном стану влада нервоза, бепослица и сиромаштво. Чика 

Чеда је стар, исцрпљен човек, без адекватних прихода,  потребни су му мир, нега и 

његова соба. Он то нема, а поврх свега је пао породици на издржавање. Његови 

блиски би му у оваквим крајње натегнутим животним околностима повремено 

приговарали. Он је врло поносан и осетљив,  очекивао би поштовање и захвалност, 

уместо тога су га повремено повређивали, вероватно ненамерно. Чика Чеда је био 

склон да у таквим околностима понекад запада у истинску дуготрајну депресију.  

 

``Морам да се иселим одавде, више овако не може``, жалио би ми се понекад  тужно и 

безнадежно. 

 

Причао ми је узбуђен, како је за време боравка у Бриселу био прегледан у некој 

одлично опремљеној клиници:``Легох на кауч, изнад мене се надвише некакви 

апарати, само зазујаше, учини ми се да су се устремили на мене као птице 

грабљивице, али хвала Богу, лекар ми рече да нема органских болести``. 

 

`` Има младу Румунку`` опет се шали Милка. Чика Чеда ћути. 

 

Када сам данас посетио Милку у њиховом стану, тамо не нађох чика Чеду. `` Чеда је 

опет ушао ту преко пута у онај исти подрум, где је био и раније, хајде да ти 

покажем``.  

 

Претрчасмо улицу и сиђосмо низ неколико мрачних степеника право у мрачни 

подрум. Кроз враташца је треперала жмиркава сијалица разгонећи мрак у тамној 

подрумској просторији. Милка завика:`` Чедо, ево дошао ти Тома да те посети``. Она 

отвори раздрндана враташца. Затекосмо чика Чеду у просторијици, у којој је био 

само кревет, и некаква лампа, која је висила изнад кревета. Хладно је, ледено. Чика 

Чеда се завио у ћебад, и  гледа забезекнуто у мене. Милка оде. 

 

 `` Ево где су ме сабили, овако траје од 1945. године. Хладно, нема ВЦ-а,  нити 

шпорета, одем код њих на  ручак`` ( Напомена: Чика Чеда је неколико година  
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касније преминуо, без да је досегао своју правду. Сатрла га је мржња охолих 

бирократа). 

 

 

--6 фебруар 1985. године. Шешељ штрајкује глађу у  затвору КПД у Зеници. 

Одлуком Врховног Суда СФРЈ, Шешељу је казна смањена на 6, потом на 4, па на 2 

године. У затвору у Зеници је провео 22 месеца, од чега више од 6 месеци у самици. 

На његово раније пуштање из затвора 1986. су утицали бројни протести 

и петиције интелектуалаца из свих крајева Југославије
.
 Што се Шешеља тиче, 

његов штрајк глађу, а вероватно и интересовање стране штампе за његов случај, су 

утицали на његово раније пуштање из затвора.  Потписивале су се петиције, 

протестна писма.
  

 
КП Дом Зеница. 

 

-10. фебруар - Нелсон Мендела је одбио понуду јужноафричке  владе за помиловање. 

 

Јужна Африка изгледа да се спрема да укине расни апартхејд. Типује на Менделу. 

-11. март 1985. године. Михаил Сергејевич Горбачов изабран за генералног секретара 

Централног комитета Комунистичке партије Совјетског Савеза (КПСС).  

 

На тој функцији је наследио преминулог Константина Черњенка. Михаил 

Сергејевич Горбачов (руски. Михаил Сергеевич Горбачёв), је рођен 2. марта 1931. 

године, је био вођа Совјетског Савеза од 1985. до 1991. Његов покушај реформи је 

довео до краја Хладног рата, али је такође довео и до краја врховне политичке 

власти Комунистичке Партије Совјетског Савеза (КПСС), и до распада Совјетског 

Савеза. (Награђен је Нобеловом наградом за мир 1990.године) 

 
Горбачов. 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%83_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/1986
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%92%D1%83&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/11._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/1931
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7
http://sr.wikipedia.org/wiki/1985
http://sr.wikipedia.org/wiki/1991
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1990
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-15 март 1985.године. Завршено суђење ''Шесторици''. 

 

О овоме ће битги више говора у следећим поглављима. 

 

 

-Март 1985.године. Милица Тодоровић (сестра професора Боже Тодоровића). 

 

Милица ТОДОРОВИЋ (1935.) је професорка једне средње школе у Чачку. Као 

неподобна повучена из наставе и ради ван струке, на радном месту библиотекарке, 

била је против своје воље одведена у Психијатријску болницу «Др Драгиша 

Мишовић» у Чачку на дан 19. 2. 1985. године. На психијатрији је боравила до 18. 3. 

1985. године. Разлог насилне хоспитализације је био њен разговор са професором 

физичке културе, којом приликом је на врло луцидан и смирен начин критиковала 

реформу усмереног образовања и стање у школству. У Отпусној листи из ове 

болнице бр. 2377/85 је уписана дијагноза. Тврди се да је доведена санитетским 

колима као хитан случај због изазваног сукоба на радном месту и испољавања 

немира, осећа се дискриминисаном јер је премештена на радно место ван струке,  

доминирају идеје непризнавања стручности за латински и параноидне идеје 

прогањања. 

Њен брат Божа са којим се сада повремено виђам, сматра да је била смештена у 

болницу да јој се нашкоди. 

 

 

-1985.година. Душан Богавац, Новинар листа ``Комунист``.  

Душан Богавац (1931–1990), уредник Комуниста, је у НИН-у објавио информацију о 

хапшењу групе студената, који су на једном јавном скупу у центру Београда 

изражавали подршку пољској »Солидарности« , па су због тога били, уз батинање 

ухапшени. 

Душан је изразито плав, скоро риђ, мудрац оштрих црта лица. Он је за мене 

нарочито занимљив, јер је био комуниста на значајном партијском задатку. Схватио 

сам из његових речи да је дошао до спознаје да је поредак одступио од изворних 

идеја, у које је он раније слепо веровао.  

Он и ја смо се приликом наших повремених сусрета у кафани Москва или у 

Мажестику, договарали ШТА ТРЕБА ЧИНИТИ.  

Сарађивао сам  са Душаном све до  његове трагичне смрти 1990. године. Био сам 

присутан док је био на самрти у свом стану у Новом Београду. Лежао је на кревету 

као креч белог лица и избечених очију, мучили су га ужасни болови. Ту је била и 

његова, сва уплакана, стара мајка. 
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-26 март 1985.године. Вибок Јанош. 

 

Од Владимира Марковића сам сазнао за извесног Вибока Јаноша из Новог Сада, који 

се налази у ПБЦЗ у Београду од 1971. године.  О њему сам разговарао са докто ром 

Вучковићем, штго је приказано у претходним поглављима. Ја сам био у контакту са 

његовим оцом Јожефом, новосадским  Мађаром, који је врло љубазан и фини човек. 

Сазнао сам од њега  да је он годинама жртва политичких прогона и да је његов син 

смештен у ову установу по казни. 

 

Посећивао бих повремено у Новом Саду ову напаћену и скромну породицу. Лујза 

Вибок, Јожефова супруга је пијанисткиња и врло разумна жена. Они живе у тузи и 

боре се за њиховог сина.  

 

За време једне посете су ме упознали са извесном Ружом Јенеи. Њен покојни син  

ПЕТАР ЈЕНЕИ, машинбравар (1953.) из Новог Сада, је био нераздвојни пријатељ 

Јаноша Вибока. Петар Јенеи и његова мајка, као и њихова  најбоља пријатељица 

Вибок Лујза, су упорно тврдили да је Вибок Јанош смештен од 1971. године у затвор, 

да је тамо невин. Тврдили су  и да се ту ради о политичком обрачуну који је 

камуфлиран лажном оптужбом . 

 

Ружа Јенеи ми је тврдила да је Вибок Лујзу силовао ......... здравствени техничар 

београдског затвора и да је пљачкао породицу Вибок читавих 10 година. Петер Јенеи 

је свугде причао да је Вибок Јанош невин и да дело које њему приписују, је уствари 

поступак власти. Оптуживао је власти за прогоне људи и за криминал. Петрова 

мајка, Ружа Јенеи у своме писму Amnesty International од 1983. године тврди, да је 

њен син био убијен од стране власти на дан 5.1.1982. године у 22 часова и 45 минута 

испред кафане „Ариана― у Новом Саду. 

 

Власти су се правдале да је он извршио самоубиство, док је она тврдила да то није 

тачно, да њен син није склон томе, да су то урадиле власти, које су пре тога упорно 

претиле њој и њеном сину да ће их уништити. 

 

Од Јаношевог оца сам сазнао да особље ПБЦЗ у Београду нагони њиховог сина на 

самоубиство, да му показују личне ствари његове мајке и да му говоре о њој врло 

увредљиве речи које га дубоко понижавају и вређају. 

 

 

-18. март 1985. године.Одговор доктора Владете Јеротића, психијатра. На Захтев 

Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања да направи ескпертизу случајева 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 
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-6 април  1985.године. Текст о Радомиру Вељковићу у NZ Herald Tribun. 

 

Истина продире у свет. Нама стижу изрази подршке са различитих страна.  

 

Источна Европа је у превирању, укључујући и СССР, где се појавио реформатор 

Горбачов.  

 

Југославија не показује жељу да спроведе демократизацију. Жели упорно да сачува 

нетакнут  STATUS QUO. 
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-30. априла је  Патријарх српски Герман  положио повељу о наставку радова у новим 

историјским приликама. Осветио је Храм светог Саве, у присуству свих српских 

архијереја. 

 

Ово је ипак добра вест. 

 
Настављена је изградња Храма Светог Саве у Београду. 

 

 

-1 мај 1985. године. Писмо написано од стране Станковић Зорана, из улице Кларе 

Цеткин, Земун. 

 

Драга господо, 

 

Обраћам Вам се са молбом за помоћ. По занимању сам наставник, рођен сам 8. 10. 

1940. г. У Пироту, Србија, разведен сам, немам деце. 

 

Као што ће се видети даље ја сам до сада претрпео многобројне дискриминаторске  и 

репресивне мере, између осталога сам био на више месеци 1982. г. насилно смештен у 

психијатријску болницу (то ми могу опет урадити). А све због политичког прогона. 

Користе ме да помоћу мене заплашују друге из мога роднога краја (Пирота). И сада 

ужасно трпим, изложен сам незапослености, без средстава за живот, стана (живим 

код мајке, у њеном малом стану, 33 м2, од њене мале пензије – 1.200.000 старих 

динара), то све доживљавам као менталну тортуру, ужасан  физички прогон који 

доживљавам психо-соматски на физички начин. Права тортура, здравље ми је јако 

попустило, ужасна несаница, болови свугде у телу, страховита нервна тензија, 

болујем од тешког облика чира на желуцу, имао сам и задњих година операцију, 

живот ми је претворен у патњу, тортуру, муку. Плашим се ноћи, да се приближим 

кревету, јер знам да нећу спавати целе ноћи. Нико не може да ми помогне. 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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Потичем из политички прогањане породице, буржоаске, врло угледне у старој 

Југославији. Мој отац, пензионер (био шеф рачуноводства, рат га прекинуо у 

студијама права, после рата био онемогућен административно да заврши права-

наводни српски националисти-ми то нисмо), разведен од моје мајке у условима који 

ће бити описани даље. Одмах после рата због свога породичнога и социјалнога 

порекла, због недостатка симпатија за овај друштвени систем, била су таква времена 

пао је под ударе прогона. (Мада није ништа радио активно против власти, чак није 

јавно испољавао своја убеђења). Бива проглашен од власти за сарадника окупатора, 

а што је била вулгарна лаж. То је била врло тешка оптужба, и онда а и данас је. Онај 

коме је прилепљена таква етикета сноси врло тешке последице, и цела породица. 

Били смо сви прогањани, мој отац, мајка (домаћица, рођена 1911. г.) сестра рођена 

1945. г. , службеница, такође разведена. (дакле сви смо разведени, то је често у 

породицама које су прогањане). Мој отац има два брата, такође прогањана. Мој деда 

по оцу је био у старој Југославији угледан официр (у новој Југославији пензионисан). 

Очева мајка је такође била из угледне предратне трговачке породице. И моја мајка 

потичке такође из угледне предратне трговачке имућне породице, а која је била 

лоше виђена од режима. 

Ја сам од завршетка гимназије до данас без сталног запослења, најчешће без икаквог 

запослења, сталних прихода, средстава за живот, на терету мајке. По завршетку  

гимназије 1958-59. г. У Пироту, Србија, радио сам до 1970. г. на Косову као 

наставник-учитељ, али хонорарно, без сталног запослења, предавао сам математику. 

За мном је дошла  карактеристика (писани документ о мојим политичким 

квалитетима-српск национализам) и то ми је нанело велику штету, трпео сам много 

на Косову. (као српски националиста). Оженио сам се тамо 1963 г. Али се брак у 

условима тензија распао следеће године. (Било је и мешања у брак, заваде. Деце 

нисам имао,а Албанци читав буљук деце). Покушао сам затим да студирам али услед 

нерешених егистенцијалних питања, пресија и прогона који су били континуелни 

нисам завршио студије. Тек касније 1970. сам завршио Вишу педагошку школу у 

Београду, отсек ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, просечна оцена скоро 7. 

Нисам могао нигде да нађем посао, био сам пријављен на берзи рада у Пироту. Имао 

сам пријатељицу у Холандији, 1970. г. сам био 3 месеца код ње у гостима. Покушао 

сам да нађем тамо посао, али услед незнања језика до тога није дошло, нисам хтео да 

радим физички посао услед лошег здравља. 1981. сам био поново код ње у посети, а 

затим 6 месеци у Паризу, Француска, нисам ни тамо могао наћи посао. 

1972. г. сам напустио Пирот и дошао у Београд да тражим посао. До 1979. г. сам 

понекад радио неки привремени посао, али то је било ретко, најчешће сам био без 

посла и средстава за живот. Малтретиран, понижаван, прогањан. Цело ово време сам 

трпео нечувену менталну тортуру, терор који се тешко може  замислити. Мој 

организам је много патио и трпео, здравље се све више деградирало. Моја мајка је 

ускоро дошла у Београд и од наслеђа  купила мали стан и ја сам од оца прешао код 

ње. (адреса оца: Нушићева бр. 12, стан бр. 1, Београд). Од тада ме помаже и издржава 

мајка, нешто да и отац и сестра. 
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Од 1979. г. нисам имао никакав ни најмањи посао ни приход. Моја здравствена 

ситуација се деградирала, пресије појачавале. Таква је била и клима у друштву, са 

јачањем криза појачавала се и репресија над многима људима у моме окружењу. 

 

Знам да је тешко наћи запослења, да има врло много људи без посла. Али ја никада у 

животу нисам имао стално запослење. А врло сам угрожен. Не може се отети утиску 

да када се зна шта је све трпела моја породица да се у томе случају ради о политичкој 

дискриминацији, прогањан на све могуће начине. 

Био сам неколико пута хапшен и испитиван од власти. Мотиви су били политички 

али како се они вешто укривају, а и како нема шта да се пребаци (ништа не радим 

против власти) онда се измишљају други разлози. 1966. г. у Пироту сам био ухапшен 

и суђено ми је било, био сам осуђен условно 3 месеца на 1 годину дана, наводно због 

крађе, а коју ја нисам никада учинио. Ја сам тако васпитан, хуманиста, песник, да је 

то бесмислица и помислити. Али то је урађено да ме казне и дискредитују као и 

породицу. 

Ја сам песник, објавио сам пар песама. Обраћао сам се песникињи Десанки 

Максимовић, највећој живој југословенској песникињи (југословенски кандидат за 

Нобелову награду). Мени су сви људи света браћа, све их волим као ближњега свога, 

ја сам религиозан, хуманиста. Ја волим свакога човека као брата, никада се ни са 

ким нисам свађао, односим се са сваким са љубављу и поштовањем. Ја волим и моје 

мучитеље, не замерам  им. Молим их да престану да ме муче. Ја им нисам 

непријатељ. Ако сам другачији од њих, то не значи да сам против њих. Ја сада 

ужасно патим. Извините што немам више докумената да илуструјем шта сам све 

претрпео, јер за понеке прогоне имам документа (добио сам их), док за већину 

прогона немам документа и врло их је тешко документовати и доказати. И 

документа која сам добијао сам најчешће губио, нисам имао енергије да их чувам. 

Од прогона сам тешко оболео: чир на желуцу (имао сам задњих година тешку 

операцију), патим од ужасне несанице, ужасне нервне тензије, астенија, депресија, 

губитак апетита  честе промене телесне тежине, немам снаге да се крећем, најчешће 

сам у кревету, уморан сам, написати једну реч, ми је понекад непремостив проблем. 

Имам честе главобоље, ужасне болове у телу, надимање стомака, стимулације 

бешике, мигрене, костобољу, опада ми коса, испадају зуби, руиниран сам, полако се 

маргинализирам. Тортура, психичко и физичко змарање и руинирање су страховити. 

Ја нисам никога нападао нити сам непријатељ овога система, пружам  им руку 

помирења, молим за опроштај не само својих грешака него и мога оца. Зашто нас 

онда прогоне? 

Жалио сам се више пута, али никада нисам добио одговор, вероватно мисле да сам 

настран, лудак. 

Живим као што сам рекао са мојом мајком, старом женом, поред тога врло болесном, 

руинираном физички и нервно, свим  оним  што је претрпела од 1945. године до 

данас. Она ме обожава. Због мене јој је живот претворен у пакао. Њој  је потребан 

мир, између осталога пати од врло високог притиска. Али, због мене и мојих 

проблема она не може да има мир. Кад се пресије појачају, наиђу кризе, ја се жалим, 

све грдим, телефонирам оцу, сестри, родбини, пријатељима, галамим, у кући се 

направи хаос. Већина мисли да има неке неправде према мени, али не виде како ме 

то неко прогони да не могу зато да спавам, да ме боли тело, и сл. Ради се о особама 
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недовољно образованим које ме не разумеју довољно и не знају методе прогона који 

су врло перфидни.  У таквим кризним ситуацијама мојој мајци нагло расте 

притисак, постоји  онда опасност да добије срчани удар или да се шлогира. Лекари су 

јој саветовали да обавезно створи мир у кући, да ако то не уради може умрети. Рекли  

су јој да када ми «то дође» да позове психијатријску болницу и да ме тамо смести. 

Што је она и урадила 1982.г. Она је после тога плакала, молила ме да то не говорим, 

клечала преда мном, молила ме да идем код лекара, говорила да ће умрети. Мени је 

било јако жао мајке али су пресије биле јаче и нисам могао да зауставим да то 

говорим. 1981. г. сам тражећи помоћ се обратио неким западним амбасадама у 

Београду, дали су ми неколико бројева телефона страних новинара у Београду. 

Обратио сам се некима од њих. 

Нагло су се пресије појачале. Тако је дошло до тога инцидента са мајком када ме је 

сместила у психијатријску болницу «Лаза Лазаревић», Падинска скела где сам остао 

до 13. 4. до 15. 11. 1982. г. 

Моју мајку је, због овога  јако гризла савест, много је патила, страховала за мене, 

моју судбину, здравље, тешко се разболела због тога једва је остала жива. Ја сам јој 

рекао да су је злоупотребили против мене, казниле ме помоћу моје мајке (о каква 

перфидност и цинизам!), да мене желе да користе да јој загорчавам старост и да је 

замарам и руинирам, да нам приграбе стан. Она ме је молила за опроштај и да идем 

код лекара. (она сматра да има неких неправди, али да сам ја оболео. ).Тако овде 

манипулишу и злоупотребљавају и необразовану родбину. Овде се ради о једној 

политичко-породичној злоупотреби психијатрије. Тога има доста овде. Ево једнога 

текста који је изашао у листу «Дуга», Београд, о једној «породичној злоупотреби 

психијатрије ―(али треба видети дубљи контекст): Текст( 

Ја сада идем код неуропсихијатра. Он ми каже да мене нико не прогони него да то 

радим ја сам, да сам аутодеструктиван. (Ваљда је аутодеструктивност констатовање 

неке неправде у овом друштву). Он прави неке политичке алузије на моје социјално 

и породично порекло, политизира. Он је режимски човек. Он се бави 

парапсихологијом и субверзивном психологијом, злоупотребама психијатрије. Каже 

да је то нарочито развијено у САД, да то ради CIA (спомиње и СССР али мање). Моје 

стање је све горе али ми он не помаже, не може да ми помогне. 

Молим Вас за помоћ, апел властима СФРЈ да ме не прогоне, ја нисам никакав 

противник, нити лудак опасан по друге, свестан сам да је моје психичко  здравље 

лоше, али то је последица прогона. Можда и претерујем. Али мислим да је обратно, 

да већина који ми не верују не знају методе модерних прогона. И онда мисле да сам 

болестан. Да уображавам. Ја то говорим свугде отворено. Молим да ме заштитите од 

мучења, тортуре, да живим у миру, без страха, тензија, мучења, болова, опуштен. 

Желим да оздравим, да ми се врати нормална психо-физичка кондиција и радна 

сособност, желим да радим, да имам породицу, децу. Ја сам аполитичан, прогоне ме 

због напред наведених разлога који нису лоша дела него друге ствари. 

Обећавам да у бити лојалан грађанин, нећу нигде критиковати власти (то радим 

само када сам љут, у кризи), писаћу песме у славу овога друштва. Зашто муче мене, 

мога оца, мајку, сестру? Ми ништа не радимо против власти, ми смо лојални 

грађани, ми смо сви браћа. 
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Помозите ми, муче ме, ужасно патим. Мени су новинари страни саветовали да се 

обратим страним хуманитарним организацијама за помоћ. 

 

Са захвалношћу за Вашу евентуалну помоћ са искреним поздравима. 

Зоран Станковић 

 

 

-9 мај 1985.године. У Београду је одржана војна парада поводом четрдесетe 

годишњице Победе над фашизмом. 

 

Свечани дефиле јединица Југословенске народне армије, одржан је на платоу 

испред Савезне скупштине у присуству председника Председништва СФРЈ Веселина 

Ђурановића.  ( Напомена аутора: Ова парада била је последња војна парада ЈНА и 

носила је назив „Парада 85―.) 

 

 
 

 

Филм „Отац на службеном путу― југословенског режисера Емира Кустурице освојио 

је „Златну палму― на 38. Mеђународном фестивалу у Кану. 

 

 

- 4 мај 1985.године. Породични окуп у свечаној и оптимистичкој атмосфери. 

 

Ове године на такмичењу за најбољу песму Евровизије, у Готенбургу у Шведској,  

победила је песма из Норвешке. Саша ме је позвала телефоном, њен глас је био 

узбуђен и свечан, да дођем обавезно да заједно гледамо пренос такмичења. То смо ми 

уобичајили, јер је сваке године то вече за нас истинска мала свечаност, као да се 

нисмо развели. Саша би обукла свечану хаљину, спремила лепа јела и колаче, 

Милан би био сав сретан, одмах би ми јурио у крило, играли смо се. Као да сви 

очекујемо да ће нам ово необично европско такмичење донети неки неочекивани, 

давно сањани преокрет у животу. 

 

Саша у неком нарочитом расположњу ме је гледала чудно, ухвати ме за руку да 

играмо. 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%88%D0%9D%D0%90
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D1%86_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Zlatna_palma
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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John Anthony Walker Jr., је ухапсила ФБИ стављајући му на терет да је шпијунирао 

за Совјетски Савез. А Thomas Patrick Cavanaugh је осуђен на доживотну затворску 

казну зато што је покушао да Совјетима прода тајну о  stealth bomber. 29 маја је у 

нередима на утакмици између Ливерпула и Јувентуса на стадиону Хејсел у Бриселу, 

погинуло 76 навијача. 

 

Потписан Шенгенски споразум  између пет држава 

Белгија, Француска, Немачка, Луксембург и Холандија. 

 

 

-15 јуни 1985.године. Милан пошао у обданиште „Ненад Парента―. 

 

То је бно врло свечан дан у нашој дубоко уздрманој породици. Саша је Милана 

свечано обукла. Понашао се као одрасли, мада је већ стекао навике дружења са 

децом играјући се у дворишту, и дружећи се са децом сродника и познаника.  

 

 

-14 јули 1985. године. Душан Богавац очекује од Горбачова да демократизује 

Совјетски Савез.  

 

Душан ми је казао данас док смо седели у кафеу хотела Мажестик:`` И нама  треба 

један Горбачов``. 

 

Ко ли би то могао бити? 

 

 

 

-14 јули 1985. године. Допис Председнику Судско-психијатријског одбора 

Медицинског факултета у Београду. 

 

 

Томислав Крсмановић     14.7.1985. год. 

ул. Похорска 15/V спрат стан бр. 23 

Нови Београд (код Стане Ивковић) тел. 011/604-051 

 

 

Професор доктор ……..   психијатар 

Председник Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета у Београду, ул. 

Пастерова 2 

Београд 

 

Поштовани професоре …………. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Anthony_Walker
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Patrick_Cavanaugh
http://en.wikipedia.org/wiki/Stealth_bomber
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Дана, 07. 01. о.г. сам добио најзад од стране Судије за прекршаје СО Вождовац Ваш 

допис V општинском суду Београд од 20.4.1982. бр. 35/81, налаз вештачења Ваших 

психијатара нада мном. 

Хтео бих да Вам захвалим што ми нисте изрекли меру безбедности обавезног 

смештаја и третмана у затвореној психијатријској установи неограниченог времена 

трајања. Хвала на људскости и разумевању за моје проблеме, чак и финесе 

контекста у коме живим. Када ово кажем претпостављам да сте имали увид у 

текстове мојих исказа датих у прекршајном поступку као и остале информације које 

ме објективно представљају, које су довољне. 

Данас поготову, има мало људи који су спремни да се заложе за другог, да себи због 

тога стварају тешкоће. 

У психијатријском вештачењу у вези мене је учестовало више врло еминентних 

психијатара. Сматрам искрено да нисам заслужио такву пажњу. Извињавам се што 

сам им узео време и труд. 

Ја немам право никоме да замерам за његов конформизам у односу на његове 

претпостављене, па ни психијатрима. Али, када се ради о мени лично принуђен сам 

да о томе изнесем свој став и одбрану. 

Ваш Одбор је заузео став да ја у потпуности могу да схватим природу дела због кога 

одговарам, да та дела нису дозвољена локалним законима, дакле да сам урачунљив, 

да је реална вероватноћа да ћу и убудуће наставити сличне делатности. 

Сматрам да на тај начин Ваш Одбор промовише законитост. Ако неко чини 

политички деликт треба га судити за тај деликт а не то третирати као менталну 

девијацију. Ја се за један такав законит однос борим већ годинама. Захтевам од 

стране надлежних, да уколико сматрају да кршим закон, да ме суде по закону, судски 

гоне и ако утврде да сам крив да ме казне по закону. Уместо судског гоњења, суђења 

уз увид јавности, локалне власти које сматрају да ја чиним кривично дело бранећи 

се од повреда мојих права гарантованих Уставом прибегавају вансудским, 

нелегалним прогонима. Наиме, поред судског поступка, формалне правне процедуре, 

смештаја у затвор, затворен простор и сл. постоје и други заобилазни облици 

прогона. Власти и даље упркос Вашег јасно заузетог става, настављају да нада мном 

примењују заобилазне и не формалне прогоне. Не ради се ни о каквим хуманитарним 

преокупацијама. Политичка полиција СДБ сматра да на такве начине може оне који 

им се не свиђају неутралисати ефикасно (или ефикасније) него ли затвором. И то 

врло дискретно, без суђења која привлаче пажњу, стварања случајева. Жели се на 

тај начин укривати политичка репресија.,да се сачува пред домаћом и страном 

јавношћу демократска фасада. Што се тиче тога који су то заобилазни облици 

прогона, то захтева једну посебну анализу. Они су врло бројни, мучки, навешћу неке 

најбаналније: откази, смењивања, онемогућавања запошљавања, напредовања, у 

области плате, стана, угледа, дисциплински поступци, хапшења и испитивања, често 

без икаквог документованог трага, у области образовања, разна онемогућавања а 

што све може попримити облике једне разорне дуготрајне стратегије замарања и 

исцрпљивања.Тако се непожељна особа може неутралисати дискретно, а без суђења. 

Претпостављам непотпуно и необјективно информисање о мени. Али сам убеђен да 

сте Ви у довољној мери сагледали суштину мојих тешкоћа. Дозвољавам себи 

закључак да елементи које су штетни по мене у Вашем налазу нису у потпуности  
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аутентично дело чланова Вашег одбора (у даљем тексту СПО) него и одраз 

конформизма. 

Каже се да су на седници СПО од 25.3.1982. г. усаглашени сви ставови. Тако се наводе 

врло различита мишљења и дијагнозе за мене: доктора …….. из Завода за ментално 

здравље Београда, дијагноза „параноидна шизофренија―, доктора ……….. психијатра 

војно-медицинске академије из Београда, налаз „без психичког обољења―; налаз 

Психијатријске болнице „Лаза Лазаревић― Падинска Скела, др. ………..„параноидна  

 

реакција―; налаз др. …………….. из болнице „Драгиша Мишовић― на „афективни 

тип понашања―, и напред наведени налаз СПО. Такође судија за прекршаје СО 

Раковица, …………ми је после вишемесечног суђења изрекао налаз „параноидна 

шизофренија― 1.9.1977. год. Напомињем да сам ишао код разних психијатара због 

проблема сна и имам још различитих дијагноза. (Напомињем да су најдетаљније и 

најдуже инвестигације обављене од стране др. С. Петровића са ВМА). 

Како је могуће да више еминентних психијатра имају тако различите дијагнозе о 

једној особи? Шта то значи „усаглашени су сви ставови―? Ако је неко болестан од 

једне болести ствари се не могу усаглашавати, истина је једна, она се не може 

„усаглашавати― „подешавати― „договарати―? Где је ту научни метод? 

Дозвољавам себи да кажем да Ваш налаз врви од контрадикција и нелогичности. Ја 

не желим да повредим Ваше психијатре, овако не би било могуће разговарати са 

психијатрима неке друге установе. Али ја бих и њима исто ово рекао. Др. С. 

Петровић, психијатар са ВМА ме је са тимом стручњака прегледао у времену од 

једног  месеца, више пута недељно, тим: психијатар, психолог, социјални радник, и 

помоћно особље (септембра-октобра 1977. год), налаз је дат 24.10.1977. год „без 

душевног обољења―. Наведене су напред дијагнозе појединих лекара и установа 

датих пре овога мишљења. Подсећам да сам 01.09.1977. само месец дан пре прегледа у 

овој установи (ВМА) проглашен судски од стране Судије за прекршаје СО Раковица 

да сам болестан од „параноидне шизофреније― дат је предлог мере безбедности 

обавезног лечења у психијатријској установи. неограниченог времена трајања . Како 

је могуће да 01.09.1977. год. ме судски прогласе за „параноидна шизофренија― (на 

основу налаза Завода за ментално здравље) а 24.10. исте године ме ВМА прогласи 

потпуно психички здравим? Како је могуће да неко од такве болести оздрави за 

месец и по дана? Параноидна шизофренија је изузетно тешко обољење. Напомињем 

да моје тешкоће, а самим тим и здравствено стање су октобра 1977. год. биле 

негативније него ли неколико месеци пре тога. Како су могуће такве разлике у 

проценама? Како је могуће да једна особа коју СПО процењује као „психопату― је 

успела да створи утисак и наведе еминентног психијатра ВМА на дијагнозу која је 

наводно погрешна? Јер др пуковник С. Петровић тврди да је стекао такав утисак. Ту 

очигледно има ствари које се не могу никако објаснити на рационалан начин. Др С. 

Петровић наводи констатацију о непостојању менталног обољења „у тренутку 

испитивања―. Не само психијатар него и иоле образованији човек зна да особа која је 

1.9.1977 г. боловала од параноидне шизофреније не може бити потпуно здрава 

24.10.1977. г. Напротив ја тврдим да сам октобра 1977 г. имао много више 

политичких тешкоћа а што се одражавало на здравље и стање здравља се 

деградирало у односу на 1.9.1977 г. Зашто је дијагноза „параноидна шизофренија и  
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душевно обољење― јавно речена на збору запослених у предузећу РЕКОРД, Раковица 

1977. год.? Зашто је судија за прекршаје Општине Раковица …………из Београда 

грубо повредио закон комуницирајући …… (ондашњој мојој вереници, касније 

супрузи од које сам се развео, агроекономисти, 1946. г. запосленој у предузећу 

Рекорд) судске списе и поменуту дијагнозу и на тај начин се умешао у мој лични и 

приватни живот? Захтевао је од ње да раскине са мном, убеђивао је да сам болестан 

од наследне неизлечиве психијатријске болести, да не смем да имам децу. Зашто су  

руководиоци Рекорда захтевали од ње да се разведе од мене наводећи као разлог 

психијатријску дијагнозу и политичке недостатке? 

Што се тиче примаријуса др…….. из Завода за ментално здравље, обратио сам му се 

1973. год, због несанице и нервних тензија. (У исто време сам се обраћао и више 

других психијатра у Београду, код неких сам ишао и више пута него ли код 

др…………, изузимајући др С. Петровића са ВМА). Био сам без посла, прихода, 

стана, под пресијама, етикетиран као „политички неподобан―. То сам покушао да му 

објасним, он када је чуо о чему се ради није хтео да слуша, преплашио се. Рекао ми да 

ми не може ништа помоћи, да ми само може дати медикаменте. У међувремену сам 

упознао боље др ………., имам утисак да се ради о поштеном психијатру, али 

конформистички настројеном из страха. Он није хтео да разговара о условима 

живота, био је врло кратак, брз, само је преписао лек. Тако да није разумео контекст, 

како се то одражава на здравље. Ја сам му 1977. год. на врхунцу кризе, писао више 

писама, сва су се враћала неотворена, јављао сам се телефоном , говорио ми је да не 

телефонирам, да не може ништа да учини. Дакле услед страха и не поседовања 

довољно информација о мени, уследила је и погрешна дијагноза. Тачно је да сам 

др………..рекао да сам одлазио код психијатра у Бриселу, Белгија где сам боравио од 

1965-1971. г. Није се радило ни о каквом психијатријском третману, психијатар ми је 

само давао благе седативе за спавање (не сећам се више тачно имена седатива). 

Уствари потичем из врло здраве (са медицинске тачке гледишта) породице, нико 

никада раније није био болестан нервно или психички. Несаница ми се појавила у 

блажој форми после војне обавезе у Краљеву 1963-1964. г. Био сам изложен казненим 

мерама (рекли су ми да је то захтевала „карактеристика― која је стигла из Београда). 

Највећи део војне обавезе ми је прошао на ноћној стражи, преко дана сам обављао 

тешке мануелне послове, против мене су вођени дисциплински поступци, кажњаван 

сам, био у локалном затвору касарне, шиканиран и заплашиван. У исто време сам 

видео војнике из политички привилегованих породица како не иду (или иду врло 

ретко) на стражу, док ја идем на стражу они иду у лов или риболов са официрима, на 

игранке, изласке, допусте, добијали су најлакше задатке, све могуће олакшице. То ме 

је бацило у дубоко безнађе, потичем из патриотске породице која је вековима давала 

војнике. Нисам могао да верујем да је ЈНА тако трула, пре тога сам имао врло лепо 

мишљење. То је било 1963-64. г. сада је ситуација по својој прилици много гора по 

овом питању.Видео сам својим очима како је неко још онда унишавао нашу војску. и 

војнике. Вулгарна је лаж да сам ја рекао др. ………. да сам био код психијатара у 

Белгији „због премора и прогона од стране шпијуна―. То не верујем да је рекао др 

………. него неко од чланова СПО. Мене нико није прогонио у Белгији, то је 

демократска држава, слободна, тога тамо нема. Што се тиче наводне изјаве да ми је 

1953. г. дата ињекција од стране УДБ-е, ја то нисам никада казао, али сведочења  
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људи у чије се изјаве може имати поверење, извештаји разних хуманитарних и 

политичких организација из света, чак и Владе појединих држава, страна штампа, 

говоре све више о злоупотреби психијатрије и медицине у СФРЈ, чак су на Западу 

била суђења агентима СДБ који су нпр. били ухваћени у СР Немачкој са именима 

људи које је требало ликвидирати и хемикалијама да се то уради, неке су отровали ( 

у ресторанима у Немачкој, преко конобара), због чега су осуђени, познато је да је 

СДБ киднаповала Југословене у иностранству, постоје оптужбе да је неке 

ликвидирала или то припремала. У Паризу је иглом на улици убоден политички  

емигрант из Бугарске, који је умро .Уколико је СДБ тако дрска са употребом 

хемијско биолошких  средстава ван ,каква је тек овде? У том светлу треба 

посматрати и ту моју изјаву. Тачно је да сам 1953 био   ухапшен под лажном 

оптужбом (да сам играо фудбал са капом милиционера који је био наводно затворен у 

једном дворишту). Одведен сам у Станицу милиције на Железничкој станици, 

Београд, тучен брутално, испитиван, дато ми је на крају да нешто попијем, речено да 

не смем ништа рећи никоме ни родитељима. И ја никоме ништа нисам никада рекао. 

Осећао сам се после тога извесно  време здравствено лоше.,нерасположен.  Ма како 

ово што кажем, изгледало чудно нажалост је истинито. Ја немам никакав доказ. Не 

тврдим да ми је здравље извесно време било лоше због тога што сам попио, али ја не 

знам шта су ми дали и што су ме присиљавали на то. (Нисам због тога ишао ни код 

једног лекара). 

Што се тиче присилног смештаја у П.Б. „Лаза Лазаревић― јуна 1975. г. ухапшен сам 

под оптужбом да сам писао кукасте крстове. Уколико је то тачно то је политички 

прекршај, какве то везе има са психијатријом? Понекад у свету пишу кукасте 

крстове па их не смештају у луднице. Све је више у свету литерата, филозофа, 

интелектуалаца који стављају знак сличности (или чак и једнакости) између 

кукастог крста и петокраке (или српа и чекића). Ја никада у животу нисам направио 

испад, познат сам као мирољубив човек, као дете се нисам тукао, био сам помирљив,. 

Познат сам као кооперативан, за дијалог, договор, попуштање. Нисам добио никакав 

документ у вези боравка у овој болници (добио сам тек касније отпусну листу са врло 

сиромашним подацима). Приликом пријема сам једино имао разговор са 

психијатром (др ……), пар минута, и више ни са једним лекаром до краја мога 

боравка. Једино ми је болничар давао сваки дан више пута пуну шаку лекова да 

пијем. Понашао сам се смирено, помагао особљу, болесницима, са свима се лепо 

односио. Упркос свега сам изашао са дијагнозом „параноидна реакција― (политички 

деликт је оквалификован као параноидна реакција). био сам по изласку из ове 

болнице више месеци у лошијем (знатно) здравственом стању. Предузеће БИП где 

сам тада радио је било информисано о моме боравку и дијагноза обзнањена и морао 

сам напустити ово предузеће. Дијагноза је комуницирана и предузећу Рекорд и 

Галеника где сам сада запослен. 

Што се тиче др (ПБ Дедиње)……… он је изузетно компетентан и поштен психијатар. 

Он ме добро познаје и контекст живота. Али ја не могу ни од њега очекивати да се 

жртвује за мене. Он је хтео да ми помогне. Код њега одлазим од 1983. г. због проблема 

сна. Циљ његове комуникације телефоном са др. ……….је био да ме представи тако 

да избегне затвор (невин, жртва, исцрпљен, лошег здравственог стања) а да 

елиминише  лудницу (потпуно урачунљива и луцидна особа) 

 



600 

 

Зашто особе које су оптужене за вербалне политичке деликте у СФРЈ обично шаљу 

на психијатријску експертизу? 

У ствари овде се додирује гео-политички положај СФРЈ, а што се одражава на 

положај и улогу психијатрије у друштву. Нпр. и у СССР и у СФРЈ, говорити о 

прогонима, супротстављати се властима може бити квалификовано као ментална 

девијација. Репертоар психијатријских ознака које се употребљавају у две земље 

против „политичких― је исти (или сличан): идеје величине, демократизације 

друштва, истеривање правде, реформаторстава, месијанства, важне мисије, итд. 

 

На страни 1 и 2 Налаза се наводе моји инкриминисани деликти. Какве везе они имају 

са психијатријом? 

Тврдња да ја уображавам да сам прогањан, да сам жртва, да ме прогоне и лекари, да 

сам мењао предузећа, био смењиван, добијао отказе, легитимисан, хапшен, насилно 

смештан у психијатријске болнице и сл. се могу проверити. Ја имам званична 

документа која ово необориво потврђују. И то што је изнето о прогонима које сам ја 

претрпео је само врло бледа слика мојих патњи, било је много више и много тежих 

ствари. СПО доноси паушалне и произвољне закључке који нису базирани на 

чињеницама него су плод субјективне процене (тј. по диктату претпостављених). 

Каже се даље да су наводно овакви поступци лоше деловали на моје здравље, па да 

патим од несанице, нервних тензија, стерилитета, и сл. (стр. 3 при дну.) Прилажем 

текст „Бекство од моћника― дневник од 25.8.1985. г., преноси се изјава Комисије Већа 

Савеза синдиката Хрватске за заштиту самоуправљања и права, између осталог се 

каже да „многи људи, док траже правду, постају психички болесници, да је то у 

таквом опсегу да оптерећује болнице и здравство.― Познато је да услови живота, 

поготову тешки, стресови, се одражавају негативно и на здравље. Шта онда има 

чудно у тој мојој изјави? Моје здравствено стање је проузроковано стресовима 

изазвано насиљем које је трајало годинама.Што се тиче тврдње о ―стерилитету‖ , 

ради се о манипулацији и погрешној информацији. Како је могуће да ја имам дете 

ако сам стерилан? На делу је повлађивање злурадостима и мржњи појединаца из 

СДБ и правосуђа .Чак да је таква информација тачна, то се не износи јавно, или у 

оваквом документу који је  доступан органима судства и безбедности. 

Зар тврдња да је неко прогањан значи да се ради о душевно оболелој особи? У 

локалној штампи се често пише у задње време о жалбама грађана на прогоне, 

повреде њихових права, бројке оних који се жале су толике да је то застрашујуће. 

каже се да је већина жалби оправдана, али да правда најчешће остаје незадовољена. 

такође да се само мали део оних чија су права повређена жали. Већина престрашена 

ћути! Да ли су ове особе које се жале на прогоне „сумануте― параноичари? Мислим 

да је је један такав психијатријски приступ и третман особа које се жале на прогоне 

прегажен временом. (Код нас, али не у СССР-у и у Источној Европи). На стр. 5 стоји 

„у мишљењу и даље постоји обиље параноидних (суманутих) идеја прогањања―. Ја 

не уображавам да сам прогањан, то су чињенице, имам документа која то 

недвосмислено показују, то знају многи људи. 

Разлоге зашто су моја права и права толиких грађана угрожена је врло тешко 

објаснити, и за то је потребна једна посебна анализа. 
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Износи се на више места у налазу идеја да ја претендујем да се борим за реформе 

друштва, за људска права, демократизацију, да сам ангажовани интелектуалац, 

повезан са важним светским политичким и професионалним организацијама и 

значајним личностима, да сам у Белгији имао важан положај међу Југословенима 

тамо, и сл. Циљ овакве једне тенденциозне презентације је намера да се докаже у 

мишљењу присуство „идеје величине―. А што се на крају и потврђује формалном 

квалификацијом у вези овога. 

Овакав став СПО најблаже речено није коректан, чак се може рећи да садржи у себи 

елементе покушаја деградације на један начин који не доликује лекарима, поготово 

професорима психијатрије. 

 

У вези овога бих хтео да кажем следеће: обесправљеност мене и моје породице датира 

још од 1945. год. Појачала се 1950. год., затим мене лично 1963-1964 (војска), затим 

када сам се по први пут запослио у предузећу  СЕМЕ, Адмирала Гепрата бр. 10, 

Београд, због чега сам и отишао у Брисел, Белгија код брата………., затим по 

повратку из Белгије 1971. год., до данас. До 1975. год. се нисам жалио. Тада сам 

одлучио да се жалим, исцрпео сам све интерне могућности жалбе, нико није хтео да 

ми помогне. како су ми здравље и егзистенција били угрожени, обавестио сам 

надлежне да ако ми не помогну да ћу спас тражити ван. Рекли су ми да радим шта 

хоћу, спомињали су неке „политичке грехе родитеља― (нису рекли које, ја знам да су 

моји родитељи крајње скромни и поштени људи, аполитични, патриоти, као и 

већина грађана и да је то лаж).. Тада је у сличној ситуацији био и мој брат Милић 

(1939. г, књиговођа) сестра , сви смо били без посла, прихода, стана, живели смо у 

једнособном стану од скромне пензије мога оца (1908. г.  ње стручне спреме). Када 

сам се вратио из Белгије 1971. г. имао сам сувише  квалификација (Економски 

факултет у Београду, Пост дипломске студије из психолошких, социјалних, 

статистичких и истраживања тржишта у ICHEC-CIFEM, Брисел, такође одслушан 

али не полагане испите из маркетинг менаџмента - ниво пост дипломски, у ICHEC-у 

сам постигао одличан резултат знање језика, искуство у страној земљи и 

специјализације у областима које су биле врло тражене овде, маркетинг. 

Припремљен докторат. Све ово што тврдим се може проверити.) а мало политичких 

квалитета (нисам члан СКЈ, потичем као што и саме власти кажу из политички 

невољене породице). Сметала им је промоција једне такве особе, прогласили су ме 

политички неподобним и елиминисали на напред изнете начине. Треба отворити 

странице  новина, погледати у друштвене договоре, правна документа о кадровској 

политици предузећа, поједине законе па јасно сагледати да постоји политичка 

дискриминација у друштву. То су бруталне чињенице опште познате а не свет 

параноичара. Ја сам почео да се браним од прогона такве врсте, дискриминације. То 

је изазвало погромашку реакцију власти. У СФРЈ се нема право на одбрану својих 

права, то је политичка опозиција, супротставља се властима. Мотивације моје борбе 

за угрожена права нису биле филозофске природе ,или борба за власт, него је била у 

питању добрана,  како се то каже „кожа и желудац―. Преживљавајући на својој кожи 

све то стекао сам моћ препознавања таквих пракси у друштву. Видео сам много 

особа у своме животном окружењу (међу сродницима, школским друговима, 

колегама са факултета, у предузећима где сам радио, међу старим пријатељима итд.)  
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у сличном или много тежем положају него ја. Почели смо да се заједно боримо за 

спас. Ту не може бити говора ни о каквој идеји величине (или неком називнику из 

бољшевичке кухиње) него о манифестацији инстинкта живота. Основне мотивације 

моје борбе у почетку су биле егоистичне: своји интереси и породице. Али као што се 

то види то се временом трансформише у једну ширу акцију. То је најчешће како неко 

и зашто постаје борац за људска права. Борба за боље, хуманије друштво се такође не 

може ставити, сем тенденциозно, ни под један називник бољшевичке терминологије 

у психијатрији. 

Тврдња да се код мене ради о идеји величине је један психолошки одбранбени 

механизам чланова СПО  ниског културног и људског нивоа. Из учтивости га нећу 

навести. Нажалост, психијатри, професори Универзитета, су наведени на  

неаутентичан начин (манипулисани) на изрицање таквих баналних и плитких 

квалификација. 

Захваљујући мојој борби, која је временом постајала све ефикаснија, моја лична и 

здравствена ситуација се побољшавала и сада се приближава нормалном стању. 

Моје активности уперене против обесправливања мене и нашег народа ће добијати 

све више у интензитету док та обесправљеност не престане. Они који ћуте, не боре се 

њима је исто или горе. Значи да сам на добром путу. Уосталом не треба бити егоиста, 

помажући друге побољшава се лична ситуација. То није идеја величине ако се други 

помажу, то је велика идеја. Пут за оздрављење или још боље, за  спашавање 

органског и душевног здравља ,води кроз борбу. 

Људи су се од памтивека борили за боље. 

Данас се милиони потлачених у Југославији, СССР-у, Источној Европи, Латинској 

Америци, Јужној Африци итд. боре за своја права. Бољшевици такве особе у својим 

државама сатиру без суђења (или их стављају под етикете које и Ви користите). А 

исте такве борце у овим другим земљама глорификују. Видимо борце за људска 

права у Чилеу, Јужној Африци итд. како говоре на ТВ, демонстрирају пркосно. Ко би 

то код нас урадио био би уништен, или у најмању руку психијатризиран. Коме се 

обраћати за помоћ ако не прогресивном човечанству? 

Ја никада нисам замишљао да сам нека значајна личност, него скроман, грађанин, 

жртва. Ја управо не тврдим да сам ја нека необична личност, него да се овакве 

ствари (насиље) као мени дешавају толиким другим грађанима.  Онда су и они 

грандомани! Ја нисам никаква специјална личност, ја сам масован феномен у овоме 

друштву, чак спадам у већину грађана. Онда већина Југословена су значајне 

личности. Не само чланови СПО него и држава СФРЈ мора схватити да је сваки 

Југословен значајна личност. И да међу нама већином има неупоредиво више 

способнијих, виталнијих. Не уображавам да сам „Туту―, „Валенса―, „Рудолф 

Валентино― „Солжењицин― итд. Циљеви моје борбе су врло практични, егоистични 

пре свега. А онда борба и за наш напаћени народ, ближњег свога. У овоме друштву је 

манија величине за многе грађане претензија на професију, стан, друштвени 

положај, породицу! Представљати жртву обесправљености као грандомана или Јана 

Палаша је врло неумесна и не доликује нивоу чланова СПО. 

Што се тиче жеље да непрестано причам о прогонима, а што је присутно и у овом 

писму, то је нормална реакција особе која нема могућност да заштити своја права и 

да се изрази јавно. Појава пред психијатрима је могућност да се каже оно што се  
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мисли. Јер насиље као зубобоља се усели у сваку пору личности, постане опсесија, 

особа само на то мисли. Поготову је стимулативна ситуација да особа то каже тамо 

где је оптужују да чини кривични деликт а она је у ствари жртва. И то још кажу 

психијатри професори Универзитета! 

СПО спомиње моје претње да ћу се жалити иностранству на прогоне. Дакле бранити 

се од прогона, смештаја у лудницу, затвор, то је за СПО претња. Ја сам СПО 

отворено рекао да ћу уколико ме сместе у лудницу се жалити на злоупотребу 

психијатрије вани. То није претња то је мој став. Ја нисам психијатар да анализирам 

њихов речник, али је врло чудно да они то доживљавају као претњу! 

Што се тиче мора боравка у Белгији 1965-1971. г., налаз врви неистинама у вези 

овога периода: „успешно сарађивао са нашим властима―, био је веома активан у  

 

Удружењу Југословена, предложен за Председника―. Ја нисам сарађивао ни са 

белгијским ни са југословенским властима, нити ме је било ко на то наговарао. 

Одлазио сам као лојалан грађанин повремено у амбасаду СФРЈ (ретко), да продужим 

пасош, за државни празник, нисам се дружио са емигрантима (нити су ме икада 

контактирали, „врбовали― и сличне глупости, никада нисам чуо да неко СФРЈ грди, 

или хвали, уопште не говоре ништа, ни у штампи). Сретао сам у пролазу чланове 

амбасаде, јавио им се повремено, некима сам био симпатичан нпр. Жарку 

Милутиновићу, конзулу. (Он ми је дао Мишљење где се врло похвално изражава о 

мени као човеку и патриоти, а што је у супротности са тврдњама СПО). Мој живот у 

Белгији је био тежак, напоран. Иако сам потицао из прогањане породице то нисам 

никоме причао. Надао сам се да када се вратим у земљу, да ће бити боље. Две године 

сам обављао разне послове и учио језик, а онда сам завршио пост-дипломске студије 

са‖одличан‖(био други од 30 полазника), и добио посао у својој струци. Радио сам 

1970. г. у предузећу „COOP― при Социјалистичкој партији Белгије као „истраживач 

тржишта― ниво‖шеф службе‖ (СПБ има супермаркете, продавнице, банке, 

осигурање, туризам). Жарко Милутиновић ми је рекао да се у сали мога предузећа 

одржавају састанци Југословена у Белгији „Пријатељство Југославија-Белгија― и 

замолио да дођем. Да га не повредим прихватио сам, али ме то уопште није 

привлачило. Он ме је предложио за Председника  овога удружења, ( то је било 1970 

г.).. Сматрао сам да је то нескромно и прихватио да будем члан Одбора. (Ово се може 

проверити код Ж. Милутиновића у Савезном секретаријату иностраних послова). 

Иначе касније моје активности у овоме Удружењу су биле врло слабе. 

Према томе уопште не стоји да сам био врло активан у овоме Удружењу, сарађивао и 

сл. Шта тиме жели да каже СПО? Очигледно има неке своје манипулирајуће циљеве. 

Што се тиче мога наводног разочарења по повратку у земљу, „које ме је учинило 

неподобним― то је напред описано. Моје разочарење је настало услед лошег 

прихватања, чак прогона по повратку у земљу. Не из неких имагинарних разлога 

који су ме навели на поступке који су иритирали власти,учинили ме „политички 

неподобним―. мене су разочарали прогони, јасно? 

Што се тиче тврдњи да сам се лечио код психијатара у Белгији „премор и шпијунска 

организација―, то је нетачно, измишљено, што сам објаснио напред. Али зашто се 

психијатри упуштају у политичке интерпретације  и нетачности? 
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На страни 5 се каже да осећам за дужност да се борим за људска права, да се обраћам 

за помоћ иностранству (и да је то прећутно то идеја величине и да се то појавило још 

у Белгији.). Изјава Жарка Милутиновића, конзула СФРЈ у Белгији каже да сам се 

понашао врло лојално и патриотски у Белгији? У Белгији се нисам бавио одбраном 

људских праав,ни политиком. Према томе ја се нисам борио за људска права у 

Белгији и тврдња СПО да се моја „манија величине― појавила у Белгији не стоји. 

Моје здравствено стање се деградирало после војске , затим по повратку у земљу 

1971. г. (Описано је зашто). Дакле,  жели се пребацити одговорност на прилике у 

другој земљи за моје тешкоће у СФРЈ. Или се тврди да манија величине се појавила 

јер сам се дружио са групом дисидената (М. Ђилас, Владимир Марковић, Ф. Туђман, 

М. Михаилов итд). 

У Белгији  је било тешко, егзистенција, странац, учење језика, пост-дипломске 

студије, интеграција, социјализација, акултурација. Мене тамо нико није прогањао  

 

на било који начин. Али сам био третиран као и остали странци из Југославије и 

сличних земаља. Однос се изменио после завршених пост-дипломских студија и 

одличног успеха. 

Активностима људских права сам почео да се бавим тек 1975. г. у контексту који сам 

напред објаснио. 

Оно што СПО назива „идеја величине― а користећи бољшевичку терминологију, 

што устави у пракси значи моје активности одбране од прогона, а које су се 

временом трансформисале у шире активности борбе за људска права, се нису дакле 

појавиле у Белгији, као ни здравствене тешкоће него у СФРЈ. А у контексту који је 

јасно објашњен. Што се тиче припадности напред наведеној групи дисидената, В. 

Марковића и његове родитеље знам врло дуго и интимни смо пријатељи, био сам 

више пута на разговорима код М. Ђиласа из радозналости да видим како он види 

повреде људских права у СФРЈ .Туђмана никад нисам видео. М. Михајлова сам 

видео једном када је изашао из затвора, сматрам да је изузетно поштен човек и 

жртва. 

На стр. 6 се спомиње нека „психијатријска епизода у Белгији―. То ни у ком случају 

не стоји јер једноставно тога није ни било. То је чиста измишљотина чланова СПО. 

Да ли СПО ове информације у вези мога боравка у Белгији износи што је 

дезинформисан или свесно искривљује чињенице? Зашто СПО се толико бави мноме 

и придаје ми толику пажњу коју ја сматрам искрено да не заслужујем? Да ли СПО 

толико политизирајући једну психијатријску ствар (мислим у смислу да је реши на 

један хуман начин, да проблеме једне особе која се жали на повреде својих права и 

има доказе за то, жали се да се то одражава на здравље, покуша да реши на начин 

како то прописује лекарска етика, да буде у служби човека и здравља) не почиње да 

се идентификује са манипулантом (политичком полицијом), уствари покушава да 

манипулише са мном и другима којима овај налаз доспе у руке? Тј. жели да ме 

претвори у објект својих манипулација, да ме поствари, а ове манипулације су јалове 

и плитке, не доликују професорима Универзитета, поготово лекарима. Они су у 

служби политичког система и морају сарађивати. Али основни културни и етички 

захтеви би морали бити поштовани барем када се ради о њима. Психијатри у 

затворским болницама су полицајци, нешто су мање при судским одељењима  
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грађанских болница многи сарађују и при грађанским болницама, многи су 

преплашени, већина не препознаје да се ради о политичком прогону (када је он у 

питању) јер их обмањује и манипулише политичка полиција. Ја верујем да би ме 

други психијатри сместили у лудницу.,изражавам вам поштовање . Али да је у 

питању и јавно мњење и страх да се не створи случај као В. Марковића који је већ 

био афирмисани борац за људска права када је смештен у лудницу, а што је имало 

негативне ефекте по углед СФРЈ у свету. 

У налазу се спомиње моје неповерење према лекарима. То је сасвим разумљиво када 

се зна шта сам од њих претрпео. То је чудно  од стране СПО да кажу. Ја знам 

неколико особа које су сада у психијатријским болницама због вербалног 

политичког деликта, знам многе који су били годинама због тога. (Знам и оне које су 

поједини чланови СПО „психијатризирали―). Али и чланове СПО треба разумети, 

уколико они то не раде особама за које добијају наређења да им то раде, онда ће они 

бити прогањани. Чланови СПО имају минимум људскости и коректности. А што је  

врло ретко са осталим психијатрима. (Осетно је боље у Словенији, нешто боље у 

Хрватској). 

Што се тиче мишљења СПО о мојој интелигенцији, напомињем да је врло тешко 

процењивати једну особу која живи у тако тешким и нељудским условима. Терор 

који сам трпео годинама ме је у правом смислу речи „смањио―, „кастрирао― 

(физички, интелектуално). То је све кулминирало 1980. год. нешто је било боље у 

моменту посматрања од стране СПО. (Сада је много боље али још врло далеко од 

нормалног стања располагања својих стварних интелектуалних  физичких 

способности). У таквим условима је особа онемогућена да буде оно што би могла да 

буде. Шта је у особи аутентично, а шта не, у једном оваквом контексту је врло тешко 

проценити. Такође живимо у времену у знаку „ПСИ― (психијатрија, психологија). 

Чини ми се да су чланови СПО испољиви извесну површност у сагледавању дубљег 

контекста и шта се иза свега крије. 

На пример начин на који сам ја описан у налазу СПО ствара утисак не само у 

болесној душевно особи, него и о површној, плиткој, наивној, интелектуално и 

духовно сиромашној. То је у супротности са изреченим судом о интелигенцији. Да ли 

се овде не крију нека понижења политичког неистомишљеника, потрага за 

доминацијом, супериорношћу која се може достићи једино када се противник 

понизи? 

Такође се између редова налаза као нит провлачи порука политичке природе које на 

дискретан начин (ја бих пре рекао ТРАПАВ) желе да ипак прикажу да се ради о 

прогањаној особи а не о психијатријском случају. Ове поруке су намењене појединим 

сегментима СДБ у чије руке падне овај налаз. Политичка полиција зна да сам ја у 

Бриселу постигао одличан резултат. То је хтела да искористи за своје манипулације. 

Претходно ме кастрирала „смањила― терором (интелектуално, физички) а онда 

приказивала појединим структурама СДБ: „Ево тај бедник је на Западу био међу 

најбољима, видите да сте бољи од њега―. А ове структуре СДБ нису биле у стању да 

сагледавају „смањеност― и манипулација је обично успевала. Сличне побуде има 

тврдња незаснована на чињеницама  о мојој наводној ―стерилности‖. А имам сина. 

Уствари овим додирујем питање политичке и психијатријске индоктринације 

кадрова апарата. И да понизе неистомишљеника.Мо син ће ово читати једног дана, и  
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схватиће као одрастао човек лаж,  шта се дешавало са његовим родитељима. Власти 

желе да буду најбоље, од с ивих, у свему. Такав идентитет жели да креирају својим 

кадровима. Тешко ли се ономе ко их угрози, ко не пошаље жељени одсјај претерано 

лепе представе о себи? 

СФРЈ је такође, чак и више него већина земаља уплетена у међудржавна и 

међублоковска надметања. У тај ковитлац су увучени и многи обични анонимни 

грађани. СПО греши ако мисли да ја нисам свестан тога контекста. Али треба јасно 

сагледати. Масовне повреде људских права у СФРЈ не праве „Марсовци― него 

локалне власти. Политичка полиција пошто је то њен посао и боље познаје овај 

контекст од СПО, а осећа се угрожена од чланова СПО интелектуално, а то тешко 

подноси, жели да то злоупотреби, да манипулише члановима СПО: То је потрага за 

имагинарном супериорношћу по сваку цену (Психолошки одбрамбени механизам 

„Ми знамо а они не знају―), Политичка полиција је толико препотентна да жели да  

буде и бољи психијатар од професора психијатрије! Чланови СПО су психијатри они 

могу проценити о каквој се психологији и личностима органа власти ради? 

У налазу се употребљава израз „Т. Крсмановић је приказан осталим члановима СПО 

25.3.1982. г.― Приказују се објекти, звери („Каква сам ја то ретка звер да ме 

приказују―?) Речник СПО је званичан, ван медицинских и етичких кодекса. То је реч 

која на свој начин приказује постваривање људи од званичника, тумбања, 

менталитет бирократије која људе доживљава као свој „продужетак― и средство за 

манипулације. За такве манипулације се усуђује да користи и професоре чланове 

СПО. Нажалост чланови СПО показују висок степен познавања политичких 

манипулација и тиме су више преокупирани него ли медицином. живимо у јако 

политизираном свету. Али то је претерано. Мишљења таквих психијатара о 

политичким неистомишљеницима морају бити прихваћена са резервом. 

Никако се не могу сложити са мишљењем да сам психопата―.  Они који ме знају 

схватају мишљење СПО као неаутентично. Ни по очевој ни по мајчиној линији нико 

није раније био болестан од нерава или психички. Сада је то масовно међу  

пријатељима, школским друговима, у предузећу где радим. Откуд то у друштву? 

Мене који знају виде као особу смирену, толерантну, која јасно процењује социјалне 

догађаје, реакције других, коригује се, уме да се стави на место других, награђујућа― 

је, афилијативна, поштена и поштује свакога, за братство, испомоћ (инвалидима, 

болеснима, по лудницама, затворима, без посла итд). Ове моје особине природне су 

ми се делимично вратиле али тек у задње време и још не потпуно. Ја за сада једино 

имам конфликте са бирократијом.  Сматрам да Ви психијатри треба да се позабавите 

менталним стањем бирократије, зашто они прогоне људе на такав садистички начин 

а они им често за то нису дали прави повод? 

Сматрам да је СПО поред конформизма наведен и на клизав терен полу-истина и 

често лажи, паушалних оцена, да није имао времена да испита ствари дубље. Ја 

чланове СПО молим за емпатију 

. Ипак се не може отети утиску да СПО се упушта у распиривање политичке мржње 

појединих структура СДБ повлађујући њиховој жељи, јер они налазе задовољство у 

психолошком мучењу и понижавању оних које доживљавају као политичке 

непријатеље, може се рећи да је степен њихове мржње психопатски, чак некрофилан. 

На тај начин СПО постаје „продужетак― политичке полиције и учествује у  
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политичко-психијатријској дебилизацијји и балубизацији структура државног 

апарата и СДБ, ствара заваде међу људима. Где је ту медицина? И на Западу су 

интелектуалци политизирани, па у извесној мери и лекари. Али су етика и 

деонтолошки принципи професије поштовани, културан однос према човеку, 

поштује се закон и норме једног цивилизованог друштва. 

СДБ покушава да мене користи као „жртвеног јарца―, жели да ме представи као 

појединачан случај, особу која због такве пажње уображава, има манију величине. 

СДБ и СПО добро знају да ја мислим супротно, тј. да нисам уникат него масован 

феномен у друштву, једна од безбројних жртава. Помоћу мене између осталога желе 

да креирају и предимензионирану представу својих кадрова о самима себи. Они који 

то раде људима, који их прогоне, постварују, полуђују, тумбају као са стварима, су 

грандомани, диносауруси, фосили којима је откуцао сат. Мада се они копрцају, СПО 

може сад опет изрећи да ја имам идеју величине јер процењујем њих саме. Молим их  

да ме оставе на миру. И да ми издају нов налаз који ће бити озбиљан и научан, да се 

елиминише реч „психопата―. Време је да шарлатанизму уступи место наука и 

објективност. 

 

Изражавам поштовање СПО и молим да поступи по савести. 

Томислав Крсмановић 

 

12. августа је у авионској несрећи „Боинга 747― јапанске компаније „Јал―, на 

планини Осутака близу Токија преживело само четворо од 524 путника и чланова 

посаде. 

 

 
 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_747
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
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-25. август  1985. године. Вера опет смештена насилно у Психијатријску болницу.  

 

 

Овог августовског дана затекох куму Милку натмурену и забринуту. Она узвикну 

изненада:‖ Јој, јавио нам  Шиптар који ради код Вере наше рођаке, да су Веру опет 

сместили у лудницу, оће да је казне. Прогоне је политички.‖  

 

``У којој је болници, да је посетим‖, упитах је. Кума Милка оде да загледа у нотес, 

издиктира ми из једног даха; ―Болнца Лаза Лазаревић, Падинска Скела, ево телефон 

њене лекарке, сваки дан је посета‖.  

 

 

Окренух број телефона лекарке, представих се да сам рођак, и да желим да посетим 

Веру, па  да ме најави да долазим са њеном блиском сродницом Милком Томић. 

 

 
 

 

 

Закуцао сам на врата лекарске собе, отуда су се појавила набусита, бледа, пуначка, 

сумњичава лица, жена бирократског израза. Иступи пред мене једна од њих, била је 

строга и гледала ме подозриво,  избечених очију. `` Ја сам Верина лекарка, она је 

овде смештена да се лечи``, рече ми. 

 

Утом се Вера појави на вратима. Бледа је и подбула, изгледа као да се мало угојила. 

``Вера, имаш посету``, показа на мене лекарка строго, и удаљи се. 
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Изађосмо у двориште које изгледа као парк. Ова болница ми је позната, у њој сам 

боравио јуна 1975. године ( том 3). Вера је само у танкој спаваћици и болничмким 

нанулама. Седосмо на скровиту клупу. ‖Покупили ме  у стану, само у папучама. 

Немам ништа, без спаваћице сам, без новца, без цигарета ―. 

 

Када сам ово чуо, одмах одох  да јој купим два пакла цигарета и килограм грожђа. 

Дао сам јој и мало новца.  

 

‖Зашто су вас сместили у лудницу‖, упитах је. ‖Опет ме терете да сам писала о 

парапсихолoгији, да је то знак душевне болести‖, срочи она кратко и тихо, осврћући 

се преплашено око себе да је неко не чује. 

 

Добро су ми познате њене приче о парапсихологији, дубоко ми се урезала у сећање 

њена прича о парапсихолошком контакту са министром иностраних послова 

Ајатолаха Хомеинија Готзбадехом, и како је у мислима путовала код њега у Иран. Те 

њене приче су необичне, чудне. Али шта се тиче то власти? Можда се она само шали? 

 

Хоћу да је охрабрим:‖ Знате Вера, не могу некога на силу сместити у психијатријску 

болницу, само зато што каже да постоји парапсихологија, то су речи, које нису 

физичка опасност‖. Желим да јој укратко разјасним законски основ, да уме да се 

брани пред болничким психијатрима. 

 

 

 

 

‖Ја то знам, али они не поштују закон, све су организовали као и претходни пут 

преко суседа, суседи позвали милицију‖, шапуће Вера, мотрећи около преплашена,  

да је неко не чује. 

 

‖Мој син Александар професор енглeског језика побегао у Љубљану, има вереницу 

Аленку Керт, одузели му пасош, он је  туристички водич, држан је  7 месеци у 

затвору у Прагу, бољшевици нас прогоне, он је био водич америчким туристима, 

општужили га Чеси да је амерички шпијун‖, сазнајем од Вере.  

-24 август 1975. године. Вера се обратила Amnesty International молбом за ослобађање 

из луднице, где се налази због вербалног деликта. 

 

Приликом мојих посета Вери у овој болници успео сам да је на једвите јаде 

наговорим да се обрати познатој међународној организацији за заштиту политички 

прогањаних Amnesty International. ‘‘ Јој, може ми бити овде још горе, могу ме  

 

отровати, могу ми убити Ацу''. Ипак је на крају пристала. Издиктирао сам шта да 

напише, укратко, и ставио сам пред њу празан лист, да ми потпише на бланко. 

 

Када сам јој следећи пут дошао у посету, био је топао дан, седела је сама на излизаној 

клупи у великом болничком кругу обраслом у зеленило. Брзо ми у руке тутну текст 

исписан нервозно, и криомице. Прелетех погледом преко текста, и обрадован  видех 
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њен бланко поптпис  на празном листу хартије. Пожурих кући да га прочитам 

натенане, и да одмах срочим допис за Amnesty International. 

 

Вера Бљајић-Карагић           24.8.1985 године. Адреса: Психијатријска болница '' Лаза 

Лазаревић'', Падинска Скела, Србија, Југославија ( одговоре слати на адресу 

Томислав Крсмановић, Војводе Степе 68, Београд). 

 

Amnesty International, Лондон, Енглеска 

 

Поштована господо, 

Обраћам вамс се овим доописом молбом да интервенишете у границама ваших 

овлашћења да будем ослобођена из ове болнице у коју сам смештена 29.6.ове године 

због ненасилног изражавања неконформних мишљења. Ја сам жртва злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе, жртва вербалног деликта. 

 

Потичем из политички прогањане породице, комунисти су убили мога брата, а отац 

је био у затвору као политички затвореник, покушао је самоубиство, мене су као 

политички неподобну прогонили на радном месту и превели незаконито у 

инвалидску пензију. 

 

У оваквимм околностима сам била смештена по први пут у психијатријску болницу 

1981 године. 

 

 

 

Друштво према мени треба да заузме другачији, хуманији став, ја сам жртва, 

мученик, као и цела моја породица, треба да престану прогони и шиканирања. 

Овако остаје мистицизам и безнађе, бекство у фикцију. Депресија. Ја верујем у Бога, 

то и моје опредељење за плурализам, против атеизма, моје изјаве пред другима, 

сметају властима, и зато ме оне и прогоне, укривајући се психијатријом. 

 

Молим вас за помоћ. Моји лекари кажу да сам ја '' луда''. Они ће евентуално 

покушати да вам презентирају мој текст о парапсихологији где заиста има на први 

поглед необичних тврдњи, могу рећи да сам ја лупала у врата суседа.  То је врло 

перфидна машинерија за производњу фалсификата. 

 

Тачно је да сам ја написала тај текст, али нисам објаснила околности у којима сам га 

написала. Због једног текста се грађанин не киднапује из стана у лудницу. Јасно се 

препознаје о чему се ради, ја сам жртва политичких прогона. Што се тиче мога 

душевног здравља, ја се питам откуд га имам и оволико. Шта сам све претрпела чудо 

је да сам и жива. Шта једно људско биће може да поднесе, не може ништа друго. Ја 

сам врло трауматизирана  као личност.Захтевам ослобађање одавде. Нажалост, наши 

психијатри не разумеју о чему се ради,. Њих обмањују, заплашују, корумпирају, 

питам се да нису изабрани и посебним критеријуми селекције за психијатре, како је 

могуће да не препознају злоупотребе?  
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Болница је препуна оних који се жале на политичке прогоне. 

 

Има и параноичара, али  стварно прогањаних, у том брложном хаосу се психијатри 

губе, почињу да генерализују. Психијатри немају времена, ни храбрости, да то 

истражују, подмукли прогонитељи све чине да их збуне, чим неко каже да је 

прогањан, одмах га огласе да је параноичар, а што ни у ком слујају није увек тачно, 

већина пацијената овде су насилно смештени. 

 

Надам се да вам је сада моја ''болест'' јаснија. И да сте схватили политичку 

позадину. Молим вас за помоћ да се моја ситуација не погорша. Плашим се за мога 

сина коме прете. Потребна је деликатност, треба размрсити чвор, разрушити 

комуникационе баријере, омогућити исправне процене, мене су погрешно 

представили психијатрима.Представити психијатрима стварно стање је врло 

тешко''. 
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-27 септембар 1985. године. Вера отпуштена из болнице. 

 

Дг. 297, Psyh.recidiv (параноидна шизофренија). У сличним околностима као и први 

пут. 

 

 

-24.октобар. У листу Политика у огласном делу, појавио се оглас за болничарку где 

се захтева МПП ( Морално политичка подобност), што уствари значи чланство у 

Партији. 

h    

http://en.wikipedia.org/wiki/USA
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-Писмо Николи Баровићу, од стране Amnesty International 

 

Драги господине, 

 

Ми смо прихватили Милисава . Живановића као «затвореника савести» и захтевамо 

његово ослобађање што брже. Писали смо председнику Окружног суда у Панчеву, 

јавном тужиоцу, директору затворске болнице, Секретару за правосуђе САП  

 

Војводина, Србије, Југославије, Председнику СФРЈ, Председнику удружења 

психијатара Југославије. Имамо намеру да се обратимо амбасади СФРЈ у Канбери и 

да публикујемо његов случај у штампи. Ми смо јако заинтересовани да М. 

Живановић буде третиран како треба и ми сматрамо да та установа где је он сада 

није погодно место за старог  и болесног човека који више не представља  никакву 

опасност по друштво. Ми смо изјавили властима да је он довољно  кажњен. Ми се 

надамо да ће правда тријумфовати. Ако не буде напретка ми ћемо дати већи импакт 

случају у јавности. Ми не знамо ко је надлежан  у oслобађању М. Живановића, 

молимо да нам кажете, ми ћемо се њему обратити. 

 

 

 

-1985. година. ДУШАН САРЈАНОВИЋ-НЕМА ЉУБАВИ (СЕКСА) ЗА НАРОДНОГ  

НЕПРИЈАТЕЉА. 

Душан Сарјановић (1953.) радник из Новог Сада (отац Никола радник, дошао у Нови 

Сад са острва Хвар после Другог  светског рата) је новембра 1983. године био 

смештен у Психијатријску болницу Централног затвора у Београду, решењем 

Општинског суда из Новог Сада. Стављено му је на терет да је покушао силовање и 

да је то учинио у стању душевног обољења, које га чини неурачунљивим и опасним 

по околину. (У овој болници је остао до 1986. године). 

 

Његов отац Никола нам се обратио молбом да му помогнемо да изађе отуда 

објашњавајући нам да се ради о невиној особи и злоупотреби психијатрије, као и  да 

је тамо смештен  на монтираном политичком процесу. 

 

Душанов отац, Никола (1923.) био је током Другог светског рата, мобилисан у 

партизане против своје воље 1943. У партизанима је био до 1945. године. Увидео је 

брзо разлике између речи и дела, пао у немилост због тога. Дошао у Нови Сад  где је 

добио посао. Оженио се 1947. године Елизабетом Лајтнер, Мађарицом, са којом је 

добио сина Душана, али се породица распала услед прогона и мешања власти.( И она 

била из прогањане породице, ћерка кулака, реакције). Имао је малог сина Михаила 

који је по казни биo смештен у Казнено поправни дом за малолетнике ( Крушевац, 

1968-1970). Николи су били прогањани мајка, сестра и браћа. Брат Мато трговац у 

предузећу ―Далма‖ Сплит је погинуо у саобраћајки у сумњивим околностима. 

 

Због оца Николе пао је под удар прогона и Душан, био је прогањан у школи, касније 

на радном месту, онемогућен да се запосли, био је хапшен,  због јавне критике 

режима. За врема служења војног рока је био малтретиран нарочито од десетара 
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Илијев Тита и Јуришић Јоже, због критике био мучен електро шоковима ,на крају га 

послали на Голи  Оток где је био две године. По доласку кући прогони се настављају.  

 

Николи кажу да је непријатељ, а то значи прогоне. Душан млад и снажан  мушкарац, 

нема егзистенцију, стан, посао, прогањан, не може да заснује  породицу, власти врше 

притиске на његове девојке да не буду са њим. Кажу: Нема љубави за непријатеља  

 

самоуправљања! Никола нам саопштава:‖ Ко је виђен као непријатељ нема посла  за 

њега, прогони, пакости, нема породице, брака, нема љубави, нема јеб…‖.  

 

Душан тражи познанице, пријатељице, невидљива рука их одбија од њега. Николи 

кажу:‖ Онај ко тражи љубав а наш је непријатељ не познаје ово друштво, ама он је 

луд, нема љубави ни јеб… за непријатеља‖. Душан осећа заверу, тражи још 

енергичније пријатељицу.  Власти изнервиране, подмећу му свога агента жену, он је 

са њом у парку, загрли је она завиче и дође  полиција и ухапси га и сместе  на крају у 

лудницу. Покушај силовања.А тога нје било. 

 

СДБ ликује:‖ Нема јеб…  за непријатеља‖. 

 

Охолост, осионост, самовлашће, цинизам, грандоманија разних Нерона, фараонство. 

Перверзија. Душанова политичка кривица је  што је хтео да воли. Он је луд јер се 

усудио да покуша да воли, а то му је било забрањено. .Како он не зна да је за 

политичке непријатеље Народа и Самоуправљања, Револуције, забрањена љубав. 

Она је само за подобне. А политичка грешка Душана се састојала што је хтео да ради 

и живи у миру  без прогона. 

 

 

-1985.године. Миленко Рибић- жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

 

ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ                                                               1985 године 

СКУПШТИНИ СФРЈ 

САВЕЗНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 

ПРЕДСЕДНИШТВУ СР ХРВАТСКЕ 

САБОРУ СР ХРВАТСКЕ 

ОКРУЖНОМ СУДУ У ОСИЈЕКУ 

 

Грађанин ове земље Миленко Рибић подвргнут је варварској зулоупотреби 

психијатрије. Из Окружног  затвора у Осијеку упућен је 28. 10. 1985. на 

психијатријско вештачење у болницу Врапче у Загребу, наредбом Окружног суда у 

Осијеку. Миленко Рибић (магистар политичких наука, осам година без сталног 

запослења) налазио се у Окружном затвору у Осијеку од 02. 07. 1985. Рибић је 

оптужен  зато што је писао представке партијским и државним органима и по 

мишљењу јавног тужиоца у њима износио ставове који се косе са основним 

вредностима нашег друштва.(Наводни српски национализам). 

Рибић је представке писао сам и у своје име. 
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Не улазимо у то колико је грађанин ове земље у праву или у заблуди ако користи 

своја уставна права (чл. 157 устава СФРЈ), али смо одлучни у уверењу да то не може 

бити предмет кривичне инкриминације. 

Окружни суд у Осијеку налази да је овакво деловање Миленка Рибића 

непријатељска  пропаганда, па је покренуо поступак по чл. 133, став 1 КЗ, а после 

стављења у притвор покреће поступак за утврђивање његовог душевног 

здравља.Сматрамо да је овако брутална, нецивилизована и разорна иницијатива 

Окружног суда у Осијеку у потпуној супротности  са Уставом СФРЈ и Хелсиншком 

повељом о правима човека. Сматрамо да је мрачна злоупотреба психијатрије 

тековина друштва која немају ничег заједничког са нашим.Зато захтевамо да се овај 

случај испита, отклони незаконитост и предузму хитне мере у складу са вашим 

компетенцијама прописаним уставом.Не можемо се помирити са тим да се овакве 

ствари  дешавају без икаквог увида јавности , надамо се да Окружни суд  у Oсијеку 

неће избећи одговорност пред коју би га ставило овако дело злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе. 

(месец и дан непознати)1985. г. 

Својеручно потписали: 

Драгољуб Игњатовић, Горанко Ђапић, Иван Прекајски, Јелка Ратковић, Живановић 

Момчило, Горан Бједов, Војислав Стојановић, Биљана Јовановић, Коста Чавошки, 

Драгомир Олујић, Павлушка Имшировић, Јелка Имшировић, Илија Мољковић, 

Небојша Ђелошевић, Зденко Вишњић, Вероника Рончевић, Владимир Марјановић, 

Гордан Јовановић, Саша Марковић, Небојша Јеврић,  Сучевић Бранислав, Милош 

Богдановић, Бошко Кујунџић, Тошић Зденко, Зоран Вучић, Борис Тадић, Емил 

Милошевић, Томислав Крсмановић, Неђо Марић 

 

Моника Селеш са 11 година осваја турнир Оранџ бол у Мајамију, САД. 

Амфилохије Радовић изабран је за епископа банатског са седиштем у Вршцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%9F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5
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-6 јануар 1986. године. Допис Одбора за одбрану слободе мисли и 

изражавања Скупштинама СФРЈ и СР Србије. 
 

Коста Чавошки је након публиковања приказаног Прелиминарног извештаја о 

злоупотреби психијатрије од 15. фебруара 1985. године, ово питање  изнео пред Одбор 

за одбрану слободе мисли и изражавања САНУ у Београду. 

 

 
Зграда САНУ у Београду. 

 

Овај одбор је у његовим обраћањима јавности досада изражавао све већу 

забринутост за  стање са људским правима у Србији. Али се досада нису 

изјашњавали о мојим притужбама на злоупотребу психијатрије у политичке сврхе. 

Али када им је Коста Чавошки проследио овај Прелиминарни извештај, Одбор  за 

одбрану слободе мисли и изражавања је 6 јануара 1986. године издао Саопштење 

којим је оптужио поредак, (позивајући се на документацију коју су добили од мене), 

да злоупотребљава психијатрију у политичке сврхе, и да је у томе моменту у  

 

психијатријским установама Југославије присилно смештен значајан број 

политичких затвореника. 
 

 

СКУПШТИНИ СФРЈ 

 

СКУПШТИНИ СР СРБИЈЕ 

 

Већ дуже времена овај Одбор са различитих страна прима притужбе да се у нас врши злоупотреба  

психијатрије у политичке сврхе.  

 

Одбор, међутим, скреће пажњу скупштинама на низ случајева изрицања мере безбедности обавезног 

психијатријског лечења и чувања у  здравственој установи (судским одељењим психијатријских 

болница и психијатријским одељењима затворских болница) лицима која су извршила вербално 

политичко  дело тзв. непријатељске пропаганде, повреде угледа  државе, њених органа и 

представника, ширења лажних вести и сл. У земљама у којима не постоји тзв. деликт мишљења, сама 

реч и мисао о јавним стварима не могу бити повод за осуду,  ни здравих ни душевно болесни лица, чак 

и у случају када је њихово мишљење  погрешно, неучтиво, па и изопачено. У нашој земљи се лицима, 
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за која се вештачењем  утврди да  су  због неке лакше или теже  душевне болести била наводно 

неурачунљива у тренутку извршена вербалног политичког дела, изриче временски неограничена  

мера безбедности чувања и лечења у душевној болници затвореног типа. У појединим случајевима 

овакво лишење слободе траје и по дванаест година и, ако се ништа не предузме, може потрајати до 

смрти осуђеника. 

 

Примера ради, наводимо следеће случајеве. 

 

1. Владимир Марковић, рођен 1952. године у Лесковцу, са станом у  

Београду, вукасовићева 21, коме је 23. 2. 1979. године решењем Другог општинског суда у 

Београду К. Бр. 1901/78 стављено на терет кривично дело ширења лажних вести зато што је 

узео интервју од др. Фрање Туђмана и даље га умножавао, провео је у затворској болници 

скоро четири године (од 23. 5. 1979. до 2. 4. 1983), што је знатно дуже од времена које је у 

затвору провео сам др Фрањо Туђман. 

 

2. Милисав Живановић, рођен 1911.гдине у селу Бошњане, садашња адреса: Казненопроправни 

дом – болница, Бачванска 14, Београд, коме је 2. 9. 1976. године решењем Окружног  суда у 

Панчеву К. Бр. 88/76 стављено  на терет излагање  порузи највиших органа и представника 

СФРЈ и СР Македоније и клеветање органа и представника СФРЈ и СР Македоније и 

клеветање Панте Марине, Никле Минчева и Коре Глигорова, већ је девет година у затворској 

болници. 

 

3. Радомир Вељковић, пензионисани отпуковник ЈНА и борак НОБ_а од 1943. рођен 1926 године 

у селу Гаре код Крушевца, садашња адреса: Казненопоправни дом - Болница, Бачванска 14, 

Београд, коме је 20. 3. 1973. године решењем Окруног суд у Сарајеву К. Бр. 153/73 стављен  на 

терет критички текст у форми оптужног предлога против Председника СФРЈ, већ је дванаест 

година у затворској болници. 

 

4. Ђорше Симичић, РОЂЕН У СЕЛУ Трнову 1935. године, садашња адреса Казненопоправни 

дом - Болница, Бачванска 14, Београд, коме је 30.6. 1977. године решењем Окружног суда у 

Београду К. Бр. 63/77 стављено  на терет кривично дело непријатељске пропаганде зато што 

је у Локу и тителу растурао један летак, већ је осам година лишен слободе у затворскохј 

болници за умоболне. 

 

5. Душан Ћетковић, рођен 1927. године у Никшићу, са станом у Београду, Господар Јованова 14, 

коме је 24. 4. 1978. године решењем Окружног суда у Београду К. Бр. 833/76 стављено на терет 

кривично дело непријатељске пропаганде, био је пет и  по година лишен слободе у затворској 

болници за умоболне (од 24. 4. 1978. до септембра 1983.) 

 

Одбору је поднета документација за четрдесетак оваквих осуђеника. 

 

Одбор предле да скупштина СФРЈ образује комисију којој би се ставило у задатак: (1) подобно  

испитивање свих случајева у којима су изрицане мере безбедности обавезног лечења и чувања у 

психијатријској болници затвореног типа због извршења тзв. вербалног политичког дела; (2) 

покретање поступка преко одговарајућих органа за пуштање ових лица на слободу. 

 

Одбор предлаже  Скупштини СФРЈ да у члан 63. Кривичног закона СФРЈ унесе одредбу којом се 

онемогућава да било ко буде осуђен меру временски неограниченог смештаја у душевну болницу за 

оно што мисли и говори. 

 

У Београду,      за Одбор за одбрану слободе 

6. јануар 1986.                             Добрица Ћосић ср. 

                                                                                                     Београд,Бранка Ђоновића 6 
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Чланови Одбора за одбрану слободе мишљења и изражавања: 

 

 

Академик Матија Бећковић 

Академик  Проф. др Димитрије Богдановић 

Академик  Добрица Ћосић 

Проф. др Неца Јованов 

Академик Проф. др Михаило Марковић 

Академик Драгослав Михајловић 

Академик  проф. др Никола Милошевић 

Академик  др Гојко Николиш 

Академик  проф. др Предраг Палавестра 

Академик  проф. др Радован Самарџић 

Академик  проф. др Драгослав Срејовић 

Академик  проф. др Љуба Тадић 

Др Коста Чавошки 

Проф. Иван Јанковић 

Борислав Михаиловић Михиз 

Танасије Младеновић 

Академик  Мића Поповић 

Академик Младен Србиновић 
 

Као што ће се прочитати у следећим поглављима, саопштење овог Одбора у коме се 

налазе еминентни академици, је имало велики одјек не само у домаћој, него пре 

свега у светској јавности. Југославија замало није била избачена из САП ( Светске 

асоцијације психијатрије). 

 

Оваква еволуција мојих упозорења, је за мене била велико охрабрење и победа. 

Осећао сам се подржан и охрабрен.  То је била потврда исправности мојих начела и 

ставова, очигледан доказ да   моје мишљење плени пажњу, задовољава потиснуту 

потребу многих људи, који сада преиспитују трагичне судбине својих сродника, за 

које су их аморални психијатри убеђивали `` да треба  да се лече``, као што су у 

почетку то чинили и са несретним  родитељима Владимира Марковића. Успео сам 

да придобијем, и више од тога да покренем на акцију, најеминентније јавне прегаоце 

и посленике, да ми поверују, и да ми се придруже. Ево чак и САНУ ме је подржала, у 

чији рад су укључени најумнији људи наше земље. 

  

О овој петицији сам разговарао са Драгољубом Игњатовићем, у присуству Ивана 

Прекајског, школског друга Душана Стефановића, званог Дуле Гламба, и Небојше 

Ђелошевића.  

 

Ево како је текао овај разговор: 

 

Небојша Ђелошевић:`` Ова твоја сарадња са САНУ је доказ како радничка класа 

може заталасати врхунске интелектуалце, зар томе није доказ пољска Солидарност, 

историјски импулси долазе из маса, из народа?``. 
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Иван Прекајски:`` Хоћеш да кажеш да је Тома анонимн мали човек , из народа, који 

је нашао акциону спону са врхунским интелектуалцима из САНУ, продрмао их и 

покренуо?``. 

 

`` Да, управо то, спој радника и интелектуалаца``, стави Небојша смирено руку на 

сто. 

 

У разговор се нестрпљиво умеша плави и снажни Дуле Гламба, запослен као 

техничар на РТС ( Радио телевизија Србије):`` Па Тома није радник, он је завршио 

Економски факултет у Београду, постдипломске студије из маркетинга и 

друштвених истраживања у Бриселу у Белгији, са одличним, полиглота је, 

објављивао је ваљане научне текстове у домаћим и страним часописима. И оно што 

је најважније, он је својим образложењем, које је научно, убедио еминентног 

професора Правног факултета у Београду Косту Чавошког, придобио је и САНУ, 

успео да им докаже трагично стање у југословенској психијатрији.  Он је 

економиста, није ни правник, нити психијатар, а њему не могу да се супротставе 

врхунски званични психијатри и правници``. 

 

`` Тачно``, брже боље се допуни Небојша, `` нисам  ни мислио на то, али Тома није 

афирмисани врхунски југословенски научник, није ни академик. Мислим на ту 

спону``. 

 

Драгољуб је увек врло оштар, он бесно критикује поредак, али не штеди ни поједине 

врхунске интелектуалце и дисиденте:`` Коста Чавошки је врхунски југословенски 

правник, частан и поштен интелектуалац од интегритета, али зар вама није јасно да 

и сам Коста, професор Правног факултета, признаје да за такве раширене и 

монструозне злоупотребе, није знао, и да је за то чуо по први пут и сазнао, тек од 

економисте Томе. Знате ли ви шта то значи? То значи да УДБА такве ствари крије 

„као змија ноге―, у то нису упућени ни наши државници, ни правници, ни научници, 

чак ни професори Правног факултета, то је мрак и мутљаг, а Тома је то разјаснио 

свима њима. И зар је сада Тома радник?`` 

 

Желим да кажем своју реч:`` Коста је не само велики научник, него и громада од 

човека, он је драгоцен за све нас. Он за то није знао, то је тачно, као и већина 

академика из САНУ.  И како је могао да зна, када је све то било укривано, али је он 

брзо прозрео истину и врло мудро закључио, обезвредивши могућу званичну одбрану 

и правдање да такве злоупотребе не постоје``. Стадох за тренутак досетих се:  

Књижевник Драгослав Михајловић, такође академик, и он познаје један случај 

злоупотребе психијатрије, упознао ме је са тим несретним човеком, наишао сам и на 

разумевање сликара Миће Поповића, такође академика. У мојим разговорима са 

академицима су ме увек пажљиво саслушали и односили се према мени са 

симпатијама и уважавањем.`` 

 

``Па добро``, Иван ми се окрете са осмехом, ``али из твојих случајева се види да 

неподобне смештају у лудницу, и то не само сада, него одувек, од 1945. године, 

тврдиш и доказујеш да је то још од тада раширена друштвена аномалија. Зашто до 
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сада то нико није ставио на дневни ред, него ти и то баш сада?. Зашто баш ти?`` 

Иван се скоро зацени од смеха.  

 

``УДБА је то моји људи! Што она закува, то нико не размрси``, закључи Драгољуб. 

 

 
 

Злочини УДБЕ.  . 

 

Ово је погодна прилика да им јасно образложим о чему се ради: То је почело 

1945.године, данас је то раширена пракса. Досада такве честе, то јест масовне 

злоупотребе нису биле обелодањене, јер је народ био преплашен, људима није падало 

на памет да се супротставе ни за убиства, пљачке, сви су ћутали савијене кичме. 

Овакве  злоупотребе су биле врло ефикасно прикриване, режимски, или преплашени 

психијатри и судије, су успевали да често обману и  убеде сроднике да је жртва 

злоупотребе заиста душевно оболела особа, и да треба да се лечи. Што им је било 

олакшано, јер су пред психијатре и судије довођени прогањани, који су били крајње 

натегнутих нерава , преплашени, импулсивни, или оштећени. Ако би родбина и 

успевала да препозна о чему се ради, није имала храбрости нити довољног знања, 

снаге и упорности, да им се супротстави. Подли властодршци су строго пазили да не 

хоспитализују насилно било кога, ко би био кадар да докаже да се ради о политичкој 

казни``. 

`` Са тобом су се пребацили``, опет се зацени Иван од смеха, `` потценили те, мислили 

су да ти ниси кадар да то обзнаниш``. 

 

Сви тројица су ме слушали врло пажљиво.  Наставих:`` Али не може бити тако 

вечито, временом се многе ствари мењају, и сами људи. Овакве злоупотребе су 

постале данас масовне, извитоперени властодршци су се осилили, застранили. Чак у 

толикој мери да је обесправљена већина савијене кичме почела то да препознаје, 

почело је о томе да се шушка. Мене су у оваквим околностима сместили насилно у 

П.Б.``Л.Лазаревић`` јуна 1975.године, управо та насилна хоспитализација ме је 

разбеснела, тада сам се одлучио да се осветим да докажем да сам душевно здрав, да је 

то била казнена мера и, не само то, него да докажем да се не ради само о мени, него 

да је злоупотреба психијатрија пракса у СФРЈ.``. 
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`` Српски синдром, тако су Милоша Обилића разгневили пред Косовски бој, 

оптуживши га да је `` невјера``. И он да би доказо да је патриота, сутрадан ``распори 

цара Мурата од учкура до бијела грла``, тебе су Томо тамо сместили неки, ко су ти, 

да те разгневе, знајући тебе и твоју психологију, да си борац и упоран, да ту праксу 

обелоданиш``, Иван се смејао гласно, он уме бити врло духовит. 

 

 
Битка на Косову. 

 

`` Тада сам имао 39 година, образовање из друштвених наука и политикологије 

добијено за време мога боравка у Бриселу, животно искуство, био сам добро упознат 

са завијутцима политике, брзо сам препознао да је таква пракса раширена, 

пронашао случајеве, проучио законе, и дошао до закључка да упорним и 

методичним радом могу доказати да сам у праву.``. 

Сада се умеша Душан Стефановић:`` Значи, они су се пребацили , потценили су те``? 

 

 

 

`` Ни мени самом нису јасне поједине ствари, неко из безбедности је према мени 

дискретно усмеравао жртве оваквих злоупотреба, тако ме из потаје снабдевајући са 

доказима``, ставих на дискусију ову нејасну ствар из овога досијеа.  

 

`` Мутна игра Томиславе`` Драгољуб је већ био нервозан, ``ниси никад био на 

робији?``. Драгољубу неко одавно пуни главу да сам ја потајно повезан са појединим 

безбедњацима. 

 

`` Можда су неки из државног апарата, они умеренији, хтели преко тебе да укажу на 

застрањивања, и да неке ствари поправе. Знаш, нису ни они сви тако црни, има и 

међу њима оних хуманијих``, гласно размишља Небојша Ђелошевић, чији је покојни 

отац био генерал ЈНА, иако није био члан СКЈ, што је Небојша често наглашавао. 
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ЈНА. 

 

`` Можда је агише неко изван земље застрашио, уценио, да то пропусте?`, Иван увек 

износи необичне закључке, али су то често зрнца мудрости.  

 

Желим на крају ове необичне измене мисли да закључим:`` Убеђен сам да су ме 

сместили на психијатрију намерно, са циљем да ме разљуте, да од мене направе 

бескомпромисног борца за људска права, и да ме тако заваде са СУП-ом, и да ме 

прогоне, те да ме претворе у ``учионицу``, да мојим примером заплашују друге. Јасна 

је двострука игра, једни су ме прогонили што случајеве обзнањујем, а неки други су 

ме снабдевали подацима``. 

 

`` Тајне службе, неформални центри моћи, они владају, СУП не зна за њих, магови 

управљају нашом земљом на дугме``, са растојања, невидљиво``, црна магија, 

парапсихологија, све они одређују, чак и ко ће са ким да љубавише, испод нас је 

читав подземн континент```, Иван има своја објашњења. 

 

`` Па знам``, рече Небојша, `` ти си сада победник, зар ти не видиш да је се УДБА са 

том прерачунала``.. 

 

`` Драгољуб се скоро обрецну на мене:`` Са тобом манипулишу са дистанце западне 

обавештајне службе, да помоћу тебе слабе Југу, зар ти то не видиш, немој се правити 

наиван?``. 

 

 

`` Ја се браним, више пута сам питао органе власти да ми саопште шта треба да 

урадим да престану да ми све ово чине, нису ми никад одговорили, чак су ми једном 

казали: Ништа не чиниш, тако нам се хоће``, хоћу да их упутим.  

 

Иван на то додаде:`` Тајне службе слабе Југославију, сви смо ми пиони, марионете``. 
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-7 јануар 1986.године. Полиција  заплењује преписку. 
 

Ево још једног документованог доказа: моја Потражница послата 20 новембра 1985 

године на адресу, Унеска у Паризу, није стигла примаоцу, који то потврђује 23 

јануара 1986.године ( видети потражницу у прилогу). 
 

.  
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-27 јануар 1986.године. Полиција  запленила допис Одбора за одбрану слободе мисли 

и изражавања САНУ. 

 

У прилогу је инкриминисани захтев- рекламација, Добрице Ћосића, који је упућен 

ПТТ јединици Београд 1, ул. Таковска 2 у Београду, као провера да ли је допис 

Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања у вези злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, који је упућен Скупштини СФРЈ и Скупштини Србије, стигао до 

дестинатера, јер има индиција да није. 

 

Ова поштанска злоупотреба пак за мене представља нешто што је врло корисно. 

Моје притужбе да ми полиција често заплењује преписку, су у јавности биле примане 

са скептичношћу или  неповерењем.  

 

А ево сада то тврде и угледни академици. 

 

Моја истина се шири, постаје мисао јавности. 
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-14 јануар 1986.године. Би  Би  Си Лондон. 

 

Извештај Десе Тревисан, дописнице лондонског  Тајмса. 

 
           Деса Тревисан. 

 
Да ли се психијатрија у Југославији злоупотребљава за политичке циљеве. Ово је предмет спора још 

откако је прије неких 10 година Томислав Крсмановић и сам жртва, то питање изнио у јавности. 

 

Сада је Комисија за одбрану слободе мисли и изражавања, међу чијим члановима је и 13 чланова 

САНУ, формално упутило писмо југославенској Скупштини, тражећи да се поведе истрага у вези са 

неких 40 случајева који су им предочени. Комисија истиче да је, док су јој овакве жалбе  дане на увид, 

била у немогућности да испита да ли су оне основане. Комисија такођер указује и на чињеницу да су 

врло често лица која су према југосл. Закону  починила вербални политички пријеступ тзв. неп. 

Пропаганда осуђена на психијатријское затворене казне. Није у питању да ли су њихова мишљења 

погрешна, незгодна или искривљена, износи се у писму Скупштини Југославије. Питање је, да ли оно 

што су они рекли у тренутку када су можда били психички  узнемирени, треба сматрати политичким 

пријеступом и да ли их затим треба предати на неограничено болничко лијечење. 

 

Аутори ове петиције желе да се овим предметом позабави једна скупштинска комисија, која би 

требала испитати све притужбе. Они такођер захтијевају да се сва лица  о којима је ријеч, пусте из 

затворских болница. У писму се наводи само пет најпознатијијих  случајева. Један је од њих случај  

Владимира Марковића, тридесетогодишњег новинара, који је 1979. оптужен  да је наводно ширио 

лажне информације, јер је интервјуирао др Фрању Туђмана , бившег партизанског генерала и 

каснијег повјесничара, који је био осуђен на  казну затворе због, како је тада речено, хрватског 

национализма. Марковић је провео готово 4 године у затворској болници и био подвргнут 

психијатријском лијечењу јер је Туђмана интервјуирао и разгласио садржај интервјуа. Пуштен је  на 

слободу 1983. Други је 75 годишњи Милисав Живановић, који је у једној психијатријској затворској 

болници провео 9 година, јер је наводно исмијавао највише  југосл. Политичаре. Ту је затим и случај 

једног умировљеног  пуковника који је провео 12 година у затворској болници, наводно зато што је 

вреијеђао  предсједника Тита. Ђоршђе Симичић је такођер  у затв. Блници јер је растурао један  

летак. Он је протеклих 8 година провео у једној психијатријској клиници. Пети случај Душана 

Ћетковића, који је проборавио 5 година по затворским болницама, али је пуштен након што је 

очетком 80-тих година неколико петиција поднесено у његово име.  

 

Напомињемо да је биљешка о овој петицији југосл. интелектруалаца објављена  у данашњем издању 

лондонског листа Деили Телеграф. 
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-14 јануар 1986.године. Освета рогоњи.  
 

Земља тоне у отровну омразу, крајњу политичку нетолеранцију и острашћеност, 

стоје једни наспрам других два табора, накострешена и спремна да се ухвате за грла.  

 

Не ради се ту само о таборима власти и опозиције, има ту више сучељених 

зараћених формација. Све су присутније тензије између  различитих нација и вера, 

регија, између различитих мишљења и виђења узрока нарастајуће кризе и њеног 

разрешења. 

  

Југославија још једном, као толико пута у историји, букти у пожару завада, лоших 

процена, ирационалне мржње.  

 

Из овога ће изаћи огромно зло. DIVIDER ET IMPERA се по правилу испразни у 

крвопролићима, као када небо прокључа од дугих жега и спарина, а онда загрми 

накупљени електрицитет. Тако настаје  MAGNUM CRIMEN, наталожи се мржња, 

електричне варнице зла само севају.  

 

А онда, једна од варница запали пожар. 

 

М.Н је службеник са средњом стручном спремом, преживљава пружајући  

електричарске услуге. Али он је занимљив за ову прилику, јер је острашћени 

критичар поретка. Долази редовно на наше скупове  које одржавамо углавном по 

становима, или у појединим месним заједницама. 

 

Он је политички бунтовник и то своје опредељење образлаже јаким аргументима: 

дискриминисали су га у школи и на факултету, због чега није успео да заврши 

започете студије на Техничком факултету у Београду. Његов отац је син високог 

званичника бивше Краљевине Југославије, који је због тога после рата био неколико 

година на робији, конфискована им је имовина, као наводним непријатељима. 

 

Због оштрих политичких иступа је био у неколико наврата привођен у ГСУП ( 

Градски секетаријат унутрашњих пслова) Београда, којом приликом су га 

злостављали. 

 

Он се још по нечему даје запазити: има привлачну и веселу супругу. Колико је он 

изнурен, зловољан  и сав ушиљен, она је пуна живота.  

 

То су многи запазили, смејући се скоро пакосно и злурадо, оговарали су га иза леђа. 

 

  

Пошто га нисам  виђао већ неколико месеци, окренух његов број телефона. Он 

станује у приземној кућици у Булевару Револуције, баш преко пута велике, Цветкове 

пијаце. Јавила ми се његова мајка:'' Он је тешко болестан, ако желите, изволите 

дођите''.  
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Његова мајка ме је примила у скромној кухињи. Овећа просторија уређена у сврху 

кувања и обедовања,  уредна и чиста, белих  зидова. Гласно откуцавају секунде 

клатна великог зидног сата. Права грађанска старинска кућа. Видех и икону Светог  

 

Николе, уоквирене породичне старинске слике. Зачух однекле из даљине звон 

звоника православне цркве. Пренух се, као да сам негде у унутрашњости Србије. 

 

''Мој син је тешко болестан, скоро непокретан. Нема му живота, очајна сам, само 

њега имам. Уђите полако. Унутра у његовој соби је неки њихов пословни пријатељ, 

са њима је и супруга мога сина. Рекла ми је снаја да не улазим док ме она не позове'', 

она је већ сузила безнадежно. Није ридала, нити плакала, не она је плакала искрено 

из дубине душе, без икакве театралности. 

 

Послужи ме кафом, мало попричасмо, установих да смо истомишљеници, реч по реч, 

некако поменусмо Јелену Беатовић, супругу маминог ујака Мирка Беатовића ( 

томови 1. 2. и 3).  

 

'' Замислите како је свет мали, нас две смо за време рата биле запослене у истој 

фирми, да преживимо тешка времена'' . 

 

Одахну па настави:`` А шта сам ја све претрпела драги мој. Када бих вам испричала. 

То је за неповеровати``. 

 

Отпи мало кафе, устаде и показа ми пут ка соби где је лежао њен син. Утом зазвони 

гласно зидни сат да огласи време. Она уђе у собу, а ја за њом. Изненада зачух њен 

врло продоран крик! Видех како се  залеће ка средини собе. У исто време мачка као 

дивља, фркну са креденца и муњевито зажди у кухињу. У магновењу видех М.. како 

лежи жмурећи непокретно на високом кревету, био је бео као зид. А на неколико 

душека поређаних по патосу, у полумраку, згранут, разазнах голу снају и на њој, 

залеглог, такође голог, снажног мушкарца. Несретна мајка зајаука и устреми се ка 

њој:'' Шта то радиш, срам те било! Зар пред тешко болесним мужом на самртној 

посетљи!''  
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Млада снажна жена се разгоропади, скочи и зграби онемоћалу старицу за руку испод 

рамена, и из све снаге тргну. Несретна жена држећи се избезумљена од бола за раме, 

зајаука из свег гласа да се чуло и у суседству:'' Поломила си ми руку'' урлала је 

наслоњена на зид.  

 

Погледах радознало ка М... . Он је жмурио, без речи. 

 

Приђох повређеној жени, говорећи јој:'' Позваћу Хитну помоћ!''. За то време је  

перверзни бескрупулозни љубавник скупио своје одело, на брзину се обукао и 

шмугнуо као фурија кроз врата. Док је одлазио зурио је у мене победнички и 

осветољубиво. Препознао сам га , то је био сарадник ГСУП-а, који ме је једном 

приликом приводио. 

 

Пођох у кухињу са повређеном женом која је сво време јаукала од неподношљивих 

болова у рамену, са намером да телефоном позовем Хитну помоћ. Она седе са 

гримасом неподношљивог бола, држећи се левом руком за раме и испуштајући 

потмуле јауке. Док сам узимао телефонску слушалицу у руке, њена изопачена снаха 

изјури из собе и као изненадна снажна промаја се сјури ка вратима. Гледала ме је 

претећи, помислих  да може зграбити велики кухињски нож што сам га видео на 

столу, и насрнути на мене. Погледах уплашено, хтедох да јадној старој жени која се 

преда мном увијала од неподношљивих болова кажем, да ме њена снаха може 

напасти физички. Али млада жена претећи залупи из све снаге вратима,  и нестаде на 

улици. 

 

 Из Хитне помоћи ми казаше кратко, када су чули о чему се ради, да ће доћи најдаље 

за пола сата. '' Хитна помоћ долази за пола сата, а ја морам да одем одмах. Ваша 

снаја ме може напасти, са њом очигледно нешто психички није у реду'', рекох и 

крајње нервозан кренем ка вратима, спреман на могући врло непријатан сусрет са 

снајом.'' Идите, хвала вам велико, снаћи ћу се'', промрмља јадна стара жена, 

сваливши се немоћно на повећу кухињску фотељу. 

 

Излетех из малог стана и упутих се право ка трамвајској станици, да идем у мој стан 

на Новом Београду, тамо у мирној Похорској улици, на крају аутобуске линије број 

16. 

 

Био сам сведок, и више од тога, један од четири учесника овог врло необичног 

догађаја, драме, или истинске трагедије. Не могу сам себи да разјасним мотиве 

поступака, пре свега изопачене супруге мога пријатеља. А затим и мужевног 

безбедњака. Да ли је мој јадни  пријатељ уопште био свестан и да ли је видео шта се 

догађа између његове извитоперене супруге и младог безбедњака, доле на поду 

испред његовог кревета? И зашто је његова мајка дозволила да такав сумњив 

мушкараца уђе у спаваћу собу њеног сина, који је био такорећи на самрти?  

 

На крају, да ли сам ја исправно поступио? Шта сам уствари могао да учиним? 
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Поступак супруге мога пријатеља је врло необичан, чудан. Зашто се тако понела? Да 

ли је занеле страст мужевног човека, који јој нуди оно чега одавно нема у браку 

поред онемоћалог мужа? Можда јој је перверзни полицајац неосетно усмерио млаз из 

спреја у нос са гасом, који директно делује на хипоталамус  лучећи хормоне, и који 

зачас направи хаос у личности, због чега особа постаје крпа и роб својих неодољивих 

сексуалних импулса који долазе  из подсвести. Хормони могу избезумити и 

најстабилнију особу, слажем се са таквом претпоставком. Али зар да не може да се 

уздржи, већ се подаје другом мушкарцу, пред својим законитим мужем, док он лежи 

изнад њих тешко болестан? То не само да није природно, него је крајње необично! Да 

ли је она неурачунљив душевни болесник? Или је изопачена млада жена огрезла у 

похотљивости нимфоманије? Да ли је крајње аморална, без трунке емпатије и 

самилости, безочни егоиста спремна да моментално задовољи своју дивљу страст, без 

обзира на било какве последице? Можда се због нечега свети супругу на самртној 

постељи, можда је то свођење неких давних несугласица и неизмирених рачуна? Не 

бих рекао да је то у  питању, јер је он врло стабилан  моралан човек. Да ли је она 

крајње перверзан психопата, жена која ужива да досегне врхунац задовољства, 

истовремено садистички мучећи свога супруга? Можда је она жена која жели да 

„убија― свог љубавника као инсект богомољка после сексуалног акта? Можда је то 

учинила сматрајући да је он немоћан да их види шта раде пред њим? Не, то није 

могуће, јер ми је његова мајка успут казала да је он то сигурно све  опазио, али да 

потрешен и изнурен није имао снаге и храбрости  да реагује на било који начин. 

 

Млада жена остаје енигма. Али зашто је он то учинио? Полицајац? Откуд он у 

њиховој спаваћој соби, ко га је и зашто тако непромишљено тамо пустио да уђе? Да 

ли је он то учинио због немоћи да се заузда пред налетом неодољиве страсти према 

младој врло привлачној жени, која га је због нечега заводила пред самртном 

постељом супруга? Можда је он залуђен почео у импулсу да је заводи, па заборавио 

на стварност и на све деликатне околности? Како се њих двоје нису устручавали 

пред болесним човеком на кревету испред њих? Како нису зазирали од могућег 

уласка  мајке у собу?  

 

Познајем ја њега. Није он нимало наиван. Тако ме је погледао цинично и претећи, 

када се на брзину облачио, и одлазио победнички, као да је обавио најважнији 

обавештајни задатак? Да он то није учинио из ниских побуда реваншизма, да понизи 

политичког неистомишљеника? Како је он суров и безосећајан, без трунке 

сажаљења, емпатије. Вероватно умишља да је М . крајње опасан државни 

непријатељ кога треба сабити под земљу, и на крају живота га убитачно понизити. 

 

Зашто га је мајка пустила да уђе у собу? Она је мудра стара жена, која сигурно зна  

каква је њена снаха? 

 

А шта сам ја ту могао да учиним? Ја нисам никака сродник, и ту сам се нашао 

случајно, изненадни посетилац. 

 

После дужег размишљања све више сам долазио до закључка да је полицајац то 

учинио, по задатаку, да понизи ''непријатеља''. 
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-16. јануар 1986. године. Опет  Би Би Си, Лондон. 
 

Извештај Д. Тревисан из Београда: 

 

 

Савезни секретаријат за аинформације упутио је писма неколицини западних дописника у 

Београду, дан након њихових извештаја о томе да је једна Комисија за одбрану слободе мишљења  и 

изражавања послала петицију Скупштини Југославије у којој се тражи да се поведе скупштинска 

истрага у вези са бројним злоуотребама психијатрије у политичке сврхе. У писму се свесрдно настоји 

отклонити било каква сумња да је психијатрија  коришћена против политичких противника или 

особа проглашених кривима за наводно политичке пријеступе. Оваква, необично хитра реакција 

указује на извандредну осјетљивост југословенских власти. 

Савезни секретаријат за информације је у свом писму рекао да петицију Савезна Скупштина 

није примила, чиме се, међутим, не пориче чињеница да је таква петиција била упућена. 

Министарство изразито пориче да се у југославенским затворима психијатрија злоуотребљава и у 

политичке сврхе. 

Уствари, састављачи петиције су посебно обазриво подвукли да нису имали могућности 

испитати случајеве на које им је указано и стога нису са сигурношћу утврдили да се психијатрија 

доиста злоупотребљава. Умјесто тога, они траже да једна скупштинска комисија поведе истрагу о 

овом питању како би се сачувао углед земље. 

Вијест и информацију о петицији пренио је и Радио Ватикан и Радио Келн. 
 

 

 

 

- 28. јануар 1986.године. Space Shuttle Challenger се распао 73 секунде од 

лансирања, гине 7 астронаута. 
  
 

Данас смо сазнали да је америчка свемирска летилица Челенџер  пала приликом 

лансирања. То је била застрашујућа вест. Београд је занемео. Овај пад америчке 

свемирске летилице је изазвао у Београду врло различите коментаре. 

 

 
Понео сам саопштења нашег Комитета за заштиту људских права и упутио се 

канцеларијама страних новинара акредитованих у Београду.  

 

Свугде затекох истински мук. И збуњеност. Недоумице! Или  неизвесност у очима. 
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Пре тога навратих да видим сина на Вождовцу. У суседном парку је седео египатски 

дипломата који ту близу станује, са којим сам повремено разговарао приликом мојих  

 

посета. Седео је данас на клупи у врсти  екстазе, сав је сијао, гледао је блажено око 

себе. Он је због нечега био ван себе од среће, као да је покидао некакве невидљиве 

окове. 

 

Дошао сам у Аgence France Press у Булевару Револуције, oдмах близу Теразија. Своја 

саопштења бих обично давао у руке двема новинаркама ове француске новинске 

агенције, Викторији Стегић, или  Хелен Деспић Поповић, зависно од тога, која би се 

појавила,  када бих ја кратко зазвонио на звонце поред старинских помало излизаних 

врата.  

 

Викторија је изразито плава, пореклом је из Шибеника али је одрасла у Белгији, 

вероватно у колонији хрватских исељеника у Лијежу. Обе су љубазне и учтиве. 

Узимале би моје текстове, поздравиле би ме кратко и одлазиле без речи.  Када год 

дођем у ову агенцију, сетио бих се занимљивог догађаја из далеке 1975.године, када 

сам после интернирања у ПБ `` Лаза Лазаревић`` јула 1975. године дошао у ову 

новинарску кућу да их о томе обавестим, тада сам имао занимљив разговор са 

присутним француским  новинаром, његово име је било Рафаели, висок и наочит 

средовечни мушкарац, који је у Београд  дошао са претходне позиције у Москви. 

Њему је тада усред разговора са мном нагло позлило. Ухватио се руком за срце са 

болном гримасом на лицу, и нагло се испружио на кауч. Био је миран и непомичан, 

као да томе није придавао било какву иоле значајнију пажњу као да је сам у себи 

говорио: нека, нек се издува. Сачекао сам, имао сам неки предосећај да ће му та 

здравствена неприлика врло брзо проћи. Тако је и било. После пар минута он устаде, 

као да није ништа ни било, и настави кратак  разговор са мном стојећи, врати му се  

 

форма, ама баш као да није било ништа:``Долазим из Москве, тамо таквих 

злоупотреба има много, први пут чујем од вас да тога има и овде?``. 

 

Одлазећи од господина Рафаелија, носим у мислима његову високу фигуру и мудри 

лик, не схватам о каквој се бољци то радило, одагнавам таква размишљања, то ме се 

не тиче, није моје да то анализирам. Ипак, врло је занимљиво, он томе није придавао 

ама баш никакву пажњу. Нити се забринуо, нити је звао лекара, није узимао никакав 

лек, био је расположен, наставио је да ради, ама баш као да ништа није ни било. Исто 

тако сам и ја поступао досада у неколико наврата. Спопадао би ме врло снажан  бол у 

грудима, као и њега малопре, примирио бих се као и он, али без легања у кревет, и 

чекао да се та пошаст истутњи, као да је то нечији учинак. И заборављао бих као да 

ми се то никада није ни десило. Још у белгиј каад је тои олео да ми се јавља, ипак 

сам, без обзира на моје објашњење узрока, отишао код лекара. Он је обавио све 

аналиузе и прегледе и казао ми кратко: `` Ви сте потпуно, савршено здрави, могуће је 

да је то на нервној бази``. 

 

Недавно сам овим поводом посетио клинику, где је запослен  доктор Срећко 

Недељковић, еминентни кардиолог ( том 2), упркос толиких пр отеклих година, 
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одмах ме је препознао. Орасположи се, постаде весео и насмејан:`` Сви те се врло 

добро сећамо``. Мислио је на мој боравак у Другој интерној клиници далеке 

1956.године, због запаљења зглобова ( том 2). Зар је могуће да се сећа тога мога 

боравка, а толики болесници се смењују такорећи из дана у дан?. Након краћег  

разговора ме је предао у даљу надлежност шармантној младој лекарки кардиологу, 

она је према мени била учтива и односила се са уважавањем. Нежно је притискала 

слушалице на моје груди, сагела главу и ослушкивала куцања мога срца, онда ме је 

послала на додатне рентгенске и друге прегледе. Опет сам дошао пред њу. 

Посматрала ма је насмејана и са  

топлином: `` Ваше срце је одлично, ви сте потпуно здрави``. 

 

Одатле се упутих у Француски културни центар да прочитам Le Monde и Le Figaro. 

Новине и литературу је посетиоцима издавала љубазна млађа жена, шармантна 

Францускиња, са којом бих повремено разменио мисли. Али никад о политици и 

људским правима.  

 

Овога пута поред мене стаде и директно јој се обрати постарији повисок човек, 

лукавог и строгог израза лица. Био је врло циничан. На лошем француском, са врло 

јаким српским нагласком, изговарајући слово"р" врло реско, рече" Дајте ми Мадам, 

неку ревију о свемиру и свемирским летилицама".  

 

 
 

Госпођа којој се овако необично обратио овај посетилац Француске читаонице, је у 

свакој прилици досада била расположена и самоуверена, а данас је била 

усплахирена, побледела, деловала је депримирано и као да западе у безнађе. Нисам 

могао да поверујем да је она одједном постала тако скршена, скоро понизна, да не 

кажем уплашена. 

 

Размишљајући о овоме човеку и могућим узроцима овакве његове ароганције према 

жени из Француског културног центра, и о њеној неуобичајеној реакцији, кренуо сам 

ка аутобуској станици за Карабурму, да посетим Драгољуба Игњатовића, да са њим 

измењам мисли о изненадном паду америчке свемирске летлице.  

 

Док смо Драгољуб и ја шетали мирном улицом Маријане Грегоран, реско 

зашкрипаше кочнице аутомобила, поред нас се заустави у месту  полицијски 

аутомобил, из кога излетеше тројица, већ сам их знао од раније, и угураше нас 

унутра. Само промрмљаше: ``Ајте, ајте``,  као да смо ми овчице које воде на 

стригање. 
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Ушли смо у полицијска кола без опирања. Можда бих се одупрео да сам био сам, али 

се све десило у трену, признајем себи да ме је Драгољуб навео да се повинујем. Зар је 

могуће да и ја умем бити поводљив?.  

 

Полицијска колица повремено се оглашавајући сиреном, нас одвезе  право у 

Републички СУП у Кнеза Милоша улици. Препознао сам где нас возе по маршрути 

аутомобила и  како је скренуо ка високој згради РСУП-а. Али ми није никако било 

јасно зашто нас приводе у полицију тако изненада и без директног повода? 

 

Онда нас поведоше уз степенице на први спрат вишеспратнице РСУП-а. Док смо се 

пели степеницама наиђоше два, због нечега врло расположена агента, које такође 

знам из виђења, обратише се Драгољубу, скоро да му подвикнуше:``Јеси ли ти Курд, 

а не ниси, извини, помешали смо те са једним Курдом кога смо ухапсили,  шверцовао 

је дрогу". 

 

Уведоше нас у повећи чист ходник. Настаде пауза, истинско изчекивање. 

 

Из једне канцеларије изађе млада жена, самоувереног и дрског лица, сва сија, из неба 

па у ребра ми се тријумфално обрати:" Спустили смо твоје босове на земљу``. 

 

 

Онда нас запита сва насмејана  и љубазна : ``Хоћете ли кафу?" 

 

"Не хвала`, одговорих ја, сумњајући да је то њен полицијски трик. Насупрот мени, и 

на моје изненађење, Драгољуб прихвати:`` Може, али горчу``.  

 

Знао сам да се импулсивни Драгољуб излетео.Она се на Драгољубове речи цинично и 

победнички насмеја.  (Драгољуб није добио наручену кафу). 

 

Онда нас уведоше у повећу собу, тамо су нас сачекала њих четворица. Све снажни и 

стасити, самоуверени и охоли. У просторији је владало свечано, необично 

расположење, стајали су насмејани са чашама шампањца у рукама и тријумфално се 

смејали. На крају запеваше веселу шумадијску песму. 

 

Један ми пружи чашу.  

 

Узвикнуше као по команди:" ЖИВЕЛИ!" И искапише чаше. 

 

Тек када дођох себи, изненађен, међу њима, препознах свог школског друга, и 

безбедњака, једног од јунака ове саге, Ратимира Оклобџију ( томови 1. 2. и 3). Нисам 

га видео годинама, слушао сам да је негде по свету у обезбеђењу наших амбасада. 

Откуд он сада овде наједном? Вероватно се вратио недавно? Није се много променио, 

само се угојио. Али не много. Његово присуство ме на неки начин опусти. Поготову, 

јер ме је он сада посматрао помало обешењачки. Па он и ја се знамо до детињства, 

веже нас толико заједнички успомена, било је и пријатних догодовштина. 
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Неће ме ваљда поново сместити на психијатрију, просто се ослободих потмуле језе. 

 

Рато са поново напуњеном чашом шампањца иступи ка мени  победнички:" Знај 

``мастиљару``, тако он мене зове одувек ``са браћом Рујама нема шале, определио си 

се за губитнике, мењај што пре табор". 

 

Ћутао сам , без речи осматрајући шта се дешава. 

 

Онда се Рата окрете другоме који се звао Иван:" Иване, он је из поштене и вредне 

породице, али када је отишао у Белгију вратио се покатоличен."  

 

Рата извади један велики дебео пакет, као велики кофер, са свим могућим 

документима, на коме је писало великим масним зеленим словима "ЧОМБЕ". "Ово 

је његов досије. Да, ЧОМБЕ, белгијски ђак. Тај је за његову обожавану Белгијанку 

продао и своју домовину. Пре Белгије је био велики швалер, сада мрка капа, само 

мисли  на њу``.  

 

Рата поче да се смеје грохотом, исприча виц о конгоанском политичару Чомбеу, који 

је на неком пријему у Белгији срео дражесну белигијску грофицу, која му се јако 

свидела. `` Чомбе плати, Чомбе скрати``, скоро да се развесели. 

 

Смејали су се сви грохотом. То је било изненађење, обично су били врло хладни, 

кратки, избегавали су било какве разговоре са мном. 

 

"Шта ти радиш на данашњи дан у страним агенцијама, и амбасадама, знаш ли ти 

шта се данас десило?", ослови ме дрско један од агената. Али не да ме заплаши, 

смијуљио се драго себи у браду. Био је сав блажен. 

 

"Ко високо лети, ниско пада", направи упадицу други тајанствени агиша, његово 

лице крије најгрозније тајне. Помислих, тај је тровао и правио саобраћајке страним 

дипломатама  и новинарима. 

 

"Него", сада настави њихов шеф, висок крупан човек, блед и врло строгог израза 

лица, које је застрашујући параван који је укривао многе ужасе, језиве догађаје, 

мучења:" Човече, остави Удружење књижевника, САНУ и Универзитет, сада и њих 

желиш да увлачиш у каљугу и да их инструментализујеш за твоје издајничке  и 

петоколонашке циљеве, чак се усуђујеш да се завлачиш и у ћелије Патријаршије,  

желиш да за рачун Американаца блатиш и обараш углед СФРЈ, да је разбијаш. Мани 

се САНУ, ово је последњи пут што сам ти казао!".  

 

Стаде наспрам мене, па настави подмукло се церећи у моме правцу: ``Велики си ти 

мућак, офарбан си свим фарбама, сад си се ухватио за те чикице у САНУ, да их 

смућкаш за твоје мућке, не може, бацићемо те у азил  на Романији где је и Бог казао 

збогом, заборавио на људе, метнућемо те међу лудаке, где су собе гумених зидова, 

који не пропуштају таласе и упутства, које ти немушто и невидљиво примаш од 

твојих западних душебрижника``. 
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 Са стране је пиљио у све присутне испитивачки, као са осматрачнице, висок крупан 

и леп млад човек, интелигентног и коректног изгледа лица, звали су га Цале, који 

онда ледено рече:" Запад је за нас велики проблем, али су најгори и најуображенији 

од свих Белгијанци и Швајцарци". 

 

"Увалили су нам га Белгијанци", показа на мене презриво један од њих, " што није 

остао тамо у Белгији, него је нама овде дошао да прави проблеме. Белгијанци га 

гурну нама, ми га тамо вратимо, они нам га опет врате као тениску лоптицу". 

 

Ратимир се поново умеша, овог пута ме је још једном, као толико пута у животу 

зачудио, боље речено, запрепастио, када рече:`` У његовом досијеу стоји и ово``, и 

извади из бале неколико фасцикли,`` Има оргастичке симпатије за Запад и Амере, 

као дете уживао да посматра акцију спасавања америчких пилота који су се 

спуштали падобраном из обореног авиона код Љубовије, одакле је његов отац. Има 

симпатије за ционисте, свака част браћи Јеврејима, али су ционисти нешто друго, са 

ционистима се повезао у Белгији, био нераздвојан са њима, они су га залудили том 

Белгијанком``. 

 

 

 

Рата ми приђе и ухвати ме благо за нос. То ме није болело, то он има одувек обичај да 

ради када се шали. Орасположих се.  

 

Драгољуб се узнемири видећи ме савијеног  ``Пусти човеку нос`` , скоро да се 

обрецну на Рату. 

 

`` Хоћу, ево одмах, `` рече као да се шали, али ми одмах пусти нос. 

 

``И још један занимљив детаљ, његови блиски сродници су спашавали за време рата 

Јевреје, жртве Холокауста``, проговори Рата. 

 

Рата настави професорски да чита поверљиве податке из мог досијеа:`` На дан 20 

јула 1958. године се  у Дубровнику упознао са чувеном америчком уметницом која га 

је одвела на балетску представу „Лабудовог језера―, Чајковског  на Дубровачкој 

летњој позорници``.( том 2) 

 

Мени приђе мрачан тип, врло строг, а  интелигентан:`` Кад си био на позорници 

нестала је струја, је ли тако?``, продрма ме руком , скоро да ме гурну ``Американка 

ти је била у наручју, а када се упалило светло био ти је у наручју балетан, педер. 

Знаш ли ти ко је тај курајбер? Он је врло поверљив агент ЦИА? Знаш ли ти да је 

Чајковски, композитор Лабудовог језера био хомосексуалац? Хоће америчке 

млакоње да кажу да су наша браћа Руси педери`` . 

 

Онда настави:`` У Бриселу је радио неколико година у америчкој пропагандној 

агенцији Мк Кан Ериксон ( том 2). Ту ангажују оне који ће да разбијају нашу Југу. 

Има индиција, али немамо доказе, да је он уплетен``, он застаде узе један дугачак  
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лењир и усмери га ка мени, као да сам ја неки предмет за обуку,`` у ликвидације 

наших агената и дипломата на Западу``. 

 

Запрепастих се када чух овакве застрашујуће небулозе, најординарније глупости. 

Можда се шали? 

 

Мало застаде, а реч узе једна млада кокетна жена која је у међувремену ушла у 

просторију:`` Његова биографија``, показа руком на мене, `` је врло мутна и мрачна, 

поучна и пуна података који су врло значајни за нашу безбедност. Он је ционистички 

агент, а католички Белгијанци су га били запослили у Социјалистичкој партији 

Белгије, средили су његову ванбрачну везу са католкињом, пореклом Валонком.  

Завршио је католичке постдипломске студије, хтео да се покатоличи, да спрема 

докторат из католицизма ( том 3). Мутан кварњак, издајник и страни плаћеник, 

окреће ћурак како ветар дува, двоструки тајнн агент``. 

 

`` Да, да, то је било врбовање да га злоупотребе да нам овде прави овај садашњи 

нечувени дар-мар. Бато, то тако више не може!``, умеша се један од присутних. `` 

Нашао се у осињаку Хладног рата у Бриселу, па хоће да се осевапи на штету своје 

земље и свога народа.  

 

``Да ли ви знате'', обрати се Рата присутнима, ``да он потиче из поштене породице 

која је вековима давала православне свештенике, а он ишао са Белгијанком редовно 

у католичку цркву. ( том 3) Он је двоструки агент, чак је покушавао да се подмукло 

увуче и у наше редове некаквим мурдарењем да је он невин, а да га овде неко 

злоупотребљава``, пресече овај безбедњак. 

 

Умеша се онај тајанствени од малопре. ``Да, да, њега су ционисти усмерили, да 

ошамари Белгијанца католика. А знате шта је било одмах неколико дана после тога 

шамара, усташа Барешић уби у Стокхолму нашег амбасадора Роловића ( том 3). Тај 

је запалио Белгију против нас``. 

 

`` Не смемо му дозволити да овде организује  књижевнике, академике из САНУ, и оне 

брадоње у Патријаршији. Наша земља је  у тешкој кризи, а он овде несметано 

ровари, ево придобио је за себе САНУ, Југославију због њега хоће да избаце из  

Светске асоцијације психијатрије``. 

 

`` Њему не смемо ништа, стално стижу упозорења из Америчке асоцијације 

психијатрије, и из Америке, из западних амбасада у Београду, чим му загуди, они из 

Америке нам кажу да му не сме пасти ни длака са главе, нико му ништа не сме,  

дешавају се иза њега чуда, то је најцрњи мрак `. 

 

`` Зар не видите америчку нит од његовог детињства, па све до данас?``,  закључи 

једини женски саговорник. 

 

Драгољуб скоро да побесне:`` Господо, маните се шпијунских романа  и научне 

фантастике, то што ви причате су најобичние небулозе, нема стварних основа и 
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доказа, он је поштен патриота и брани се. Био је млад у Бриселу, у епицентру 

Хладног рата, можда није схватао све како треба``. 

 

 
 

Ствар је привео крају Рата, изненадио ме је јер је стао уз мене:`` Улетео је грлом у 

јагоде, у унакрсну ватру, можда се није добро снашао. Водите их обојицу са мојих 

очију``, показа заповеднички руком на нас. 

 

Убрзо смо се нашли на улици. Били смо згранути оним што смо чули. `` Они много 

читају шпијунске романе``, скоро да рекосмо у исто време.  

 

Али одакле они знају овакве моје личне врло поверљиве податке?! Ипак нису они 

тако наивни. 

 

 

 

-31 јануар 1986. године. Реаговање на петицију Одбора за одбрану 

слободе мисли и изражавања. 
 

До сада државне установе нису узимале у обзир, нису ни  одговарале на моје 

поднеске, али сада су биле принуђене да јавно реагују.  

 

Клупко почиње да се размотава.  

 

 

Текст у листу ―Вечерње новости‖ од 31.1.1986. године: 
 

РЕАГОВАЊА . 

  

После петиције «Одобра за одбрану мишљења и изражавања о могућностима 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе`` 
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ПУЦАЊ У ЧИЊЕНИЦЕ 

 

 Неколико радио станица  и листова на Западу пренели петицију 

деветнаесторице потписника, у којој се говори о наводно пет конкретних 

случајева. 

 Извештаји комисије лекара-психијатара из Београда, код којих се лече или су 

лечени означени у петицији, најдиректније демантују инсинуације. 

 

Једна петиција «Одобора за одбрану слободе мишљења и изражавања» из 

Београда, која је, према деветнаесторици потписника, почетком јануара ове године, 

упућена скупштини СФРЈ и - како смо најзваничније обавештени – од куполе овог 

здања ни до данас није стигла, већ је, увелико, упрегнута у кола антијугословенске 

пропаганде н многим светским странама. 

Чињенице на које се не позивају ни аутори петиције, ни они који је 

(зло)употребљавају су, међутим, баш као ис ве истине – чврсте и постојане. 

Једни их се, срећом држе, други их се клоне, јер им, изгледа, до њих није ни 

стало. За то свакако, они имају своје разлоге, алити разлози, тек у огледалу 

чињеница, могу добити свој пуни смисао.  

О  почетку, толико. Следи прича и о петицији и о чињеницама и о понечему 

још. 

 

Би Би Си јавља 

 

«Да ли се психијатрија у Југославији  злоупотребљава за политичке циљеве? 

Ово је предмет спора још од како је пре 10 година Томислав Крсмановић и сам 

жртва, то питање изнео у јавност. Сада  је   Комисија за одбрану, у којој је и 13 

припадника Српске академије наука, формално упутила писмо скупштине СФРЈ 

тражећи да се  поведе истрага у вези са неким од 40 случајева које су им предочени - 

јавио је 15. јанара ове године, дондонски Би Би Си у емисији на српскохрватском 

језику преносећиизвештај Десе Трвисан, иначе  дописника лондонског «тајмса» из 

Београда. 

«Аутори поменуте петиције –каже  надаље дописник – желе  да се овим 

предметом позабави једна скупштинска комисија која би требало да испита све 

случајеве. Они, такоше, захтевају да се сва лица о којима је реч, пусте из затворских 

болница. 

У петицији - како обавештава слушаоце госпођа Тревисан – наводи се само 

пет најпознатијих случајева, са пуним именима и презименима особа о којима се 

ради. «Вечерње  новости» ће, међутим, наводити само иницијале тих људи. Зашто, 

видеће се касније. 

«Један од њих је и случај новинара В. М. (30) – јавио је лондонски радио – 

који је 1979. године оптужен да је, наводно, ширио лажне информације, јер је 

интервјуисао др. Фрању Туђмана, бивши осуђен  на казну  затовора због хрватског 

национализма. В. М. је провео четири године у затворској болници и био одвргнут 

психијатријском лечењу, јер је Туђмана интервјусао  и објавио садржај интервјуа. 

Пуштен је на слободу 1983. године» . пренео је Би Би Си извештај дописника 

«Тајмса» из Београда. 



643 

 

 «Послали смо петицију». 

 

«Други је М. Ж. (75) – јавио је радио – који је у једној психијатријској 

болници провео девет година, јер  је, наводно, исмејавао највише југословенске 

политичаре. Ту је, затим, и случај једног пензионисаног пуковника који је провео 12 

година заводно због вређања  председника Тита. Такође се и Ђ. С. Налази у 

затворској болници, јер је растурао један летак. Он је протеклих осам гдина провео у 

једној психијатријској клиници. Пети случај је Д. Ћ. Који је провео пет година о 

затворским болницама, алије пуштен након што је почетком осамдесетих година 

поднесено неколико петиција у ње**** 

Ова станица, наравно, није остала усамљена. Радио «глас Америке» и Радио 

«Дојче Велт» донели су краће информације о томе да је последњих година у 

југословенске психијатријске болнице упућено 40 лица «зато што су изражавала 

мишљења и гледишта супротна званичним и да је група интелектуалаца затржила 

од Скупштине СФРЈ да приступи измени Кривичног закона». 

Информацију о петицији пренеле су и агенције АИ, АФИ и још неколико 

листова у свету. 

Трагом тих одштампаних редова и «скинутих» радио-емисија кренуо је и 

репортер «Новости». Петицију није добио јер му је у Скупштини речено да ту није 

ни стигла. 

Позивајући се на медије са Запада, који су, очито, петицију добили на време, 

репортер је позвао двојицу од 19 чланова «Одобора за одбрану слободе мишљења и 

изражавања» чија је имена нашао у емигрантском листу «Наша реч», који излази у 

Лондону. 

 

- Да, упутили смо петицију и Скупштини СФРЈ – рекао нам је др. Неца 

Јованов. - навели смо и пет случајева за које смо обавештени како би их требало 

испитати. Не могу више ништа да кажем... 
 

 Емигрантска најава 

 

*** петиција коју је  и он потписао упућена  Скупштини СФРЈ 6. јануара. 

 

- Наши редови су, у ствари, више опомена да се психијатрија не 

злоупотребљава, него некакви докази да је она злоупотребљена. Јер, знате, такве 

ствари је јако тешко доказати. 

 

 Некима је, наравно, то зиста тешко, другима -људима од медицине - на 

пример, није. Нешто касније и ови ће добити реч. 

 Петиција «Одбора за одбрану слободе миљења и изражавања», према тврђењу 

отписника упућена 6. јануара скупштине СФРЈ, најављење, на неки начин, прошлог 

лета. 

 

 У емигрантском листу «Наша реч» др. Коста Чавошки, један од потписника 

петиције, написао је, уз остало, и «прелиминарни извештај о злоупотреби 

психијатрије у плитичке свхе». 
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 «припремио сам га – написао је Чавошки – на основу докумената које је 

Одбору ставио на располагање Томислав Крсмановић. Он је уложио изузетно велики 

трид да дође до података о 24 случаја у којима су појединци прогањани и лишавани 

своје слободе и пословне способности. За добар део прикупио је скоро све потребне 

списе и податке. О неколицини, пак, има само штура обавештења која указују на 

озбиљност њиховог положај, али не пружају довољну основу за релативно поуздано 

закључивање..» 

 

 Како је  у петицији, према писању стране штампе, наведено само пет имена, 

то би, ваљда , требало да бду особе које су, ван сваке ње жртве злоупотребе 

југословенске психијатрије. Пут нас, дакле, води у Казнено – поправни дом –

Болница у Београду. Ту су лечена двојица, а сад се лече тројица људи поменутих у 

петицији. 

 Извештај комисије 

 

За разлику од чланова «Одбора за одбрану слободе мишења и изражавања», 

који су им у светској и белосветској штампи навели пуна имена, не водећи рачуна ни 

о лекарској, ни о неким  

 

другим етикама, «Вечерње новости» ће употребљавати  само иницијале, али и 

одштампати пуне дијагнозе  и имена и презимена лекара који су те дијагнозе 

потписали. 

«Комисија за еволуацију резултата лечења и третмана у КПД _ болници у 

Београду обавила је неуропсихијатријски преглед и проучила медицинску 

документацију о садашњем лечењу  Ђ. Ц. Који је у Болницу примљен ради 

извршења изречене мере безбедности – пиће у извештају петорице лекара – 

психијатара : Упознајући се са његовим случајем повлачењем из реалности и 

губитком интересовања, еуфоричним расположењем, емоциооналном дисхрмонијом, 

слушним халуцинацијама ценестетичког облика и регресивним формама понашања. 

Болест  има хроничан лаган прогредијантан ток, а фазе реемисије код ограниченог 

домета а не успостављеног  домета и не успоставља се рецитремитеграција  

психичког  функционисања да може самосталније да одлучује.  

Према расположивим подацима, болест  траје  преко 18 година и има 

неподобан исход  због постојећег инвалидног оштећења у психичким 

манифестацијама. Осим психичког стања и стање соматског здрављ  захтева пуну 

пажњу и медицинску негу. Због  полимоторних манифестација са симтоматологијом 

која захтева лечење и негу све је више упућен на помоћ са стране. У досадашњем 

боравку, породица не учествује у лечењу, нити га материјално помаже. 

Ткође, нема никаквог интересовањ од стране других лица која би преузела 

било какву обавезу  према њему. Контрлним прегледима се утврђује да се нису 

успоставиле  медицинске нити друге индикације које би условљавале  измену 

изречене мере безбедности. Његова здравствена и социјална ситуација захтев све 

елементе здравствене социјалне заштите и даље -  каже каже се на крају извештаја 

Комисије од петорице прихијатара. 
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ОДБОР 

 

Из емигрантског листа «Наша реч», који излази у Лондону, преписујемо 

имена чланова «Одбора за одбрану слободе мишљења и изражавања» 

То су: Матија Бећковић, др. Димитрије Богдановић, Добрица Ћосић, др. Неца 

Јованов, др. Михајло Марковић, Драгослав  Михајловић, др. Никола Милошевић, 

др. Гојко Николиш, др. Предраг Палавестра, др. Радован Самарџић, др. Драгослав 

Срејовић, др. Љуба Тадић,  др. Коста Чавошки, Др. Андрија Гамс, др. Иван 

Јанковић, Бирислав Михајловић Михиз, Танасије Младеновић, Мића Поповић и 

Младен Србиновић. 

 

После петиције «Одбора за одбрану мишљења и изражавања «  о наводним 

могућностима да се код нас психијатрија злоупотребљава у политичке сврхе (2) 

 

ПОДМЕТАЊЕ ИСТИНИ 

 

 «У СВАКОМ ТРЕНУТКУ, СПРЕМНИ СМО ДА СВОЈЕ НАЛАЗЕ ДАМО 

НА УВИД НАЈВЕЋИМ МЕДИЦИНСКИМ ЕКСПЕРТИМА, КОЈИ БИ У 

НЕПОСРЕДНОМ КОНТАКТУ СА ПАЦИЈЕНТИМА МОГЛИ ДА СЕ 

УВЕРЕ ДА ЛИ ЈЕ НАВЕДЕНИМ ЉУДИМА БИЛО ПОТРЕБНО ИЛИ НЕ 

ИЗРИЦАЊЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ» - КАЖУ ЛЕКАРИ, ПОТПИСНИЦИ 

МЕДИЦИНСКИХ НАЛАЗЕ. 

 

Комисија лекара, специјалиста психијатрије, Казнено –попрвног дома _ Болнице у 

Београду, дала нам је на увид свој налаз и мишљење за петорицу садашњих и 

бивших пацијената  који се помињу  у петицији «Одбора  за одбрну слободе мишења 

и изражавања» објављену у неким западним листовима и радио-станицама уз сумњу 

да се у нас психијатрија злоупотребљава као метод за изоловање политичких 

противника. 

 

Наствљамо, дакле, цитирање најважнијих делова  налазе испод којих су се 

потписали прим. Др. Александар Прелић, специјалиста психијатрије и социјалне 

медицине, др. Десан Вукосављевић, др. Ненад Марјановић, др. Василије Поповић и 

др. Дргиша Ранђеловић, сви специјалисти неуропсихијатрије. 

 

 Позив експертима 

 

За Р. Б. Рођеног  25. 1. 1926. године  поменутог  у  петицији пуним именом и 

презименом, што је и  пренето у целости мас-медија са Запада, пише следеће: 

«Увидом у медицинску документацију и личним увидом Комисија је утврдила  

да Р. В. Болује од параноје кверулентног типа, тј. Суманутости   парличења , која у 

целости одговара класичниом опису овог обољењ  у савременој стручној литератури.  

Он сатима, месецима, данима и годинама «изучава» математику, квантну физику, 

астрономију, «гарилошку физику» и друге «восоке» науке из којих издаје 

«саопштења», «Притужбе» и друге «студије» не хајући  за одмор, шетњу, ттв, 

социјлизацију или друге обичне садржаје живљења. У судско:психијатријском 
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смислу је потпуно неурачунљива особа неспособна за егзистирање у друштвеној 

заједници...» 

За 75-годишњег М. Ж. Каже се у извештају Комисије петорице лекара 

специјалиста и то како је «процес инволуције довео до опште мањкавости свих 

психичких функција, а посебно с обзиром на изражену емоционалну лабилност, 

повремену емоционалну инконтинетност опширност, рапидност и некритички став 

према суманутим окупацијама, може се речи да његова душевна болест има јасну 

тенденцију хромицитета и прогредијеиције, лечење именованог у психијатријског 

установи затвореног типа. 

Из расположиве медицинске документације за 50-годишњег Д. Ћ. Утврђено је 

како је, пре доласка у болницу КПД,  два маха лечен стационарно, и то у периоду од 

23. маја 1972. до 26. маја 1972.  и од 26. маја 1972 до 4. јуна 1973. године, оба пута у 

Психијатријској клиници у Београду. 

«У времену када је утвршено  његово психичко стање санирано у степену уда 

у његовом актуелном понашању  нема таквих момената који би указивали да је и 

даље опасан по себе и околину – пиће, уз остало, у извештају Комисије - упућен је 

предлог Окружном суду у Београду, од стране Комисије за евалуацијурезултата 

лечења и третмана у КП-болници у Београду да се према Д. Ћ. Обустави даље 

извршење изречене мере безбедности и да му се изрекне нова мера безбедности 

обавезног психијатријског лечења на слободи. Пошто је добијено решење Окруног 

суда у Београду и ради настављања даљег  лечења по одлуци Суда, Д. Ћ је отпуштен 

8. 8. 1983. године из Казнено.поправног дома Болнице у Београду.» 

И напокон, специјалисти психијатрије у КПД болници у Београду дали су 

своје мишљење  и о В. М рошеном 1952. године којем је суд 2. 4. 1982. године донео 

решење о укидању мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у 

здравственој установи и исти меру заменио мером безбедности обавезног 

психијатријског лечења на слободи у трајању од ве године, а која ће сае извршавати 

у Казнено:попрвном дому –болници у Београду.»У току боравка у КПД-болнице у 

Београду извршено је психијатријско испитивање психолошка обрада и прећење 

понашања именованог, па је на основу тога утврђено да В. М. болује од хроничног 

душевног обољења из круга шизофреније..» - каже се, уз остало, у налазу петочлане 

Комисије лекара-психијатара КПД-болнице у Београду. 

- У сваком тренутку смо спремни да ове налазе дамо на увид и највећим 

медицинским експертима који би у непосредном контакту са пацијентима мгли да се 

увере да ли је овим несрећним људима било потребно или не изрицати мере 

безбедности – изјавили су «Новостима» лекари Болнице КПД у Београду 

 

 Законски услови 

 

Због неких шпекулација на Западу после петиције «Одбора за  одбрану 

слободе мишљења и изражавања» у којима се не прави јасна разлике између лица 

осуђених на одређене временске казне и лица којима је, из здравствених  разлога, 

одређена мера безбедности, обратили смо се Предрагу Матовићу, помоћнику 

савезног секретара за правосуђе и организацију Савезне управе. 
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- У југословенском кривичном законодавству, као посебна 

кривична санкција, предвишено је обавезно психијатријско 

лечење и чување  у здравственој установи . каже Предраг 

матовић -  Овде није у питању казна, већ мера безбедности који 

изриче суд неурачунљивом или битно смањено урачунљивом 

извршиоцу кривичног дела. Неурачунљивост, односно битно 

смањену урачунљивост, на основу изведених доказа и 

прибављеног  мишљења  лекара-вештака, утврђује суд.  

-  

- Сврха ове мере је да се отклоне стања и услови који могу бити од 

утицаја да учинилац, убудуће извршава кривична дела. 

 

Према изјави помоћника савезног секретара за правосуше, да би неко лице 

било упућено на обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 

потребно је да се испуне следећи законом предвиђени услови: 

 Да је лице учинило кривично дело, што мора бити утврђено на начин 

предвиђен одредбама кривичног поступка;  

 Да је то лице учинило кривично дело у стању потпуне 

неурачунљивости или битно смањене урачунљивости; 

 Да је то лице опасно по околину, и 

 Да је за отклањање те опасности потребно његово лечење и чување у 

здравственој установи. 

 

- Према томе, ова мера се изриче смањено урачунљивом извршиоцу 

кривичног дела уместо казне и када се утврди да постоји вероватноћа  д ће 

понављати кривична дела због таквог стања вели Матовић – Изрицање ове мере 

није условљено врстом извршеног кривичног дела. 

-  Помоћник савезног секретара  за правосуђе нам је такође, изјавио да се мера 

безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи 

изриче на неодређено време, јер се не мо-е унапред предвидети колико је потребно да 

такво лице престане бити опасно за своју  околину. У здравственој установи се прате 

резултати лечења и о томе се обавештава суд који је ову меру изрекао. Када престану 

разлози који су били основ за њено изрицање, суд ту меру одмах обуставља. 

 

ПЕТИЦИЈА коју су чланови «Одбора за одбрау слободе мишљења и 

изражавања» упутили, како кажу, и скупштини СФРј, а она тамо није стигла, 

пренели су неки западни листови и радио станице позивајући се на дописнике 

неколико агенција из Београда. 

Наш Савезни секретаријат за информације упутио је после тих објављивања, 

званичан деманти у коме се, уз остало,  каже  како се «ради о неистинитим тврдњама 

лишеним сваког основа»». 

Тај деманти, међутим, објавила је само Деса Тревисан, дописник лондонског 

«Тајмса» која је информацију о петицији објавила на таласима радио-станице Би Би 

Си. 

Чуди, заиста, да дописници агенција, званично акредитовани у Београду, то 

нису учинили иако су информацију о петицији послали у свет. 
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Ако су, гоњени професионалном радозналошћу, што се, наравно, може и 

разумете, објавили  потписане редове девтнаесторице потписника истог дана када су 

до петиције и дошли, за несхватање је чињеница да то нису учинили и са редовима 

који су добили од званичних југословенских представника за информисање. 

Што се, пак, тиче исписаних редова чланова  «Одбора за одбрану слободе 

мишљења и изражавања» на њих су, више него документовано, одговорили они, у 

овом случају, најпозванији – лекари специјалисти, стављајући своје потписе испод 

извештаја о здравственом стању петорице несрећних људи, упрегнутих у једну игру 

које нису ни свесни. 

 

 

 

-Јануар 1986. године. Београдски окружни суд одустао од оптужнице против Гордана 

Јовановића и Владимира Мијановића (двојица од "Београдске шесторице"). 

 

Ово би могао бити знак отопљавања. 

 

 

Али истовремено сазнајем да је ухапшен словеначки социолог Томаж Мастнак због 

"повреде угледа" мандатора владе Бранка Микулића.  
 

Косово је велики тег на држави, притиска је заједно са другим проблемима, и 

изнутра потмуло разара.  

 

Петиција „212 београдских интелектуалаца― послата Савезној и Републичкој 

Скупштини против "геноцида над Србима" који се догађа на Косову и драконског 

кажњавања младих Албанаца, уједно је позивала на дубоке друштвене и политичке 

промене. 

 

Галопирајућа криза као да је потхрањивана из мени неког непознатог извора?. Она 

прети! Руши!  

 

Али је држава та која је деценијама производила кризу, својим непромишљеним 

поступцима и имплементацијом ексцентричних и штеточинских концепата у 

уређење државе и друштва. 

 

Мени је потпуно јасно да су државници у конфузији, на беспућу, да не схватају 

дубинске узроке кризе. И како да знају, када у земљи и дан данас влада 

``лакировка?``. Казати истину је опасно.  

 

Нема адекватних научних пројеката да би се установили узроци кризе. 

 

Када нема дијагнозе, нема ни правих мера. 

 

Ја видим излаз, као што је приказано у претходним поглављима и томовима,  у 

коренитим и дубинским друштвеним реформама, кроз демократизацију и 



649 

 

успостављање институција правне државе, ка завођењу вишепартијског система и у 

придруживању Европи. 

 

Али оно што се код нас и данас дешава, показује да ова држава уопште нема намеру 

да се одрекне ранијих поступака и концепата, да жели по сваку цену да задржи 

стопостотни друштвени ``статус кво``. Уместо да почне да спроводи реформе, СФРЈ 

све више тоне у мутљаг и блато лоших процена и насиља, свакојаких злоупотреба, 

корупције, подмуклих подела на кланове, и у свеопшти грабеж. 

 

Као да је смак света. Нема више ни морала, ни патриотизма, ни закона. Граби где 

стигнеш! 

 
 

-17-20 фебруара 1986. године. Мом сину Милану оперисани крајници. 
 

Смештен је на Дечијој клиници у Новом Београду, недалеко од зграде у 

Похорској улици у којој станујем. Он је мало дете, а мора да се оперише. Операција  

 

се обавља под локалном  анестезијом, тада не боли, али се касније јавља врло 

интензиван бол. Како ће он то поднети? 

 

Забринут сам и растужен. Ја Милана обожавам, када год могу тркнем до њих на 

Вождовац, доносим му поклоне, играчке, играм се са њим, шетам, доносим им 

храну, понекад новац, колико могу. Поставили смо малу љуљашку окачену на 

врата собе, и он се љуља у соби када год то зажели.  

 

Од како се родио, мама му је направила мали правоугаончић од беле тканине, за који 

се он дубоко везао, чим га узме у руке, убрзо би заспао. Милан је мирно дете, ноћу се 

не буди и не плаче. Он ову издужену мекану дечију играчкицу, тепајући зове: АЦИ. 

Пре неки дан смо му набавили лепе санке, и већ смо се, он и ја спуштали са врха 

стрме улице  Јове Илића, све до парка код Ауто команде. Снег је прштао под нашим 

санкама, а Милан је био прерадостан. 

 

Имам поверење у лекаре ове Дечије клинике, па ипак стајао бих на прозору мог 

стана високо на спратовима и зурио у подалеке прозоре његове клинике. Желео сам 

да га посетим, али ми је  Саша рекла да је посета дозвољена само њој. Она није била 

толико забринута као ја.  

 

У неколико наврата се сећала како је њу, када је била мало дете,  оперисао неки 

лекар у његовој ординацији у Нушићевој улици: `` Ужасно ме је болело, а не могу да  

вриштим``. Сећање је и сада, много година касније било врло живо. Дрхтала је сва 

док се тога сећала. 
 

На срећу све се лепо завршило, Милан се брзо опоравио. 
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Моје радно место у Галеници је у Земуну, а мој стан је на додиру Земуна и Новог 

Београда, па брзо стигнем  до Галенике.   

 

Ја станујем у Похорској улици на Новом Београду. зар је могуће да се нисам сетио  да 

је Пакиза ( том 2 ), становала баш ту близу, у суседној улици Радоја Дакића?. Зар је 

могуће да се тога нисам сетио раније?. Зар је могуће да је из мога сећања нестала 

успомена на те давне сусрете баш ту близу, у суседној улици? Као да су их неке 

невидљиве маказе исекле из мога сеђања ? Шта се са мном десило у Белгији? 

 

У мом суседству станује Илија Мољковић, показа ми руком на повисоку зграду 

Похорској улици, скоро преко пута моје зграде. Одлучих да га посетим. Зазвоних на 

вратима, појави се млад, висок и наочит млад човек, скоро момак, он је црномањаст. 

`` Уђите,`` насмеја се, ` ја сам Илијин брат``. Уведе ме  једну собу, затекох Илију у 

оделу  , лежи у кревету раширеном по поду, покивен војничким ћебетом. Као да га 

неко јури, збуњен  је и преплашен,  као да је подстанар, пролазник  у овоме стану. 

 

 

 

Све нас је изненадила вест да је умро Бранко Пешић, потпредседник Председништва 

СР Србије, и бивши градоначелник Београда. Брат Бранка Пешића је један од 

директора у Галеници. 

 

Умиру државници један за другим. Као епидемија? 

 

Америчке власти су изручиле Југославији Андрију Артуковића, који је  1946.године 

проглашен ратним злочинцем.  

 

Група од 106 Срба са Косова долази у Скупштину Југославије. Предводе их Бошко 

Будимировић и Мирослав Шолевић. 

 

Хладни рат се разбуктава, Запад захтева ослобађање совјетског дисидента Анатолија 

Шаранског, који је на крају ослобођен и напустио је земљу.  

 

СССР лансира свемирску станицу Мир. 
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 -Фебруар 1986.године. Посета Јованки Кокотовић. 
 

Такорећи сваки дан у Галеници откривам истомишљенике. 

 

- Оскар КЛАЈН (1933) је инжењер запослен у служби Развоја у Галеници ( ради 

на увођење нових производа). Он је наш, војвођански Немац. Средњег је 

раста, смеђ, драг и благ човек. Када бих навратио до њега, он би ми се смешио 

пријатељски, нешто је и њега притисло. Поверио ми се недавно да је и он био 

под дискриминаторским поступцима на радном месту, што се тиче каријере и 

добијања стана, изложен притисцима, зато што није члан СКЈ, и што је 

поштен интелектуалац.                         

- Јованка КОКОТОВИЋ (1936) је инвалидски пензионер, бивша службеница 

„Галенике―, станује у полусутерену у Београду, у улици Маријане Грегоран 

13. Када дођем у посету Драгољубу Игњатовићу који станује у њеном 

суседству на Карабурми, имао бих обичај да понекад навратим до ње. 

 

За време данашње месечне посете мога окружења, дошао сам и до Јованке. Загледала 

ме је забринуто. Стаде изнад моје главе док сам седео, стави наочаре на очи, и поче 

да  загледа мој потиљак на коме је израсло масно ткиво, које је бивало све веће. `` 

Пред пуцањем је,  отиђи код лекара да ти  то скину``. У исто време ме охрабрује да се 

решим те море, и заплашује ме да то може пући, и да је неопходно да се што пре 

ратосиљам те беде, која ми тако блокира снагу и гура ме у сталну бригу. 

 

``Видела сам те неки дан из аутобуса 26 у Булевару Револуције, испред Правног 

факултета. Знаш како ти се види та израслина још из аутобуса, застрашујеш људе``, 

као да је се шалила са мном.  

 

Истомишљеници и страдалници имају нешто заједничко, није ретко да се препознају 

и једно другом поверавају. Ја сам о Јованки слушао свакојаке приче у Галеници. `` 

Била је у своје време врло згодна``, рече ми Мика Андрић. Али сам  чуо много више  

 

о хајци која је према њој спровођена. Сећам је се све до 1982. године када се тешко 

разболела и када је отишла у инвалидску пензију. Заиста  је била згодна вижљаста  

жена. 

 

Од Јованке сам сазнао да је она пала у политичку немилост због оца. Све ми је 

испричала. Њен отац  Милан КОКОТОВИЋ, (1890-1953) предратни реномирани 

правник, из угледне херцеговачке породице, за време II светског рата је из 

идеалистичких побуда сарађивао са КПЈ и 1945.године је био наименован за 

истражног судију. Ухапшен је 1947. године јер је одбио да ради са политичким 

кривцима, изговарајући се да то није његова специјалност, уствари избегавајући да 

учествује у прогонима често недужних људи.  

 

Био је одмах смештен у злогласни затвор „Главњача― у Београду, где је боравио све 

до 1953. године, без икакве оптужнице, без права на адвоката и суђење. Преко 
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родбине је упорно захтевао да му се обезбеди формално-правна процедура и поступак 

пред редовним судом али безуспешно.  

 

 
 

`` Власти су мојој мајци саопштиле 1953. године, да је мој отац извршио самоубиство 

вешањем. Ни ми, нити његови бројни познаници и други интелектуалци, нису у то 

поверовали, сви су били једногласни, да је он убијен од стране власти и да се он не би 

никада сам убио``.  

 

Јованка застаде:``Због оца је цела породица пала у политичку немилост и страдала и 

страда до данашњих дана``, она се згурила смрачена и забринута у фотељи.  

 

Још бујна коса јој се замрсила око очију и врата,  па иако је време и патња учинила 

своје, Јованка је на неки начин још увек привлачна. 

 

Хтедох да је подсетим на Титове речи ``да деца не смеју сносити последице због 

политичких грехова њихових родитеља``, али оћутах. Знам толико породица, и деце, 

који дан-данас невини страдају због родитеља који су били пали под удар 

комунистичких власти. Оћутао сам, јер знам да и Јованка то препознаје, мислила би 

да сам наивко и да површно сагледавам стварност. 

 

 

Када сам чуо ову њену исповест о трагедији њеног оца, тек сада ми је постало све 

јасно. Због оца је била обележена и није могла да заврши студије дефектологије на 

Вишој педагошкој школи у Београду, па се касније запослила у Галеници. За њом је  

у Галенику стигла карактеристика о њеном оцу, па је због њега и она била 

маркирана политички, са свим последицама које то повлачи. 

 

Сада ми је много јасније, зашто ми се она жалила пре одласка у инвалидску пензију 

1982. године, да је била је одређена за рад у производњи на местима без довољно 

хигијенско-техничке заштите, да је изложена шиканирањима.   

 

Жалила ми се да побољева. Галеником се пронесе вест 1982. године: Јованку стрефио 

тежак инфаркт, једва је остала жива. Затим сам сазнао нову трагичну вест: стрефио 

ју је  шлог. Одмах затим је отишла у инвалидску пензију. 

 

``1982. година је била година велике трагедије за моју породицу. Прво ми је умрла 

мајка, а потом једна сестра погибе у саобраћајној несрећи``.  
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Јованка живи од врло мале инвалидске пензије,  тешко оболела, у безнађу, она је 

верница, каже да јој је породица „политички уништена―. 

 

 
 

 

-Фебруар 1986.године. Киднаповање Владе Дапчевића ( том 3). Убиство 

Ђорђа Стојановића . 
  

Ивана Стојановића сам упознао на трибинама у УКС у Француској улици број 7 у 

Београду. Он не крије своје политичко опредељење. Дубоко је потрешен и 

ожалошћен.  Сазнао сам од њега, на улици где смо се нашли после протестног скупа, 

да жели да се избори за истину и правду у вези убиства његовог брата Ђорђа 

Стојановића у Букурешту 9 августа 1975. године. Ђорђа Стојановића су тада убили 

агенти Титове полиције. Том приликом је био киднапован Владимир Дапчевић и 

доведен у Београд. 

 

 
Владо Дапчевић. 

 

Испричао сам му укратко о мом дружењу са Владом Дапчевићем, кога сам упознао за 

време мога боравка у Бриселу ( том 3). Посебно сам поменуо како га је замало убио 

плаћени агент СДБ из Београда Слободан Митрић. Иначе сам Слободана Митрића 

имао прилику да стицајем околности упознам, када ми је он лично описао како је 

био дошао на врата Владе Дапчевића у Бриселу да га убије, и да се сажалио. 

```````` 
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Иван ми се жали да је због залагања да се открију убице његовог брата, из редова 

СДБ СФРЈ изложен подозрењима. Запазио је да му улазе у стан када он није  у њему, 

да га прате.  Он је плав, висок и крупан,  има бледо лице, модре му се подочњаци, 

понекад не спава добро ноћу, сазнајем.  

 

Иван је запослен у познатом земунском хотелу ГРАНД, тамо се обично налазимо. 

``Дискриминшу ме на радном месту``, рече. 
 

 

 

 

-10 фебруар 1986.године. Рапорт професора Косте Чавошког. 
 

 

Одбор за одбрану слободе  

Мишљења и изражавања 

 

ДЕЛИКТ МИШЉЕЊА КАО ДУШЕВНА БОЛЕСТ 

др.Коста Чавошки 

 

 У «Вечерњим новостима» од 1. и 2. фебруара 1986. године објављен  је напис 

Борислава Комада о нашој скорашњој предствки Скупштини СФРЈ и Скупштини 

Ср Србије у којој предлажемо: 

 1) образовање скупштинске комисије за подробно исптивање свих 

случајева у којима су изрицане мере безбедности обавезног лечења и чувања у 

психијатријској болници затвореног типа због извршења тзв. вербалног политичког 

дела; 

 2) покретање поступка преко одговарајућих органа за пуштање ових лица  

на слободу; 
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 3) уношење у члан 63. Кривичног закона СФРЈ одредбе којом се 

онемогућава да било ко буде осуђен на меру временси неограниченог смештаја у 

душевну болницу за оно што мисли и говори. 

 

 Мислећи да нас мое компромитовати, борислав Комад преписује имена 

чланова Одбора за одбрану слободе мишљења и изражавања из емигрантског листа 

«наша реч», да би потом из тог истог листа пренео уводни део прелиминарног 

извештаја члана овог Одбора Косте чавошког. То, међутим није било неопходно, сем 

уколико Борислав Комад није желео да се и пред читаоцима «вечерњих новости» 

похвали како је њему самом доступна емигрантска штампа, која је, иначе, обичним  

 

грађанима ове земље ускраћена. Списак чланова одбора својевремено је објављен у 

недељној «Борби» од 17. и 18. новембра 1984. (под насловом «О апелу забринутих 

слободољубаца») . листу који Борислав Комад бесплатно добија у властитој 

издавачкј кући, а прелиминарни извештај Косте Чавошког о злоуотреби 

психијатрије у политичке сврхе објављен је у «Новој ревији» бр. 41/41 од 1985. 

године (стр. 1263 . 1271), која излази у Љубљани. Уколико борислав Комад не чита 

«Борбу», што није искључено, онда је списак чланова Одбора могао прочитати у 

2Политици Експрес», «Вјеснику» од 19. новембра 1984., сарајевском «»АС»-у, 

загребачком «Полету» или пак чути у «Новостима» првог програма Радио Београда 

које су емитоване 16. новембра 1984. у 15 х. Како уз то наводи наше речи да смо ову 

петицију упутили Скупштини СФРЈ, а да она тамо, по његовом сазнању, није 

стигла, чиме на известан начин доводи у сумњу ове наше речи, у прилогу Вам 

достављамо фотокопије рецеписа о упућивању препоручене пошиљке скупштинама 

СФРЈ и СР Србије. 

 

 А сада о самој ствари. Новинар «вечерњих новости» и Савезни секретаријат 

за информације мисле да могу оповргнути наше предлоге и тврдње ако наведу 

налазе петорице затворских психијатара о садашњем стању душевног здравља 

тројице осуђеника који се још увек налазе у затворској болници. Тако се за 

Миливоја Живановића, рођеног 1911. у извештају Комисије петорице психијатара 

каже да је код њега «просес инволуције довео до опште  мањкавости свих психичких 

функција,... па је стога потребно трајно лечење именованог у психијатријској 

установи затвореног типа». Не доводећи у земњу  могућност да је после скоро 10 

година проведених иза затворских решетака међзу болесницима помраченог ума 

дошло до великог погоршања Живановићевог душевног здравља, сматрамо да је 

поменута комисија психијатара била дужна да јавност обавести о лекарском налазу 

Неуропсихијатријске болнице у Вршцу бр. 3725/2 од 14. 7. 1976. који су дали др. 

Александар Јанковић, неуропсихијатар, прим. Др. Славољуб Бакаловић, 

неуропсихијатар и др. Јованка тодоровић, лекар на специјализацији.  У овом налазу, 

датом непосредно уочи првостепеног суђења Милисаву Живановићу, налазимо 

следеће тврдње: 

 

 «Памћење је добро очувано како за старије тако и за новије догађаје. 

Инвентар знања одговара школској спреми и социјалном положају. Интелектуалне 
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фунције очуване, како у брзини тако и у квалитету. Конкретне и апстрактне појмове 

схвата.» 

 «У садржајном погледу испољава параноичне идеје односа, прогањања и 

интерпретацију.» 

 «Сви његови животни динамизми су усмерени ка једном циљу – тражењу 

правде, показујући при том изузетну енергију и упорност» 

 

А на главном претресу 3. септембра 1976. вештак др. Александар Јанковић је 

изјавио: 

  

 

«Патолошке (сумануте) идеје код окривљеног испољавају  се као сумануте идеје 

правде и осујећености. Сваки неуспех у реализацији патолошких идеја је основа за 

формирање суманутих идеја које резултирају патолошку агресију. 

 

 Ово је евидентно током боравка болесника у неуропсихијатријској болници у 

Вршцу. Ми смо у конкретном случају утврдили јасно постојање вербалне агресије 

која се манифестује као: омаловажавање судова и других инстанци и политичких 

лица све до савезних органа...». 

 Тако су, по казивању овог вештака, «тражење правде» и «омаловажавање 

судова и других инстанци и политичких лица све до савезних органа» очигледне 

индикације тешког душевног обољења и тзв. вербалне агресије. А овај појам је по 

своме пореклу у практичној сврси веома сличан озлоглашенм појму идеолошке 

диверзије. То, између осталог, потврђује и природа вербалног политичког дела које 

је Милисав Живановић починио. Решењем Окружног суда у Панчеву К бр. 88/76 од 

3. 09. 1976. њему је стављено на терет излагање порузи највиших представника 

СФРЈ и СР Македоније - Панте Марине, тадашњег Савезног јавног тужиоца, Николе 

Минчева, тадашњег председника Собрања СР Македоније и Кире Глигорова, 

тадашњег председника Савезне скупштине. 

 Још је трагичнији случај Радомира Вељковића, пензионисаног потпуковника 

ЈНА, рођеног  25. 1. 1926., који је био најбољи питомац на Војној академији, први у 

рангу и носилац почасног звања «Титов питомац». Као седамнаестогидишњак, од 

1943. учестовао је у народно-ослободилачкој борби. Његов брат, који се већ годинама 

безуспешно бори за његово солобођење, био је борац од 1941. После скоро тринаест 

година проведених у затвору међу душевно болесним осуђеницима, за Радомира 

Вељковића Комисија психијатара истиче да је увидом у медицинску документацију 

и непосредним увидом утврдила да он болује од «параноје кверулантног типа, тј. 

суменутости парничења». Постоје, међутим, поуздани докази да је до 1970. године 

Радомир Вељковић био здрв. То су: 

 

1. Уверење  Клиничке болнице у Сарајеву бр. 6344 од 19. 12. 1967. године у којем 

је за  Р. Вељковића изведен закључак: sine morbo neuropsyhiatrico. 

 

2. Неуропсихијатријска клиника медицинског факултета у Београду издала је Р. 

Вељковићу 24. 1. 1968. уверење са дијагнозoм: sine morbo neuropsyhiatrico. 
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3.  Неуроприхијатријска амбуланта Дома здравља «Омер Маслић» у Новом 

Сарајеву издала је Р. Вељковићу 8. 2. 1968. уверење да је са неурупсихијатријског 

становишта способан за рад и утврдила гијагнозу: sine morbo neuropsyhiatrico. 

 

4.        Медицински центар Зенице под бр. 124 од 4. 8. 1970. године изричито је 

потврдио да Радомир Вељковић нема оболења из домена психијатрије. 

 

Чудно је да је код Радомира Вељковића тешко душевно обољење утврђено тек 

оног тренутка кда је починио вербално политичко дело. Наиме, решењем  Окружног  

суда у Сарајеву од 20. 3. 1973. бр. К:153/73 упућен је у затворску психијатријску 

установу зато што је написао један оштар критички текст у форми оптужног 

предлога против Ј. Б. Тита. 

 

 За Владимира Марковића, рођеног 24. 10. 1952. године, комисија психијатара 

сада каже  да «болује од хроничног душевног оболења из круга шизофренија...» У 

тренутку суђења 23. фебруара 1979. године тадашња дијагноза била је унеколико 

другачија. Комисија вештака који су чинили др. Вукосав Вучковић и др. Божидар 

джелебджић утврдила је «да Владимир Марковић болује од параноидне психозе, због 

чега није способан да схвати значај дела и да управља  својим поступцима, те у 

време извршења кривичног дела није био подобан за урачунљивост. Комисија је 

заузела становиште да окривљени Владимир може може да понови извршење овог 

кривичног дела, али да се ова опасност може отклонити  може  отклонити 

изрицањем мере безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи ИЗ 

ЧЛАНА 64. кз сфрј». На самом суђењу  др. Вукосав Вучковић је изјавио да за 

окривљеног  постоји опасност да понови слично кривично дело, па с обзиром на 

овакво садашње стање предлае примену мере безбедности обавезног психијатријског 

лечења не на слободи, како је то комисија предлагала, већ у здравственој установи 

затвореног типа. Суд је прихватио овај потоњи предлог. 

   

 Према тврђењу Бранке Милошевић и Радомира Марковића, родитеља 

Владимира Марковића, «управник Болнице др. Вукосав Вучковић је још при првим 

посетама изјавио да случај Владимирове скибоманије није опасан и обећавао да ће 

већ октобра 1980. године дати предлог за његово извођење пред Комисију која 

решава о пуштању на слободу. Међутим, октобра нам је ускратио лично објашњење  

одлагања свега и преко секретарице нас упутио др. Десану вулосављевићу, који нам 

је образложио нужност владимировог даљег лечења писањем нечег забрањеног, не 

прицизорајући о чему се ради. Из разговора са другим представницима власти  

наслутили смо да се ради о белешци коју је о Владимиру донео неки емигрантски 

часопис из  које се могло закључити да је Владимир, приликом изласка, упутио 

такво писмо може часопису. Схватили смо да је настала по нашег сина трагична 

заблуда. По савету државног тужиоца  друга Миливоја карановића Владимир је при 

једном доласку родитељској кући написао три писма у којима је захтевао да му их 

више не шаљу, и то категорички, јер га таква штампа више не интересује. Писма 

смо лично ми, препоручено, предали на пошту.» тако су поступање Владимира 

Марковића по савету јавног тужиоца психијатри затворске болнице протумачили 

као озбиљан знак још неизлеченог душевног оболења, а Владимир марковић је због 
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ове стручне оцене донете на основу информације из полицијских извора, провео још 

две године лишен слободе у затворскохј болници. 

 

 Могли би се, такође, навести и нови случајеви, као што је, рецимо, кривично 

кажњавање Драгомира Драгичевића, рођеног 1913. године, који је у 65. години 

живота упућен у душевну болницу затвореног типа и тамо провео 29 месеци због 

тога што је у кафани питао «Ко је овај овде?», показујући при том на слику Ј. Б. 

Тита. Ограниченост дужине нашег одговора не допушта нам, међутим, да се тиме 

даље бавимо. 

 

 Поменутом извештају петорице затворских психијатара могу се ставити две 

озбиљне замерке. У њима се, како смо то већ показали , не наводе дијагнозе  

 

постављене у тренутку изрицања мере безбедности лечења и чувања у душевној 

болници затвореног типа, већ дијагнозе које су, за тројицу осуђеника још увек 

лишених слободе, утврђене после тринаест, десет односно девет година проведених у 

затворској болници. Уз то овим извештајем затворски психијатри не препуштају 

другима да суде о начину на који поступају са осуђеницима већ сами оцењују свој 

властити рад. Наиме, по нашим законима предлог за укидање мере безбедности 

лечења и чувања у душевној болници затвореног типа могу дати само психијатри 

који се старају о датим  осуђеницима. Уколико они током низа година пропусте да то 

учине, они на себе преузимају одговорност  за чињеницу да ће Радомир Вељковић, 

Милисав ивановић Ђорше симичић због неколико неодмерених, увредљивих или 

циничних речи о високим државним руководиоцима остати лишени слободе до краја 

живота. По нашим законима, тако оркутна судбина није намењена ни урачунљивим 

убицама. Није стога далеко од помисли да ће они који су за овакву судбину тројице 

осуђеника преузели на себе одговорност увек настојати да је пред јавношћу и 

оправдају. Отуда они у овој ствари не могу бити непристрасни. 

 

 То су вероватно осетили и поменути затворски психијатри па су по први пут 

широкогрудо изразили спремност да своје психијатријске налазе дају на увид 

највећим медицинским експертима. Како израз «највећи медицински експерти» 

укључује не само домаће већ и стране врхунске психијатре, треба рећи да су многа 

удружења психијатара и одговарајуће међународне хуманитарне организације 

годинама захтевали од наших психијатара и надлежних државних органа 

одговарајућа обавештења о појединим лицима којима је изрицана мера безбедности. 

Примера ради, 1. марта 1984.  Харолд Висотски, председник Комитета за борбу 

против злоупотребе психијатрије америчке психијатријске асоцијације, упутио је 

писмо Др. Тодору ***аковићу, председнику југословенског психијатријског 

удружења, у којем је замолио обавештења и одговарајуће документе о случају 

Радомира Вељковића, Душана Ћетковића Божидара Боричића, Сслободана 

Живковића и Вјекослава Маглића. Фебруара 1985. Данско удружење лекара упутило 

је писма на адресе 22 државна органа у Југославији и одговарајућих здравствених 

власти са молбом да му се доставе информације о Милисаву Живановић. Фебруара 

1985. Медицинска групе Амнести Интернационал Данске, Канаде и Аустралије 

упутиле су писма директору Болнице казнено-поправног дома у Београду др. 
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Вукосаву Вучковићу, Савезном и Покрајинском секретаријату за правосуђе са 

молбом за одговарајућим обавештењима о Милисаву ивановићу. Октобра 1985. 

Ковентри група амнести Интернационала у Великој Британији упутила је писма 

директору КПД - болнице др. Вукосаву Вучковићу, Окружном суду у Сарајеву, 

Савезном секретаријату за правосуђе и југословенском амбасадору у Лондону са 

молбом да јој се доставе одговарајући подаци о Радомиру Вељковићу. До сада није 

стигао одговор ни на једно од ових и бројних других писама, па се треба надати да ће 

Комисија петорице затворских психијатара одмах надокнадити све оно што је током 

протекле две године пропуштено. 

 

 Посебну пажњу заслужује тумачење законских услова за изрицање мере 

безбедности које је дао Предраг Матовић, помоћник Савезног секретара за  

 

правосуђе и организацију савезне управе. Он, наиме, потпуно губи из вида природу 

дела која су починили осуђеници које помињемо у нашој петицији. Како је то већ 

више пута речено, они су пичинили вербални политички  деликт - увреду 

Председика Републике и највиших државних органа и њихових представника и тзв. 

непријатељску пропаганду. Матовић их, међутим, у погледу изрицања ове мере 

безбедности у потпуности изједначава са убицама, силежијама и паликућама, јер 

изричито каже да «изрицање ове мере није условљено врстом извршеног кривичног 

дела». Кључан појам који Матовић, по нашем уверењу, погрешно тумачи, 

допуштајући тако велике злоупотребе са кобним последицама, је појам опасности по 

околину. Члан 63. кривичног закона СФРЈ допушта изрицање обавезног 

психијатријског лечења и чувања  у здравственој установи  затвореног типа само 

оном починиоцу кривичног дела који је «опасан по околину». На основу стилизације 

и језичког значења ове законске одредбе сматрамо да се овај појам искључиво 

односи на непосредну физичку  опасност по околину, односно на релативно поуздано 

очекивање да ће неурачунљиви душевни болесник који је већ починио кривично 

дело одређене врсте , поново прибећи неком насиљу као што је убиство, наношење 

телесне повреде, силовање, паљевина, уништавање материјалних добара и имовине 

и сл како реч и мисао, чак и у устима душевно болесног човека, не може бити 

никаква опасност ни за људе ни за имовину, сасвим је очигледно да починилац 

вербалног  политичког кривичног дела не може бити опасан по околину – људе који 

га окружују и њихова материјална добра. 

 

 Коначно, реч-две о природи злоупотребе која је овде на делу. Наш Одбор 

уопште се није упуштао у оцену ваљаности стручне процене душевног здравља овог 

или оног осуђеника. За нас је то питање ирелевантно, јер смо ми у начелу против 

деликта мишљења као таквог, односно против кажњавања затвором или 

упућивањем у душевну болницу затвореног типа било кога за оно што мисли и 

говори. Ми смо, међутим, хтели да упозоримо да се прихијатријско вештачење 

злоупотребљава да би се уместо временски ограниченог изрекло временски 

неограничено лишење слободе. Тако, рецимо, да је којим случајем Радомир 

Вељковић проглашен душевно здравим и урачунљивим, он би се за увреду 

Председника Републике односно тзв. непријатељску пропаганду добио једну или две 

године затвора. Овако је, због вештачењем утврђене неурачунљивости, већ 13 
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година лишен слободе и, ако се ништа не предузме, остајће иза затворских врата до 

краја живота. Стога још једном предлажемо да се ови случајеви најозбиљније 

испитају, да се поменути осуђеници пусте на слободу и да се новелирањем кривичног 

закона СФРЈ убудуће онемогући да било ко буде осуђен на меру временски 

неограниченог смештаја у душевну болницу затвореног типа за оно што мисли и 

говори. 

 

У Београду, 

10. фебруара 1986.    за Одбор за одбрану слободе 

        Мишљења и изражавања 

 

        

 

 

  Младен Србиновић с. Р.         Кнез Михајлова 42 

         11000 Београд 

 

Чланови одбора за одбрау слободе мишљења и изражавања 

 

Академик Матија Бећковић 

Академик  проф. др Димитрије Богуновић 

Академик  Добрица Ћосић 

Проф. др Неца Јованов 

Академик проф.  др Михаило Марковић 

Академик Драгослав Михајловић 

Академик  проф. др Никола Милошевић 

Академик  др Гојко Николиш 

Академик  проф.. др Предраг Палавестра 

Академик  проф.  др Радован Самарџић 

Академик  проф. др Драгослав Срејовић 

Академик  проф.  др Љуба Тадић 

Др Коста Чавошки 

Проф. Иван Јанковић 

Борислав Михаиловић Михиз 

Танасије Младеновић 

Академик Мића Поповић 

Академик Младен Србиновић 
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-3 фебруар 1986.године. Допис Биљане Јовановић листу ВЕЧЕРЊЕ 

НОВОСТИ. 

 

 
Биљана Јовановић. 

 
Главном и одговорном уреднику «Вечерње новости». 

 

Ради истинитог информисања јавности, тражим да објавите следеће:  

 

 Ваш новинар Борислав Комад у чланцима : «Пуцањ у чињенице» и 

«Подметање истини» (31. јануар и 1. фебруар 1986.), пишући о људима који су били, 

или су још увек подвргнути мери безбедности принудног лечења на психијатријском  

 

одељењу  Централног затвора, а поводом представке Одбора за одбрану слободе 

мишљења и изражавања, дезинформисао је јавност пропуштајући да наведе 

кривична дела за која се петорица људи била оптужена. 

 

 Новинар Комад није навео нити један навод из оптужнице. 

 

 Цитирао је исцрпно психијатријске експертизе којима су ови људи по налугу 

суда били подвргнути и навео имена лекарске комисије. 

 

 Из свега тога се не види шта су стварно ти људи учинили, односно скривили. 

 

 Хенотице или хотимице није написао да су њихова «кривична дела» вербална. 

 

 На жалост, упорно настојање јавности да се параграфи кривичног  закона 

који предвиђају казне за извражавање мишљења укину, засад нису уродила плодом. 

Напротив, уведена је новина, мимо закона  - одскора мишљење потпада и под 

прекршајне параграфе. 

 

 Свим људима, које новинар Комад помиње и под прекршајне параграфе 

инцијалима, казне  за вербална политичка дела, на основу психијатријских  

дијагноза, замењена су неограниченим принудним (казненим) лечењем у затвору. 

 

 Очевидно је, да ако се по налогу судова обавља психијатријско вештачење над 

људима који су оптужени за вербално политичка дела, тад предмет стварне 

психијатријске експертизе није душевно здравље, већ садржај оптужнице. Ниједан 

од тих људи није оптужен  за кривично дело насиља. А насиље је над овим људима 

учињено уз помоћ психијатријских институција и на основи постојећег закона (чл. 

63 КЗ СФРЈ) 
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6. фебруар 1986. 

У Београду                                                 Биљана Јовановић 

 

 

 

-3 фебруар 1986.године. Лични допис листу ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ. 

 

Томислав  Крсмановић                                                                            3. 2. 1986. г. 

Ул. Похорска 15/В спрат, стан бр. 23 

Нови Београд, тел. 604-051. 

 

 

Борислав Комад, новинар. 

 

Вечерње новости», Београд. 

 

 

Трг Маркса и Енгелса бр. 7 

 

Позивам се на Закон о штампи, у циљу истинитог информисања јавности молим 

ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ  да објавите овај допис. Изричито наглашавам да евентуалне 

модификације текста  је неопходно  да ја одобрим, разуме се уколико текст буде 

објављен. Наиме,  у Вашем листу од 31. јануара и 1. фебруара ове године, изашла су 

два чланка  реаговања Вашег листа на петицију «Одбора за одбрану слободе 

мишљења  и изражавања « о могућностима и жалбама  у вези злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе код нас. У више наврата сам ја  помињан (пуно име 

и презиме). Наводи се да је питање  злоупотребе психијатрије у политичке сврхе код 

нас предмет спора још од пре 10 година «када је Томислав Крсмановић и сам жртва 

то питање изнео у јавност». Даље се за мене каже» «У емигрантском листиу «Наша 

реч» из Лондона др. К. Чавошки, један од потписника петиције је написао 

прелиминарни извештај  о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе. Припремио 

сам га, навео је др. К. Чавошки, на основу докумената које је Одбору ставио на 

располагање т. Крсмановић. Он је уложио изузетно велики труд да дође  до података 

о 24 случаја, где су појединци прогањани, лишавани  слободе и пословне 

способности. За добар део је прикупио све потребне списе и податке. О неколико пак 

има само штура обавештења која указују на озбиљност ситуације али не пружају  

много  основ за релативно поузданије закључке...». говори се даље о великом 

публицитету ове петиције у свету, дају информације о 5 особа о којима говори 

петиција. Затим се улаже много  напора и позива се на мишљења тима 

неуропсихијатара КП Дом болница, да се додкаже  да су ових 5 особа заиста душевни 

болесници, неурачунљиве особе и да се никако не ради о злоупотреби психијатрије 

него о помоћи «несрећницима». 

 

У свету је обичај да када се о некоме говори јавно да му се да право одговора. 

Нажалост, ово  право се често не поштује у нашем друштву. Примера ради породица 

Николе Познића из Банатског Пландишта један од 40 случајева који су предочену 
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Одбору, 100 његових сродника, пријатеља, су покренули  петицију 7. 7. 1983. г. 

адресирану на шефа државе а у вези жалби  да се над његовим  плановима породице 

спроводе злоупотребе психијатрије. ПОЛИТИКА од 5. 11. 1983. г. Је објавила вест да 

је Н. Познић обмануо потписнике «да  су потписали празан лист». 21. 11. 1983. г. 

Исти потписници пишу  нову петицију у којој тврде да нису обманути али 

ПОЛИТИКА  од 24. 12. 1983. г. Поново тврда да је Н. Познић обмануо потписнике, 

подметнуо празан  лист. 25. 12. 1983. истих 100 грађана пишу трећу петицију у којој 

поново пружају пуну подршку  Н. Познићу и тврде да их он није обмануо. 

ПОЛИТИКА и дрги листови су одбили да је објаве. Може се слично десити и са 

написима В. Новости. 

 

Такође се каже да скупштина СФРЈ и СРС нису примиле петицију одбора! Како је 

то могуће када је Одбор исту послао? Где је ту слобода преписке? 

 

Што се тиче мене, В. Новости и мене представљају као жртву злоупотребе 

психијатрије и стављају у исти кош са осталима. Али се не дају никаква објашњења  

 

о мени. Оставља се читаоцима да из сервираних информација и интегралног текста, 

а који, нажалост, не оперише увек са чињеницама, сами извлаче закључке. 

Најодлучније протествујем против оваквих инсинуација у вези мога здравља. Ја сам 

жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. Ако то В. Новости тврде морају  

дати и објашњења. Уколико В. Новости ми не пруже сатисфакцију и објаве овај 

допис ствар ће се расправити пред належеним судом. Шта сам претрпео и због чега 

се може видети из даљих информација, спреман сам да презентирам и 

документацију. 

 

Неима, 28. 4. 1977. г. ГСУП, Београд, бр. 156 поднео је против мене дудији за 

прекршаје СО Раковица захтев за покретање прекршајног поступка из чл. 2, ст. 1 т. 

5 прекршаја јавног реда и мира, преношење лажних вести и узнемиравања грађана, 

изазивање револта и нерасположења радника у Фабрици Рекорд, Раковица где сам 

тада био запослен. Био сам смењен са вишег на ниже место, смањен плата и изложен 

ширанирању  по основи «морално-политичке неподобности» (А која је сада се јавно 

признаје  не-уставна. Дакле, био сам невин.) Ја сам  јавно протествовао и то рекао 1. 

9. 1977. г. Овај судија је донео Решење ИИ-Уп. Бр. 1613/77 г. Којим ме проглашава на 

основу налаза психијатара Завода за ментално здравље примаријуса др Т. Седмака и  

др. М. Дамњановића (од 1973. г. Био сам неколико пута у овој установи због 

несанице, жалио сам се на раније отказе и сличне поступке као и у Рекорду а због 

сличних разлога), да сам оболео од шизофреније (295. ст. 9), да  сам неурачунљив, 

предложено  је систематско лечење у затвореној установи. (али није прихваћено). 

Цео месец октобар 1977. г. одмах сам био експлорисан од стране  тима стручњака 

Војне медицинске академије: психијатар др. С. Петровић, пуковник, социјални 

радник, психолог, помоћно особље, амбулантно, више пута недељно (тамо сам дошао 

са упутом др. А. Спахић). 24. 10. 1977. г. бр. 854. 548 је издат Налаз «sine morbo 

psyhiatrico», Психички  здрав. Мишљење: пацијент је детаљно експлорисан од 

стране психијатра, психолога и социјалног радника, па се на основу добијеног 

резултата може са доста великом сигурношћу тврдити да у тренутку испитивања не 
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постоје зунаци менталног обољења или поремећаја». Познато је какво је тешко 

обољење  шизофренија. И да није могуће да неко буде 1. 9. 1977. болестан од те 

болести, а само месец и 24 дана после тога буде потпуно здрав!. Напомињем да ме је 

ВМА најдетаљније експлорисала од свих болница. 

 

22. 6. 1981. г. је против мене поведена истрага због наводног вербалног политичког 

деликта (а који се састојао у жалбама  на повреде мојих права). Спроведено је 

психијатријско вештачење  пред судско:психијатријским одбором медицинског 

факултета у Београду. Ова установа је издала 20. 4. 1981. г. бр. 35/81 Психијатријски 

налаз да сам психички урачунљив, свестан одговорности, исправно оријентисан у 

времену, простору, према другима, аутопсична оријентација уредна, пажња 

правилно усмерена, упамћивање и памћење нису оштећени, интелектуални ниво 

изнад просека. Одаје утисак углађене и коректне особе». 

 

Дакле, и овај Налаз је супротан Решењу судије за прекршаје СО Раковица од 1. 9. 

1977. г. и налазу лекара ЗМЗ из Београда!. 

 

21. 6. 1975. г. сам био ухапшен због сличних разлога као што је напред описано од 

стране ГСУП-а, сутрадан сам насилно смештен у П. Б. «Л. Лазаревић», Падинска 

Скела где сам остао десетак дана. За ово интернирање нисам дао повода, било је 

незаконито, није ми била дата помоћ адвоката, није била информисана општина, био 

сам приморан да конзумирам велике количине контраиндикованих лекова. Изашао 

сам са дијагнозом «параноидна реакција» (291.9). 

 

За време Конференције УНКТАД у Београду јуна 1983. г. сам имао више контаката 

са појединим особама учесницима ове конференције. Због тога сам био више пута 

хапшен и најзад насилно смештен у П. Б. «В. Вујић» и одмах отпуштен, али обавезан 

да сваки дан док траје УНКТАД долазим у ову клинику на «регистровање». 

 

Контраиндикације и нелогичности су очигледне. 

 

У налазу Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета из Београда од 20. 

4. 1982. г. се кае да сам се жалио  на отказе, смењивања, хапшења, прогоне, 

констатује се на основу тога идеја прогањања код мене! Ја поседујем документацију 

из које се необориво може  видети да сам ја све то претрпео и да су мотиви прогона 

били политичке природе. Дакле, не ради се о идеји прогона него о стварним 

чињеницама. Каже се даље у овоме Налазу да сам се супротставио прогонима, да сам 

почео да се борим за своја права и касније уопште за људска права, да се залажем  за 

демократизацију друштва и обраћам за помоћ страним  хуманитарним 

организацијама, професионалним, констатује  се да је присутна и идеј величине код 

мене због тога! Дакле, борити се против прогона је и имагинација прогона и идеја 

величине! Толики људи  широм света се данас боре против неправди, да ли су они 

ментални болесници? 

 

Завшио сам Економски факултет у Београду, пост дипломске студије из 

психолошких, социолошких, статистичких и истраживања тржишта CIFEM-ICHEC, 
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Брисел , Белгија (где сам боравио 1965-1971 г.) са одличним успехом. Знам течно  

француски и добро енглески и руски. Објавио сам више десетина неучних и 

стручних радова, признат сам  стручњак у својој области. Није логично да душевно 

оболела особа придобије  поверење угледних академика, познатих психијатара из 

света, хуманитарних и професионаалних организација. 

 

У тексту се спомиње да се страна пропаганда ангажовала и да се манипулише са 

СФРЈ и душевним болесницима. 

 

Напомињем да врло добро знам ових 5 особа као и осталих 40  који су предочени 

Одбору, и да је често ситуација и код њих  слична мојој. Уосталом, неки од њих ће 

Вам се јавити. 

 

Код нас је у задње време покушана легализација злоупотребе присхијатрије, 

пројекта закона о образовању који је предвидео слање неподобних професора «на 

психијатријски преглед!» домаћа штампа  је у више наврата писала о злоупотребама  

 

психијатрије код нас задњих година. Познаваоци тврде и констатују «растући тренд» 

жалби на злоупотребе психијатрије у СФРЈ. (А тренд означава појаву а не 

појединачне случајеве). 

 

Тврдња лекара КП Дом болница да су спремни да омогуће увид у документацију и 

контакт са ових 5 особа (и другима) еминентним психијатрима  је демократски став.  

 

Али, то једино могу  бити страни непристрасни психијатри, нпр. делегирани од 

стране Светске асоцијације психијатрије. 

 

СССР је познат по овој пракси, али СССР није до сада признао ни један случај 

злоупотребе психијатрије. Психијатрија је погодно средства да се контролишу 

грађани: политички кривац је затворен у психијатријској болници, а не у затвору, 

регистрован је као душевни болесник, иако је, уствари, политички затвореник. На 

тај начин се укрива политичка репресија и смањује  број  политичких затвореника. 

Јавност за оваква суђења обично и не сазна, нема неугодног публицитета као у 

случају политичких суђења, околина се покушава да убеди да је у питању 

«болесник», конвенира да се сломе «тврди», време боравак  је неограничено (казна 

затвора је електро и инсулинским шоковима, и тд. 

 

Услови живота у КП Дом болница су врло тешки. И потпуно психички драв човек 

оболи после извесног времена. То је прави затвор а не болница. 

 

Стојим на располагању за прегледе од било кога, где и када. Такође сам спреман да 

обавим разговор са новинаром Б. Комад. Прилажем текст «Бекство од моћника» 

(Дневник, Н. Сад , 25. 8. 1985. г. који констатује да људи услед прогона «често 

психички обољевају». 
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-10 фебруар 1986.године. Допис Драгана Вељковића листу  ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ. 

 

Драган Вељковић 

Стојана Милошевића 5/И                                                                                                     10. 

2. 1986. 

Крушевац 

 

 

Редакцији листа ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

Београд, новинар Боро Комад, 

Трг М. и Е. Бр. 7 

 

Молим Вас да сходно Закону о информисању  и штампи  изношење истине, објавите 

овај напис о моме брату Радомиру Вељковићу. Наиме у Вашем листу од 31. 1. и 1. 2. 

1986. г. су изашли чланци «Пуцањ у чињенице» и «Подметање истине» од Вашег  

 

новинара Боре Комада. То је став Вашег листа у вези петиције Одбора за заштиту 

слободе мишљења и изражавања од 6. 1. 1986.г. и на реалције које је ова петиција 

имала у свету. Спомиње  се и мој брат радомир, «Р. В. Пезхионисани пуковник ЈНА, 

који је 12 година у затворској болници наводно због вређања П. Тита» (пре свега он 

је био потпуковник ЈНА). Затим  за мога брата, каже Конзилијум лекара Централног 

заворе у Београду: «Увидом у медицинску документацију и личним увидом, 

комисија је утврдила да болује од параноје кверулантног типа, тј. суманутости  

парничења, која у потпуности одговара класичном опису овог обољења у савременој 

стручној литератури... Он сатима, месецима, данима, годинама, «изучава»  

математику, квантну физику, астрономију, гарилошку физику и друге «високе» 

науке из којих издаје «саопштења» «притужбе» и друге «студије» не хајући за одмор, 

шетњу, тј. Социјализацију, или друге садржаје особа живљења. У судско 

психијатријском смислу је потпуно неурачунљива особа несособна за егзистенцију у 

друштвеној заједници». 

 

Текст је кратак, штур, пун «високо» научних фраза, које желе много да кажу, а не 

кажу ништа. Али је јасан циљ, створити утисак поуздане дијагнозе и високе 

научности и убедљивости» експерата психијатара» К дом болница у Београду. 

Нажалост, има и баналности, чак и непристојности, потсмеха, увреда, 

понижавајућих изјава, а које никако не доликују лекарима. 

 

Где је садржај оптужнице, зашто је био оптужен и смештен у ову установу? 

 

Петиција Одбора је имала велики публицитет у свету да је то унело сумњу  и смутњу  

у свест многих грађана. Вечерње новости, као најчитанији лист у земљи  су имале за 

задатак да ову сумњу елиминишу.  

 

Нигде се не наводи да је мој брат смештен у ову «болницу» зато што је починио 

вербалан политички деликт не-насилне природе «непријатељске пропаганде», 
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«наношење штете угледа драва и њених органа». Није било никаквог насиља, 

претње насиљем. Мој брат је позхнат као врло мирољубива и културна особа, бивши 

предавач на Војној академији у Сарајеву. Бавио се страсно и врло успешно и 

науком. Био је најбољи студент у класи и носилац почасног звања «Титов питомац». 

Цела породица је била позната као комунистичка, ја сам био у партизанима  од 1941. 

г., Радомир од 1943. г, мајка од 1941. г. Оцењен је као натпросечно интелигентан. 

Али је он 1959. г. критиковао по њему неправедну расподелу станова његовој 

јединици. Због тога  је пао у политичку немилост и био изложен прогонима. Почео се 

жалити  1967.  са 41. годином старости  га пензионишу. Озлојеђен  је, све се више 

жали. 

 

Био је хапшен, испитиван, тучен, малтретиран, 1967. г. први пут насилно смештен у 

психијатријску болницу (ињекције, лекови и сл.). У очају пише 1967, 1970, 1972. г. 

протестно писмо П. Титу у виду притужбе. Зато су га и ставили у психијатријску 

болницу. 

 

 

 

Постоје необориви докази да се ради о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе. 

Мој брат има 5 лекарских уверења из времена када је смештен у психијатријску 

болницу као «неурачунљив» опасан по околину» а која су издата од еминентних 

здравствених установа која тврде да је он психички здрав потпуно:  1. Клиничке 

болнице Сарајево бр. 6344 од 19. 12. 1967. г; 2. Неуропсихијатријске клинике 

Београд, Одељење   «А» бр. 885 од 24. 1. 1968. г; 3.  установа «Омер  Маслић» Ново  

 

Сарајево бр.  991 од 8. 2. 1968. г. 4. Медицински центар Зеница бр. 124 од 4. 8. 1970. г. 

5. Општински суд Сарајево (I)  бр. 16/67 Сарајево 22. 12. 1967.  

 

Јасно је да је он смештен у лудницу психички здрав. Зашто му није изречена казна 

затвора? 

 

У  односу на њега су почињена многа безакоња: није ни извођен на суђење, није му 

издато никакво Решење  ни Медицински налаз, не прима пензију, за тутора му је 

одређена супруга са којом је у брако-разводној парници, а што је незаконито, 

онемогућено је да нађе адвоката , ( који га је бранио је био ухапшен). 

 

Пре смештаја  у болницу је био гвозденог психичког и органског здравља. Али је 

временом услед стресова и насиља све почело да попушта. Већ 1970-их  година је био 

уздрман, али урачунљив и 1973. г. Почела је несаница, астенија, депресија, 

психо.соматски поремећаји, исцрпљеност, постаје крајње нервозан и импулсиван. 

Слабе му и интелектуалне способности. 

 

Услед тога његови текстови и пре смештаја у болницу у извесној мери садрже 

прејаке речи, преоштре, понекад и изопачене. Он је био озлојеђен, импулсиван, није 

се добро контролисао. Ово власти профитирају да га представе чудним болесним. 
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Радомир ми је рекао да има и фалсификованих докумената које он никада није 

написао. 

 

12. г. боравка у психијатријској болници су се врло лоше одразили на његово 

здравље. Задњих година се код њега запажају  необичне идеје које нису раније 

постојале. Његово психичко стање је сада лоше. Али није било такво пре смештаја у 

ову установу. Одговорност за стање његовог здравља сносе затворске власти. 

 

Ја сам такође био политички прогањан само зашто што сам захтевао да се 

демобилишем из ЈНА, хтео сам да студирам, да будем инжењер. То ми је замерено 

као знак нелојалности и незахвалности. Био сам онемогућен 10 година да се 

запослим, био сам и хапшен, сђен и прекршајно осуђиван, малтретиран. Задњих 

година сам озбиљно оболео од више тежих органских болести. Радомир је био на 

мојој страни од 1950. г., можда је оно што се делило 1959. г. биле у вези са мном. 

 

Радомир  не добија никакав лек у овој установи. 
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26 фебруар 1986.године. Миланов рођендан. 
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-28 фебруар 1986.године. Шведски премијер Олоф Палме убијен док се враћао из 

биоскопа (проглашен мртвим мало иза поноћи). 

 

Београд је био запрепашћен овом вешћу. 

 

 
Олаф Палме. 

 

Петиција преко 200 српских интелектуалаца је послата Скупштини у којој се осуђују 

"геноцидне" намере према Србима и осталим не-Албанцима на Косову и тражи 

чвршћи став према сепаратистима. 

 

Вјесник оптужује Курта Валдхајма, бившег генсека (генералног секретара, напомена 

аутора) УН, сада кандидата за председника Аустрије, за учешће у операцијама 

против партизана.  

 

Завршено светско рукометно првенство у Швајцарској. Југославија је првак.  

 

 

-1986.године. Упознао сам Доброслава Парагу. 

 

За Доброслава Парагу сам сазнао из једног хрватског емигрантског листа и од 

Владимира Марковића. У њему сам одмах преопознао тешког политичког 

страдалника. Био је скоро тинејџер, када је због вербалног деликта провео неколико 

година на Голом отоку, држали су га и  у загребачкој затворској психијатријској 

болници у Шимунској без броја.  

 

Сачекао сам га на београдскј железничкој станици. Из воза сиђоше два наочита 

момка, виши је Доброслав, а мало нижи његов брат Домагој.  Упутише се ка мени, 

руковали смо се и упутили у град. Добросав је висок и кошчат, необично леп момак, 
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мада убледео и са успореним покретима и помало залеђеним осмехом. Али сам одмах 

схватио да је он зрео борац за људска права, врло мотивисан, и искусан.  

 

Сели смо у башту Хотела Москва. Говорио је о својим патњама. Доброслав је пао под 

удар јер је прикупљао потписе за петицију за укидање вербалног деликта:`` Замисли 

Томиславе, петицију ми је потписало  двадесетак чланова загребачке Академије 

знаности и умјетности, и у року од годину дана, од тих двадесетак,  петнаестак је 

изненадно преминуло!``. 

 

Посматрао је пажљиво уз осмејак моју реакцију на његове изговорене речи. 

 

Дочаравао ми је ужасе Голог отока, где га је стално уцењивао и претварао  му живот 

у пакао неки затвореник, Италијан, по имену Рекети, изгледа да је Рекети био 

перверзни хомосексуалац.  

 

``Био сам сведок грозоморне сцене када се затвореник у затворској болници у 

Загребу, прво се огледао у стаклу прозора, затим се залетео и ударио главом у дрвени 

и гвоздени оквир, повредио се, и почео да бесно кида своје месо и да га једе``.  

 

Даље је казао следеће:`` Одлазак у затворски ВЦ је нечувена тортура за поједине 

затворенике, јер је било мало ВЦ-а, а много затвореника. Стварао се дугачак ред. 

Неки су имали затворе ( опстипацију), а други дијареје. Они први су се дуже 

задржавали, а ови потоњи су им лупали на врата``. 

 

Доброслав је мудар, методичан, образован, дисциплинован, зна шта жели и томе иде 

право и упорно. Када ми је саопштио да је завршио неку католичку школу, разумео 

сам му откуд му такав шлиф,  јер сам и сам завршио католичке постдипломске 

студије у Бриселу, и четири године живео у ванбрачној заједници са Белгијанком, 

католкињом.  

 

Сазнао сам да је његов отац Хрват, католик из Мославине, а мајка Јеврејка 

(Жидовка), из богате и угледне загребачке породице:`` Комунисти су  обитељи моје 

мајке све конфисковали,  а ујаке одмах стрељали``. 

 

Био сам запрепашћен сазнањем да су хрватске комунистичке власти убијале Јевреје. 

Тога у Београду није било. Као да је Хрватска друга држава,  одавно то нагађам. 

 

``Мој отац се за време рата супротстављао италијанизацији Далмације, Окупаторске 

италијанске власти су га због тога гониле, а после рата је пао под удар комуниста, па 

тако све до данашњих дана``, исповеда ми се скрушено као да сам свештеник у  

исповедаоници. ``А Домагој је био у лудници јер је критиковао Тита, провео је 

годину дана у казненој војној јединици у Гњилану на КОСОВУ`, показа на Домагоја, 

који сво време ћути.  

 

Као да је Домагој инфериорни млађи брат?. Посматрао сам га испитивачки, стекао 

сам утисак о његовој личности, па се плашим да ће када проговори, то  бити неко 
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други. Изгледа да је он назирао моју представу о  њему, па је сво време ћутао као 

заливен. 

 

Из мојих ранијих сусрета са представницима несрпских народа Југославије сазнавао 

сам, да они као виновнике својих неприлика и страдања, као политичке 

прогонитеље, виде пре свега у Србима чизмашима. Мени се Доброслав  жалио на 

неког затворског мучитеља Србина, по имену Ацана. Колико сазнах од њега, 

затворско особље је било већином сатављено од Срба. 

 

Мој утисак је био да је то случај и са браћом Парага. `` Овде у Београду и у Србији 

поредак масовно прогони грађане``, хоћу да их разуверим, просветим, извадих 

документацију о себи, и о многим другима. Доброслав је пажљиво разгледао, и 

постављао ми бескрајна питања. После пола сата разговора на ову тему, преда мном  

 

 

је  сада био један други Доброслав, који је схватио да су прогони масовни и да се не 

догађају само у Хрватској, него и у Србији. Посматрао ме је са новим поверењем. 

 

Упознао сам ових година људе, они интелигентнији и смиренији, су склонији да 

исправно процене и прихвате аргументе. А они који то нису, нарочито они 

острашћени, ригидне и тврдоглаве бирократе , су непријмемчиви на било какве 

логичке и очигледне аргументе. 

 

Доброслав је врло интелигентан и образован. Поврх свега, упркос ужаса које је био 

претрпео, сачувао је смиреност и гвоздену логику резоновања. 

 

`` А зашто би то чинили?``, питао ме је очекујући од мене као старијег и искуснијег 

прави одговор. `` То је ирационална реакција бољшевичког поретка``, рекох му. 

``Ево видиш овде многе политичке (противнике) шаљу у луднице, исто као у СССР-

у``, погледах га убедљиво право у очи.  

 

`` Мислиш да је овде совјетска зона утицаја?``, он постаје све радозналији.  

`` Тако изгледа``, поверих му се, мада се сећам речи мога оца да овде влада Запад. 

Признајем сам себи да сам у тоталној конфузији по овом питању. 

 

Доброслав се међутим ухвати за ову моју тврдњу, као дављеник за сламку:`` Да 

Томиславе, изгледа је све ово масло Москве``. 

 

Па српски и хрватски су један језик, кажу масло као и ми? Са Доброславом се осеђам 

тако близак духом, као да је мој нераздвојни друг у Београду? Или близак рођак? 

 

Онда се повео разговор о жртвама за време Другог светског рата:`` Било је милион и 

седам стотина хиљада жртава, то су већином били Срби``, рекох убеђен да и он тако 

мисли.  
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``Ни говора, већином су били Хрвати``, скоро да поскочи. Из интонације његових 

речи и израза лица и покрета, схватих да он, као и ја, не жели да покреће 

традиционалне српско-хрватске расправе, јер уместо раскола ми тражимо спону: 

како се спасити од стално присутних невидљивих тирана, који нам свакодневно пију 

крв на сламку. 

 

Док смо нас тројица шетали Теразијама, сретосмо ујку Ђорђа и ујну Ивку 

Беатовић.8 томови 1, 2 и 3). Они ме насмејани поздравише радосно у пролазу. `` Знаш 

ли ко је ова старија жена``, окретох се Добром. (тако сам га сада звао, а он мене 

Томиславом. `` Имаш право хрватско име  краља Томислава``, шалио се са мном),  то 

је рођена ујна моје мајке, Ивка Беатовић, Хрватица, њено девојачко презиме је 

Мештровић``, рекох му очекујући његову реакцију, коју сам претпостављао.  

 

Он стаде у месту: ``Хрватица! Још се презива Мештровић, а слободно живи у 

Београду?``, скоро се зачуди.   

 

 

Ја пређох на хрватски дијалект: ``Она је најближа родица вајара Мештровића, а 

Мато Мештровић јој је близак сродник``.  

 

 
Мате Мештровић. 

 

Када изговорих име МАТО МЕШТРОВИЋ, он опет стаде у месту, укочи се зурећи  у 

мене збуњен и непокретан. Знао сам откуд му таква реакција на ово име.  Наиме, 

Мато Мештровић је вођа усташке емиграције у Америци. 

 

`` И нико је овде у Београду не дира?``, зину и зури упитно и зачуђено у мене. 

 

Тако је започело моје вишегодишње дружење са необичним човеком Доброславом 

Парагом.  

 

 

 -10 март 1986.године. Војислав Шешељ пуштен из затвора, у коме је био од 1984. 

 

Моја дружења са Војиславом Шешељом-Дневник-1984.-2003. године. 

 

"Не суди да ти не буде суђено" 

"Не пресуђуј, него просуђуј" 
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Војислав Шешељ 

 

 

Трудим се колико могу више да увек будем објективан, и да у анализама и 

проценама стварности и људи то чиним  примењујући научни метод. А то 

значи : објективност, тачност мерења, свеобухватност и континуалност. 

Тако чинећи, желим да опишем своја дружења са др Војиславом Шешељем за кога 

сам први пут чуо 1984. године, када је било суђење групи београдских бораца за 

људска права, међу којима су били  и саборци Миодраг Милић, звани Мића Доктор, 

Милан Николић, Предраг Олујић и други, који су заједно са Милованом Ђиласом 

учествовали у дискусијама на такозваном Слободном  универзитету. Суђење овој 

групи је било у Првом општинском суду у Београду у улици Слободана Пенезића 

Крцуна. 

 

У суседној мањој судници је истога дана било суђење еминентном београдском 

интелектуалцу Милану Младеновићу, такође због вербалног деликта који је починио 

за време свог боравка у Паризу, Милан је тада био осуђен на казну затвора од годину 

дана, коју је и издржао. 
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С лева на десно: председник Конзервативне странке Канаде у разговору са Миланом 

Младеновићем.. 

 

У Првом општинском суду се скупио цео београдски свет који се бори за поштовање 

људских права и демократију. Пре извесног времена узбуђење  

јавности је било изазвано једним сличним процесом, помињаном Драгољубу 

Игњатовићу (једном од оснивача наше организације), Момчилу Селићу и Миловану 

Ћиласу, због неовлашћеног издавања часописа ЧАСОВНИК.  

 

Као што сам већ помињао, на овом потоњем суђењу сам упознао и поменутог 

Милоша Богдановића, младог студента, који је на суђењу био у својству сведока. 

Показао ми је свој досије, изјаве, жалио се да су га прогониле војне власти за време 

служења војне обавезе у Сарајеву. 

 

 

У канцералији београдског адвоката Тање Петовар имао сам прилику да  лично 

упознам осијечког адвоката Владимира Шекса. Тања Петовар је лепушкаста и 

интелигентна млада жена, она  је Словенка, ћерка генерала ЈНА, имају велики леп 

стан код Титове Куће цвећа на Дедињу. 

 

Владимир Шекс и ја смо изашли из њене канцеларије и дуго шетајући се 

разговарали. Шекс ми се том приликом поверио да је био близак режиму, али да се 

дистанцирао и да је био због тога изложен прогонима, тврди да је се његова савест 

пробудила. `` Моја савест ми није дозвољавала да  као јавни тужилац у Осијеку 

пресудим на штету правичности. ``, окрете ми се скоро потрешен. Том приликом ми 

је поклонио своју књигу на тему савести, са посветом. 

 

Серија судских процеса због вербалног деликта запљускује СФРЈ. У Сарајеву Алији 

Изетбеговићу, у Хрватској  Владимиру Шексу, Доброславу Параги, у Македонији 

смо сазнали за прогоне нашег представника психолога Илије Илијевског из 

Струмице.  
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Уследио је нестанак синдикалисте Радовића и његова насилна  смрт, људе су 

смештали у луднице и прогонили на слободи. У ПБЦЗ (Психијатријској болници 

Централног затвора у Београду), и у самом ЦЗ било је  више вербалних преступника,  

као и у другим затворима и лудницама широм земље. 

  

 Иван Прекајски и Илија Мољковић ми тада у суду, рекоше да је био притваран 

млади  доктор правних наука из Сарајева Војислав Шешељ. 

 

Исто ми је потврдио и др Веселин Савић, неуропсихијатар са Медицинског 

факултета у Београду, док сам био у његовом стану на Светосавском платоу ( томови 

1. 2. и 3), којом приликом су били присутни и Милован Ђилас ( томови 1. 2. и 3),  ујак 

моје мајке Ђорђо Беатовић ( томови 1. 2. и 3)- њихов пријатељ и вршњак, и др 

Војислав Секуловић, професор Медицинског факултета у Београду, неуро-хирург и 

директор Неурохирушке клинике.  

 

Ђидо, тако зову Ђиласа, је друг др Савића из студентских дана у Београду у 

Краљевини Југославији. Оба су били левичари. Ђорђо Беатовић се дружио са њима и 

за време Другог светског рата. Он, доктор Веселин Савић и професор Бошко Томић ( 

томови 1. 2. и 3), су тада хтели да мире партизане и четнике, и због тога су били 

прогањани од Немаца. Доктор Савић је због тога био завршио у концентрационом 

логору у Аустрији, замало је угушен  гасној комори. 

 

Доктор Савић и Ђорђо Беатовић су Херцеговци, а Ђилас је Црногорац, др Секуловић 

од Никшића.  Значи клан „Динараца―, помислих.  

 

 

 

 

Ђилас ми је једном са великом благошћу и топлином открио:" Од Мостара па све до 

Ваљева и Горњег Милановца, је све један исти дијалект и нагласак, исти 

менталитет, исти народ". 

 

Тачно. Лепо. То и ја знам.  

 

Споменуо сам им Зимску олимпијаду у Сарајеву, да би то могло имати своју, нечију, 

симболичну прикривену поруку, отварање ``ледене``, „крваве олимпијаде― ратова 

мржње и разарања у нашој земљи,  који се наслућују. Ђилас се смешкао мудро, др 

Савић ми каже смешкајући се тајанствено да је таква асоцијација песимистичка, 

чак и параноична. 

 

На ове моје речи обрати ми се тихо Тања, супруга доктора Савића, која је много 

млађа од њега:" Молим вас немојте о политици, Ја сам јуче госоподина Ђиласа 

вратила са врата, Долазила је полиција због вас двојице``, упире прстом и у мене ``, 

извините, али ћу бити принуђена то да урадим и са вама", рече ми резигнирано.   
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Она застаде. Због нечега је упорно и врло испитивачки пиљила у мене:`` Видела сам 

јуче на пријему једног Француза, апсолутно је исти као ви, никад у животу нисам 

видела тако слична два човека``. 

 

`` Мој луђаче, ``окрете ми се смешкајући се и шалећи се доктор Савић:`` Па ти имаш 

и двојника, alter ego``. 

 

Штрецнух се, да то није онај двојник из Брисела? ( том 3) Откуд он сада овде? Па још 

Француз? 

 

Професор Секуловић ме је све време са стране посматрао испитивачки, смешкајући 

ми се  пријатељски, док је зналачки осматрао моје велико масно ткиво на потиљку, 

као пола главе. Приђе ми и опипа масно ткиво:`` Дођите да вам то скинемо, није 

опасно.``, врати се на своје место посматрајући ме и даље благонаклоно. 

 

Ово масно ткиво ме већ годинама држи у страху и неизвесности. Расте, а не смем да 

се обратим лекару. Људи ме загледају приликом разговора, саветују ми да то 

оперишем. А ја се плашим.   

 

Немам поверење у наше лекаре, обратићу им се једино када будем морао. Тешко ли 

се ономе ко падне у руке наших лекара, слушао бих повремено жалопојке несретника 

који су доживели у болницама свакојака болна искуства. 

 

Када чух ове речи професора Секуловића да то није нншта опасно, живнух. Добих 

храброст и полет, да то што пре урадим. Највише због тога, што ја имам поверење у 

професора Секуловића, који је један од најбољих пријатеља, и земљак доктора 

Савића. Ја се не бих плашио такве операције у нормалним околностима, да имам  

 

 

поверење у лекаре, а ја то немам, јер су они често режимски људи. Значи могу бити 

опасни. 

 

Доктор Савић скоро да лупну шаком о сто:" Прогоне нашег човека Шешеља у 

Сарајеву, треба га спашавати". 

 

Министар унутрашњих послова Стане Доланц је на конференцији за штампу 

оптужио нашу групу, и мене лично,  да ширимо неистине и блатимо СФРЈ,  и да је на 

делу злоупотреба душевно узнемирених, које су непријатељски елементи упрегли у  

кола антијугословенске пропаганде.  

 

Милован Ђилас ми се окрете и рече ми тихим гласом да треба да будем спреман да 

будем разапет на крст, ако желим да се борим за правду, и да  мењам друштво на 

боље: `` Ја сам се са тим помирио још далеке 1938. године.``.  

 

Црногорци су хероји, часни и честити људи. 
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Реплицирам му да ја нисам почео да се борим да мењам друштво, него да се 

спашавам од прогона, за које нисам дао повода, и да нас Стане Доланц неосновано 

напада. Ми не ширимо лажи, него захтевамо да престану прогони. 

 

Описао сам у претходним поглављима како ме је доктор Савић позвао телефоном у 

позне ноћне сате, да ми уручи документацију о Шешељу. Тада ме је скоро заклео, да 

све учиним да се о Шешељу што пре сазна истина.  

 

После проучавања досијеа Војислава Шешеља, фотокопирао сам га, и делио страним 

новинарима, дипломатама, слао међународним организацијама, то су вероватно 

радили и други, али смо то ми радили врло ревносно и слали велики број копија 

преведених на француски и енглески, ишли по копирницама, поштама, трибинама, 

сакупљали потписе за петиције за његово ослобађање, описивали његова страдања у 

затвору у Зеници, где је провео скоро две године. Потрошен је новац, време, енергија.  

 

Почели су да стижу одговори и интервенције од Амнести Интрнешенел и других 

организација. 

 

Али су се за Шешеља заузимали и многи други, из САНУ, из УКС, из дијаспоре. 

 

Шешељ је помилован и провео је у зеничком казамату  уместо осам, непуне две 

године. Када је дошао у Београд после ослобађања упознали смо се код доктора 

Савића негде 1986. године. 

 

Овим младим човеком сам био истински импресиониран. Када је устао са столице и 

усправио се предамном, изгледао је физички као истински џин, двометраш, има у 

њему преко сто килограма, плав је као Швеђанин, или Рус. Тако је отресит и 

образован, ретко мудар човек. Бог, или родитељи, су му дали много дарова још од  

 

рођења. А он је и врло образован, био је најмлађи доктор наука у СФРЈ. Још нешто 

посебно сам запазио,  врло је духовит, воли да се шали и причљив је.  

 

О Херцеговцима одувек мислим да су врло отресити и природно мудри. Понекад ми 

Шешељ више заличи на глумца комедијанта, него ли на опасног државног 

непријатеља? 

 

Ја сам му укратко описао шта смо све урадили за њега, а то му је казао и др Савић. 

Саслушао ме је одсутно, без речи коментара. Схватам да он то процењује као нашу 

моралну обавезу, и да не треба да нам се због тога захваљује.  

 

Сретали смо се повремено код доктора Савића, на трибинама у УКС и другде, он је 

увек био врло оштар у критикама, понекад су водитељи трибина одбијали да му дају 

реч. То ми је изгледало симпатично, јер су се они и према мени такође тако понекад 

понашали. Он није дозвољавао да му ускрате речи, устремљивао би се крајње 

самоуверено ка месту на коме су били говорници, и отимао би им насилно реч. 
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Виђао сам га како разговара са страним новинарима које ја познајем, и који су 

долазили на протестне вечери у просторије УКС у Француској 7. Док су сви други 

саговорници страних новинара, укључујући и мене, увек били учтиви и скромни, 

Војо Шешељ је био сушта супротност, надвијајући се за две главе изнад њих, 

заклањајући их телом као неком малом планином. Био је изузетно самоуверен; 

самом себи сам објашњавао да је то због његове потпуне убеђености у његову 

физичку и умну супериорност, и исправност принципа за коју се жртвовао. 

 

Нас двојица би понекад шетали београдским улицама удубљујући се у наше омиљене 

теме. У Воји видим не само физичку, него и духовну громаду од човека. Познато ми 

је да су људи из западних крајева Србије, и прекодрински Срби, више сачували 

борбени патриотизам, од оних из Шумадије и осталих делова Србије, сем западне 

Србије, која је слична динарском менталитету .  

 

Као старији, желим да му дам добронамерне савете. Он је био на робији, у истинском 

казамату у Зеници, свашта је претрпео, штрајковао је глађу, и упркос свему, остао је 

јак и са добром концентрацијом. Али је понекад помало импулсиван. У контактима 

са људима, би заузимао амбивалентан став. Када кажем амбивалентан, мислим на 

његов израз лица, гестове, речи, постајао би понекад тајанствен, сумњичав и 

неповерљив, што је по мени, остављало простор да га други виде другачије, него 

онаквим какав он стварно јесте.  

 

Док смо се шетали Пионирским парком искористио сам прилику да га посаветујем, 

да  у наступу треба да буде јасан отворен, коректан, да би био исправно схваћен, и да 

избегне погрешне процене.  

 

Он је ћутао, без икаквог коментара. 

  

 

 

Наши ставови о људским правима су били дијаметрално  различити. 

 

Моју тврдњу да се људска права масовно крше у Србији, је енергично одбијао, јер 

каже да за то нема разлога:`` Што би српски режим прогонио српски народ, ама то су 

``леблеблије``, кичма српском народу се не ломи у Србији, него у Босни и 

Херцеговини и у Хрватској". 

 

Изразио сам неслагање. Масовна кршења људских права у Србији штете српском 

народу, слабе га. А слаба Србија значи слаб српски народ. Али режим не прогони 

само Србе, него и све друге. 

 

Као што сам се изјаснио, масовна кршења људских права у Југославији, производе 

огромне материјалне и друге штете, али њихова разорна последица се огледа и на 

плану међунационалних односа.  
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Комунистички поредак је тај који масовно крши људска права свих етничких и 

верских група, од Триглава до Ђевђелије.  Али су припадници појединих народа 

били склони да у томе не препознају репресивни поредак, него да виде другу нацију 

као виновника. Тако су настајале опаке и отровне међунационалне мржње. 

 

И Шешељ је запао у лошу процену. Он је био на робији у Босни, а пошто тамо живе 

Срби, Муслимани и Хрвати, он је доживљавао да га прогоне друге нације. Када је 

дошао у Београд, он се осећао добро у својој средини, међу Србима, и зближио се са 

београдским властима.  

 

Никако није могао да поверује у моје податке о масовним прогонима у Србији. Док 

смо о томе разговарали, све време би ме посматрао испитивачки, и сумњичаво. Мени 

се чини да је он понекад  сумњао у моју искреност, али ми то никад није рекао. 

 

Док смо шетали Пионирским парком он се нагло одвоји до мене и усмери ка 

просторијама у којима су биле канцеларије  Слободана Милошевића.  

 

 
Слободан Милошевић. 

 

Временом сам код њега запазио његову тежњу да буде уз режим Слободана 

Милошевића, уз актуелну власт. Био је дубоко уверен  да је власт у Србији, упркос  

 

мана које је имала, ипак уз српски народ, да чини добра дела за народ, са чиме се ја 

никако нисам слагао. Схватио сам временом да је он као Титов пионир и омладинац, 

индоктринииран уверењем да је власт увек у праву. Чак ми је тврдио одлучно да 

њега није прогонила југословенска власт, него друге нације у Босни. 

 

" А ко онда нас овде прогони?", упитах га. 

 

`` Ама мани се, што би српска власт прогонила свој народ, стао си им на жуљ, свака 

власт се брани``, насмеја ми се самоуверено у лице. 

  

Увидео сам такође још нешто, што му је својствено, да површно познаје Србију и 

Србијанце,  и да их види као врло различите у односу на Босанце и Херцеговце, 

односно Динарце уопште. Знам од раније ту нелагодност појединих Динараца у 

Србији, њихову склоност да виде Србијанце као  другачије.  
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Кажем му као Србијанац по оцу, рођеном у западној `` динарској`` Србији, али по 

мајци  Босанки, познавалац наречја и менталитета појединих етничких група не 

само у Србији, него уопште у СФРЈ. ``Једна трећина Србије је динарска, по наречју и 

менталитету``.  

 

Није ништа одговорио, али сам на његовом лицу изчитавао неверицу, гледао ме је 

зачуђено, просто као да не може да поверује у моје речи. Он је изгледа Србијанце 

категоризовао као јужњаке, који брзају када говоре, и нагињу народима који живе 

на југу. 

 

После неколико дана смо се срели у Ваљеву, капији Западне Србије, на скупу 

опозиције посвећеном преиспитивању лика и дела Јосипа Броза Тита. Око њега док 

смо ишли улицом се сјатише Ваљевци. То је наш српски менталитет, Србима 

импонују снажни људи, а Шешељ је управо такав. Још нешто плени њихову 

подсвесну радозналост и симпатије према њему, јер је он по своме изразу лица, духу 

и дијалекту, сличан њима. Због тога се они овде у Ваљеву поводе за њим. Свугде око 

нас је одзвањала западносрбијанска ијекавштина, растегнуте речи. Прилазили су му 

озарени и насмејани, простосрдачни, баш као његови Босанци. 

 

Војо се озари, и нагло преобрази. Слушао је динарску мелодију у Србији. Засија од 

среће, видим да почиње да се у Србији осећа као код куће, а не обескорењен и као у 

туђини, међу туђинцима. 

 

Тако је Војо нагло срушио у себи осећај отуђености у Србији. Осетио је Србију као 

своју. 

 

И мене је тај његов преображај на неки начин обрадовао. 

 

Др Јован Гуцић ( томови 1. 2 и 3) физичар, који је једно време био професор 

факултета у Америци, и један од активиста наше организације, рече ми, за време  

 

једне његове  посете Београду, док смо седели у његовом стану у ул. Авде 

Карабеговића број 2, да је Војислав Шешељ за време посете САД се о мени лоше 

изражавао: да сам политички непоуздан, да претерујем, да немам ниво, да сам 

маргиналац. Јоца ми је потврдио да је све проверено и да сене ради о интригиа, да је 

Шешељ стварно тако говорио. 

 

За мене је то било тужно разочарење. Трудио сам се да прозрем у његове мотиве. 

Вероватно му је режим Слободана Милошевића то наредио. Да ли је то  

незахвалност? Да га нисам нечим повредио? Да ли је он човек од нтегритета? , Ипак 

сам на крају био склон да му је тако наређено од стране Кабинета Слободана 

Милошевића где је често одлазио. 

 

У то време режим је преко својих људи у земљи и дијаспори водио методичну 

кампању да нашу групу и мене лично, лиши подршке дијаспоре. Шешељ је такође 
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томе допринео. А вратио се из САД са великим новцем који је добио од војводе 

Ђујића. 

 

У септембру 1990. године био је осуђен на петнаест дана затвора у Падинској Скели, 

а  затим још на по двадесет и двадесет и пет дана затвора.   

 

Како када је миљеник Слободана Милошевића? Па , Војо је врло јака личност, 

тешко прилагођава своје ставове, уме бити својевољан и импулсиван, а савремена 

политика има безброј својих врло сложених и поврх свега деликатних, завијутака. Ту 

се негде није снашао како треба? 

 

1990. године су одржани први вишестраначки избори у Србији, и избори за 

председника Републике. Шешељ жели да се кандидује за председника Србије, али 

треба за прихватање председничке кандидатуре прикупити сто потписа, са свим 

подацима. Јер изборна комисија и закон то захтевају. А он то није у стању јер је у 

затвору. У кафани ``Руски цар`(раније ``Загреб`` напомена аутора) где  сам седео са 

неколико наших активиста, пришао  ми је младић са шајкачом и кокардом на њој, 

Шешељов човек, простосрдачан и искрен, босанска поштењачина,  држећи у руци 

листове за прикупљање потписа за кандидатуру Шешеља за председника Србије, 

моли да му помогнем у прикупљању потписа  јер их нема довољно.  

 

Узесмо формулар и право на улицу, и он са нама. Рок истиче сутра. Сви потписасмо, 

а зађосмо и по становима, и он са нама. За једно вече прикуписмо потребан број 

потписа. Шешељ је жртва вербалног деликта  кога брани АИ и цео свет, треба му 

помоћи. 

  

Тако је Шешељ постао кандидат за председника Србије, захваљујући и мени. Добио 

је доста гласова. Никад ми није казао ни хвала. Ваљда сматра да је моја дужност да 

то радим. А овамо ме је оговарао у Америци?. То му праштам, имам оправдање за 

његов такав неодмерен поступак. 

 

 

Али Војо према мени почиње да се дистанцира. Видим да је он већ врста власти. 

Виђам га и даље како упорно иде у зграду Председништва  Србије, шета се са 

познатим режимским функционерима, мене не види више. Сретох га у Сремској 

улици, ка продавници`` Оптика`, туда он долази када стигне аутобусом од његове 

куће,  тамо иза Земуна, журио је негде, он је увек расположен и насмејан, њега красе 

оптимизам и нада, то су му добре особине. Јавих му се весело, кретох ка њему, он 

само нехајно одмахну руком, и ужурбано се удаљи без речи. 

 

Није ми падало ни на крај памети да га запитам о томе шта је причао о мени у 

Америци. Ја га схватам, он уме да буде пребрз на речима. Последица затворских 

прогона. 
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На скуповима опозиције би био обично у друштву са младим, врло високим и 

снажним момцима, то му импонује, то је ваљда његов осећај националног поноса, 

хоће да покаже да смо ми снажан и висок народ.  

 

(Напомена аутора: На скупу опозиције у ``Сава центру``1992. године устаје др 

Небојша Попов и пред свима каже мени јасно и гласно,  директно:" Ви из Покрета за 

заштиту људских  права сте основали СРС  Српску радикалну странку, и 

инаугурисали Војислава Шешеља и створили од њега оно што је сада, ви сте криви 

за све". Сматрајући да на његове речи не треба да одговорим, оћутао сам. 

 

  
Небојша Попов. 

 

На једном другом скупу у Дому омладине негде 1988. године као осице се на мене 

устермљује група радикала и присталица Шешеља и поретка:" Ваш Покрет за  

заштиту људских права брани усташког праваша Доброслава Парагу и бугарског 

македонског праваша Илију Илијевског". 

 

Тачно, Доброслав Парага и Илија Илиијевски су чланови наше организације и 

незванични  представници за Хрватску и Македонију. Доброслав Парага је после 4 

године затвора на Голом отоку због вербалног деликта дошао у Београда да ме види 

1986. године и као преопоруку ми је донео саопштења и интервенције УКС 

(Удружења књижевниика Србије) и САНУ, Одбора за одбрану слободе изражавања и 

мишљења са потписима 12 чланова САНУ,  међу њима и Добрице Ћосића, видео сам 

и потписе др В.Коштунице и Косте Чавошког, тврде да је Парага жртва вербалног  

 

деликта што се залагао за укидање вербалног деликта, дакле борац за слободу и 

демократију. 

 

Илија Илијевски чија је мајка Српкиња је такође био предмет интервенције УКС и 

САНУ. Сјајан човек. 

  

Шта се касније у време ратова и распада СФРЈ дешавало са Парагом, не знам, и не 

могу да разумем.). 

 

И Н.Н кога сам спашавао из једног затвора у Србији, где је био због вербалног 

деликта, и за кога сам уложио још већи труд него за Шешеља, је такође због нечега 

био  незахвалан. Сазнао сам касније да је ишао у Радио Москву у Москви и у  
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емисији на српском језику дуго говорио о мени као о америчком човеку и агенту, 

што ме је јако растужило, јер то није тачно, највише ме је заболела његова 

незахвалност. (Напомена аутора: Касније сам дочуо да га је неко из СРС био тамо 

упутио. А када  сам био 1993. године на службеном путу у Лавову у Украјини, био сам 

тада позван на међународни скуп ИСИЛ-а у Талину, главном граду Естоније, имао 

сам кратак, али искрен и љубазан разговор са органима СДБ Украјине на 

железничкој  станици у Лавову, који су ми на моје велико запрепашћење, изјавили 

да имају податке о мени, и о говору Н.Н о мени на Радио Москви. Ствар је тада 

разјашњена. Био сам врло пријатно изненађен када су ми агенти КГБ у Лавову 

казали да сам ја био потпуно у праву у вези мојих критика грешака и заблуда  

претходног бољшевичког режима у СССР-у. Био је то пријатељски разговор. Али се 

десило нешто мени неразумљиво. Власт Лавова и железничари су ме физички 

онемогућили да се укрцам у воз за Естонију , где сам се био упутио на Конвенцију 

ISIL-a ( www.isil.org),  па сам морао да се вратим за Београд). 

  

Када је Шешељ касније био у неколико наврата у затвору, ми смо увек 

интервенисали за њега и узимали га у заштиту, што се може видети у нашој  архиви, 

и следећим поглављима.  

 

За време скупштинске расправе 18.6.1992.одине  у 11 часова и 30 минута Шешељ је 

казао у ударном термину, и то је чула цела Србија:" На крају,  пре 5-6 година у време 

нашег дисидентског зрења и дружења са Томиславом Крсмановићем,  један познати 

београдски психијатар др Веселин Савић је формирао један одбор за заштиту 

људских права, Др Савић је био председник а за генералног секретара је поставио 

свога пацијента Томислава  Крсмановића, то је професор Савић учинио како он 

објашњава, да га  социјализује, као једну врсту терапије, да му помогне да се лакше 

сналази  у животу. То је мени било схватљиво у то време, али ми није схватљива  

ситуација у којој је пацијент др Тасковића постао председник странке ( мисли на 

СПО и Вука Драшковића), а др Тасковић постао члан странке СПО". 

 

Шешељ је тада на неки начин био још увек близак режиму. Срео сам га увече у Кнез 

Михајловој улици, ишао је обично сам, без телохранитеља. Запитао сам га опуштено 

зашто је то урадио? Он ми је сав насмејан одговорио из места:" Да ти направим  

 

публицитет у јавности". Када је видео мој незадовољан израз лица, додао је као да се 

шали:``Неки из власти мисле за тебе да си опасан и затрован идеолошки непријатељ, 

ово је моја одбрана тебе, да то мало ублажим`` 

 

Питао сам се зашто је Шешељ ово учинио? Да ли је заиста мислио да је то једна 

безазлена шала? Или је то учинио да ми помогне, или по наредби  Милошевића да ме 

бламира, јер је наша странка добијала у рејтингу? .  

 

Мислим да су била оба разлога у  питању. Али су то биле само моје претпоставке. 

 

Питао сам се после разговора са њим: 
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 -да ли је он био свестан дубљег и интегралнијег контекста мојих ондашњих  

тешкоћа са властима? Јер сам тада био жестоко нападан и бламиран на сваком  

кораку од режима Слободана Милошевића као"лудак","душевни болесник", што је 

имало трагичне последице по мене и моју породицу, односе са супругом коју сам 

искрено и дубоко волео, сином, сродницима, у јавности, на радном месту. То сам 

рекао и Шешељу, а он се све време кикотао, показујући апсолутан недостатак  

емпатије ( моћи стављања на туђе место), за моје тешкоће.  

 

Ипак ова његова изјава је одјекнула Београдом, ја сам био на неки начин поново 

психијатријски етикетиран и избламиран. Ја се на њега нисам љутио, али сам био 

принуђен да спашавам углед, па сам га због овога тужио Првом општинском суду у 

Београду, али овај суд није никада узео ову тужбу у разматрање. 

 

Ја сам му то на крају и то опростио и заборавио.  

 

Када су били  избори 1996. године, срели смо се у згради РТС ( Радио телевизије 

Србије), где се одржавао округли сто. За  време округлог стола рекао ми је: "Ти 

треба  да се бавиш пензионерски, пчелама". Док смо излазили по завршетку емисије 

у ходнику се сво време  прсио  и размахивао широким плећима говорећи:" Ја сам 

овде најачи", итд. 

 

Убеђен сам да је он искрен патриота и да жели своме народу добро. Али сам свестан 

да Шешељ иако је врло образован и искусан, интелигентан, будући да је прошао кроз 

тешке прогоне, да живи већ пар деценија под јаким свакодневним притисцима, или 

чак и провокацијама, био је и на робији, штрајковао глађу, да има оштећено 

здравље, иако је врло јака личност и врло јак човек, он је ипак људско биће. А то 

значи да околности утичу и на њега.  

 

Живео је у СФРЈ, па у СРЈ, а у Србији од 1990. године  у најтеже време,  у време 

ратова, у врло сложеној ситуацији, где је врло тешко било процењивати. То се 

одражавало и на његове поступке, те отуда и код њега, такве вансеријске личности, 

има острашћености, импулсивности, прегрејаности, поводљивости, недостатка 

емотивне и временске дистанце, олаког закључивања, и погрешних процена. 

 

 

Ипак, Шешељ је врста генија.  

 

Али је ипак повремено правио грешке. 

 

Ово рећи за Шешеља, значи рећи да има код њега поступака који нису аутентични,  

него су плод околности и утицаја, манипулација са њим. То  значи говорити о прању 

мозга, процедурама измене личности, претварању  људи у роботе.  

 

У таквим околностима поступци нису резултат личности, него онога ко притиска 

дугме.  
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-13 март 1986.године. Окружно јавно тужилаштво у Гњилану сматра да није 

доказано да је Ђорђе Мартиновић насилно повређен 1985. 

 

О Ђорђу Мартиновићу се много говори у Београду. 

 

 
АДВОКАТ ВЕЛИМИР ЦВЕТИЋ И ЂОРЂЕ МАРТИНОВИЋ. 

  

24 марта је обзнањена петиција Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања, који 

између осталог тражи укидање члана 133 Кривичног закона ("ширење 

непријатељске пропаганде", и "лажно представљање стања у Југославији"). 

 

Истога дана је због вербалног деликта  осуђен наш сарадник  

МИЛЕНКО РИБИЋ, политиколог без запослења (1949) из Осијека. Oн је због 

деликта мишљења на основу пресуде Окружног суда из Осијека провео у затвору 

годину дана (од 1985. до 1986. године). У затвору је озбиљно оболео. Од 1983. године, 

као политички неподобан, није могао нигде да нађе посао. Изложен је повременим 

судским процесима, легитимисањима и полицијским и административним 

малтретирањима. Под пресијама и без егзистенције напустио је Осијек и сада живи у  

 

селу Ердевик у крајње тешким условима и беди. Њему је одузет и пасош. Жали се на 

изолацију и заплашивање људи да га контактирају, конфискацију преписке, сметње 

у телефонирању, да га људи избегавају и да је сатеран у својеврсно прогонство у 

мало село далеко од Београда, далеко од особа сличних интереса, које би  могле да му 

буду од користи. У оваквим условима живота онемогућен је да заснује породицу. 

Његово здравствено стање је све лошије, мада је од раније већ било руинирано.  

 

Изашао је врло занимљив чланак у Nеw York Time, у коме оптужују Курта 

Валдхајма за умешаност у злочине на Балкану током Другог светског рата. И 

"Вечерње новости" су објавиле да је Југославија 1947. године.  тражила Валдхајма 

као ратног злочинца. 
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У Београду је одржан низ протестних вечери у Удружењу књижевника Србије 

поводом затварања новосадског професора Драгољуба Петровића, али је Косово 

ипак главна тема. 

 

Опет пад авиона, мало,мало па падне неки авион. Овога пута то је био A Mexicana 

Boing 727 jetliner који се срушио у Maravatio, Mexico, усмртивши 173 путника. 

 

 

-24 март 1986.године. РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПРАВОСУЂЕ И 

ОПШТУ УПРАВУ СР СРБИЈЕ-Стање у ПБЦЗ у Београду. 

 

Врло добро познајем стање у овој болницио јер сам тамо долазио неколико година 

једном недељно у посету Милисаву Живановићу, и залагао се за поједине 

затворенике жртве вербалног деликта. Ову петицију сам срочио, као и друге 

приказане, и прикупио потписе.  

 

Ми доле потписани грађани, на основу члана 157, а у вези члана 320 Устава СФРЈ 

Вам се обраћамо са молбом да испитате наводе изнете у овој представци и предузмете 

мере сходно закону и моралу једног друштва које се прокламује да је прогресивно. 

 

Обраћамо Вам се оводом КП Дом болница, Неуропсихијатријско одељење Београд, 

Бачванска 14. У многим собама н четвртом спрату у којима се налазе болесници 

којима је изречена мера безбедности обвезног смештаја и чувања у затвореној 

психијатријског установи, нема никакво грејање. Постоји неколико радијатора у 

ходницима, али су они најчешће млаки или хладни. Поједини прозорчићи на 

плафону су полупани. Већина соба има поред бетона, понегде покривен линолеумом. 

У хладним месецима године, нарочито зими, у собама влада несносна хладноћа. 

Собна температура је испод свих не само медицинских, него и људских стандарда. 

Болесници носе по неколико џемпера, капута, панталона, капе, шалове. Они који 

имају, ако имају некога да им  да. Али их има без родбине и пријатеља па су у тој 

нељудској хладноћи тако рећи полуголи. И Управа затворе не реагује на то стање. 

Проводе време како знају, кад год могу под ћебадима. Младима је лакше, али има 

доста старих, тешко болесник органски, жена, младих сувише за таква искушења.  

 

Нормално је закључити да оваква температура шкоди здрављу. 

 

Ова установа се зове Казнено поправни дом болница. Али, без обзира на то што се 

ова установа налази у казнено оправном дому и под Вашим је старатељством, она је 

ипак болница. У њу смештају, као што је напред  речено, одговарајуће категорије 

особа на лечење Ове особе су ослобођене одговорности за учињени деликт, кривично 

дело. А због душевног обољења које искључује одговорност. Дакле, ове особе су овде 

стављене ради лечења. Не може се говорити никако о лечењу у овако суровим 

условима живота, дуготрајној и интензивној хладноћи. Уопште услови живота у овој 

болници су тешки и за отпуно здравог и младог човека. 
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Познато је да је у појединим ћелијама наших затвора хладно, нема грејања, те спада 

у казненео васпитну политику појединих категорија затвореника. Али, треба знати 

да ове особе нису затвореници, него су болесници. Без обзира што се ради о 

затворској болници, која се налази у казнено-поправној установи и зове се КП Дом 

болница, која се налази под Вашим старатељством, а не здравственог државног 

органа, болница је свугде и увек болница. И у њој морају бити поштовани основни 

принципи медицинске етике и професије. Они су болесници и у правном погледу. 

Зато се према њима тако и треба односити. Да ли систематско излагање болесника 

интензивној хладноћи значи њихово поистовећивање са појединим категоријама 

затвореника и то може значити као казнено-васпитна мера? Основни етички 

принципи медицине морају бити поштовани: лечити, оздравити, спасити живот, 

здравље, смањити бол, бити у служби човека. 

 

Пошто се не може отети утиску да се на овај начин болесници кажњавају, а како су 

то болесници за које се званично тврди да услед  неурачунљивости нису криви за 

почињено кривично дело, логично је да мотиву кажњавања нема праног основа, ни 

етичног уколико то неко узима у обзир. То, уствари, би значило кажњавати их зато 

што су болесни. А што није њихова кривица уколико је то тачно. 

 

Дакле, има доста индиција које указују да болеснике и затворенике идентификују. То 

се може интерпретирати тако да болеснике ипак сматрају кривим и онда их 

кажњавају. Да ли то значи да поставимо отворено питање, да затворске власти 

сматрају да се уопште и не рди о болесницима? 

 

Овакво стање у овој установи неки објашњавају економисањем, уштеди горива, 

други говоре о непродуктивним и непотребним устима. Морал једног  времена и 

епохе, средине, је одраз  друштвених услова и система вредности у датом друштву. 

Говори се о лошем односу према старима. А шта о категоријама као:тешки и 

неизлечиви болесници, инвалиди, асоцијални, незапослени, вечити студенти, тешки 

алкохоличари и наркомани, маргинални, који се тешко интегришу? Дужност је 

друштва да се и о њима стара. 

 

Ако људско здравље, живот, вреде толико мало, етика не само медицинска него и 

целога друштва је доведена у питање. Овакав однос према овим особама је супротан  

 

не само лекарској етици него и елементарним нормама једног цивилизованог 

друштва. 

 

Зашто психијатри и здравствено особље у овој установи, уопште наши лекари, а они 

знају овакво стање, ћуте? Зашто не реагује Ваш секретаријат, друштвено-политичке 

организације, грађани, самоуправна регулатива друштва? Где је глас јавности? 

Зашто ми грађани чутимо, ми се не односимо према нашим суграђанима како треба? 

Да ли је наша не само грађанска дужност него и људскост затајила? 

 

Пошто се ова прича, препричава, то наноси штету угледу не само ове установе, 

лекара, оних који у њој раде и целокупног особља, јер су они људска бића, обдарена  
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разумом и свешћу која знају шта значи држати у оваквој хладноћи особе за које они 

сами тврде да су болесници. 

 

Молимо да се испитају ови наводи, мотиви и узроци оваквог стања и односа према 

овим људима. Треба рачунати на многе од њих да се ускоро врате својим кућама, 

породицама, деци. 

 

По аналогији се мо-е претпоставити да може бити слично и у другим затворским 

психијатријским болницама у земљи. Уосталом, и грађанске психијатријске болнице 

неретко имају врло скромне услове живота. (Да подсетимо псиање домаће штампе о 

хладноћи у просторијама Психијатријске болнице «Губеревац» у Београду). 

 

То наноси  штету не само угледу медицине и друштва него смањује и ефикасност 

медицине, срозава је и деградира, са свим врло тешким последицама које из тога 

проистичу. 

 

Молимо да се предузму мере да се болесницима обезбеди собна температура сходно 

медицинским кодексима и законским прописима. Ваш Секретаријат је управо 

задужен да о томе води рачуна. То је Ваш задатак. 

 

У Београду, 24. 3. 1986. г. 

 

Својеручно потписали: 

 

 

Др  Коста Чавошки, Београд 

Др Иван Јанковић, Београд 

Миладин Павловић, професор, Обреновац 

Бјелановић Петар, службеник, Београд 

Јелка Ратковић, Београд, 

Ђапић Горанко, Београд 

Фјодор Византиски, студент психологије, Скопље, 

Андреј Пеликан, лингвист, Н. Београд, 

 

Мирјана Петковић, Београд, 

Милорад Павићевић , лекар, Београд, 

Момчило Живојиновић, Београд, 

Милутин Станковић, публициста, Београд 

Александар Петровић, студент, Београд 

Виолета Милојковић, студент, Београд 

Живодраг Никчевић, правник, Никшић, 

Мирослав Вишић, Београд, 

Петровић Слободан, Београд, 

Иван Прекајски, филолог, Београд, 

Веран Михаиловић, Батајница 

Иван Стојановић, Београд, 
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Драган Живковић, Земун 

Милорадовић Ненад, Београд, 

Микић Љубиша, Земун 

Др Веселин Савић, неуропсихијатар, Београд 

Биљана Јовановић, књижевница, Н. Београд, 

Радмила Лазић, писац, Београд, 

Гојко Ђого, песник, Н. Београд 

Професор др Небојша Попов, Н. Београд, 

Владимир Марковић, новинар, Београд 

Др Добрила Пауновић, Београд, 

Др Јован Гуцић, физичар, Београд, 

Др Иво Мариновић, Вања, лекар, Београд 

Драган Вељковић, службеник, Крушевац 

Вељковић Анђелка, пенз. Крушевац, 

Радислав Живановић, пенз. Сталаћ, 

Миросинка Живановић, Сталаћ 

Јован Лукић, пенз. Сарајево 

Томислав Крсмановић, економиста, Н. Београд 

Никола Познић, бивши директор пред, Пландиште 

Драгољуб Игњатовић, песник, Београд 

Живковић Слободан, радник, Београд, 

Аким Ђилас, публициста, Београд 

Вибек Лујза, Нови Београд, 

Сарјановић Никола, Нови Сад 

Милић Крсмановић, књиговођа, Београд 

 

- 4.април 1986. године. Хапшење Косте Булатовића и Радоја Спасића због петиције 

(започете претходне јесени) изазива масовно окупљање Срба у Косову Пољу 
(Булатовић пуштен сутрадан, напомена аутора). 

 

7 априла је Председник Председништва СР Србије, Иван Стамболић, посетио Косово 

Поље и Приштину, где је разговарао са косовским Србима и покрајинским 

властима. 

 

Пар стотина косовских Срба због националних проблема на Косову дошло у Београд, 

где их је примио члан Савезног председништва Лазар Мојсов.   Састанак косовског 

СКЈ- Фадиљ Хоџа није кандидован за ЦК СКЈ, Азем Власи на челу покрајинске 

партије. 

 

15. априла су амерички авиони бомбардовали Либију (одмазда за бомбу у La Belle). 
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-17 април  1986.године. Писмо СПА ( Светске асоцијације психијатрије).  
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Превод: СВЕТСКА АСОЦИЈАЦИЈА ПСИХИЈАТРИЈЕ                                                                

17 април 1986 године 

 

 Томиславу Крсмановићу 

 

 Драги господине Крсмановићу, 

 

 Обавештавам Вас о пријему следећих случајева које сте послали: 

 

-Вера Бљајић Карагић 

 

-Јован Лукић 

 

-Владимир Марковић 

 

-Владимир Перишић 

 

-Стеван Познић 

 

-Душан Сарјановић 

 

-Ђорђе Симичић 

 

-Зоран Станковић 

 

-Милица Тодоровић 

 

-Радомир Вељковић 

 

-Јанош Вибок 

 

-Милисав Живановић 

 

-Живојин Живковић 

 

 и Ви лично. 

 

стављам вам к‘знању да је сва ова документација предата особи која ће поједине 

текстове са српског превести на енглески . 

 

 Држаћемо Вас у току. 

 

 Са најбољим жељама 

 

Фини Шулцингер, председник 
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-26 април 1986.године. Чернобиљска катастрофа у Украјинској ССР. 

 

Београдске улице су данас биле пусте. Медији саветују да не треба ићи по киши, не 

газити по барицама-то су упутства и лекара. Саветују да треба добро прати и 

испирати воће и поврће. Затварати прозоре.  

 

Кренуо сам из Похорске ка Лумумбиној улици у Београду, где сам примао пошту. 

Испред зграде у  барици су се играла два Циганчића.  

 

Сви су на улицама забринуто ћутали. Када сам се приближио Лумумбиној улици, 

излазећи из аутобуса поче кишица. Брже боље побегох у заклон да не покиснем од 

радиоактивне кише. 

 

 Пројурише милицијска кола, као фурија, одоше негде у неком непознатом правцу. 

 

Драгољуб станује ту у близини. Појавих се на његовим сутеренским вратима, сиђох 

пажљиво низ степенице.  Затекох га како са неким острашћено разговара са 

телефоном. Чух неповезане речи:`` Че–Челенџер Че-Чернобил, реванш 

бољшевицима, ``танте за кукурику``.  

 

 У Галеници је завладао истински мук, колеге и колегинице ћуте као заливени. За 

време ручка у фабричком ресторану упркос чернобилске хаварије и упозорења , су 

нам служили свежу зелену салату. 

 

Ако су поврће и воће загађени, то ће трајати врло дуго. Нема друге него наставити да 

се једе оно исто воће и поврће, које смо јели и пре ове хаварије. 
 

Трагови радијације су били пронађени  у "скоро свакој земљи северне хемисфере". 

Касније у Југославији: настали су губици за пољопривреду, дошло је до протеста 

против нуклеарне енергије. 

 

 

-3 мај 1986.године. Песма Евровизије: прва нумера је из Белгије; Наша представница  

Дорис Драговић, са песмом "Жељо моја" је 11-та. 

 

Као и увек смо окупљени у стану у Војводе Степе 68 на Вождовцу. Влада свечана 

атмосфера.  

 

Саша и Милан гледају у мене, као на премијери позоришног комада ОЧЕКУЈУЋИ 

ГОДОА. Њих двоје уствари очекују светлост са далеких звезда.  

 

Они који су разрушили овај дом су крајње подмукли и зли. 

 

Тешко ли се овоме народу! 

 

Нада даје смисао живота. 
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-Мај 1986. године. 

 

Забрањен је увоз хране у Европску заједницу из источне Европе (укључујући и 

Југославију). Да ли је то последица чернобилске хаварије? 

 

 

Андрија Артуковић, министар унутрашњих послова НДХ, је у Загребу осуђен на 

смрт за ратне злочине. Док са своје стране Светски јеврејски конгрес објављује 

документа да је поручник Курт Валдхајм повезан са репресалијама у Југославији 

октобра 1944.године (али поједини извори тврде да није доказано његово учешће, 

напомена аутора). 

 

Долази до ротација у председништву СФРЈ, на чело долази Синан Хасани након 

Радована Влајковића. Истовремено на чело Савезног извршног већа долази Бранко 

Микулић, после Милке Планинц. На прослави 800-годишњице Студенице, Коста 

Булатовић тражи промену Устава и укидање покрајине Косово. 

 

-9 маја 1986.године. Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања САНУ је имао на 

дневном реду полицијске малтретирање коме сам био изложен.  

 

Реферат је поднео књижевник Драгослав Михајловић. Овај податак ми је саопштио 

телефоном лично Добрица Ћосић. 

 

-  

Добрица Ћосић 
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28 маја  на X Конгресу СК Србије, Слободан Милошевић изабран за председника 

Председништва ЦК СК Србије, а Зоран Соколовић  за секретара. 

 

Осуђено је 46 косовских Албанаца за дела непријатељске пропаганде и чланство у 

нелегалној организацији. 

 

Милан Кучан изабран на чело СК Словеније. 

 

ФК Вележ осваја Куп Маршала Тита (побеђен НК Динамо Загреб са 3:1). 

 

У Мексику Светско првенство у фудбалу - добија Аргентина. 

 

 
Зграда Сану у Кнез Михајловој  

улици у Београду. 

 

 

-9 јуни 1986. године. Саопштење Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања: 

ПОЛИЦИЈСКИ  ПРОГОНИ ТОМИСЛАВА  КРСМАНОВИЋА. 

 

Данас ме је позвао телефоном чувени сликар и академик Мића Поповић, и казао ми 

да дођем. Затекао сам га у великој таванској просторији, изгубљеног међу некаквим 

дрвеним браонкастим судовима. Изађе полако из тамњикаве унутрашњости и упути 

ми се сав насмејан. Овај изразито црномањаст старији човек, је тако мио и драг, 

мудар је као пчелица, а толико скроман. Одише оптимизмом и добрим намерама. 

Тако је отворен и искрен. 

 

Каже ми да се упознао са мојим достављеним подацима. Врло сам се пријатно 

изненадио, када чух његове одмерене и помало ироничне речи:`` У праву сте, све то 

они раде испод жита, а народ ћути јер не препознаје њихове  преваре``. 

 

Знам да је генијалан сликар. Али он је и тако мудар.  

 

Отвори фиоку стола, и извади један лист. У мојој руци се нађе саопштење Одбора за 

одбрану слободе мисли и изражавања, које је ниже у прилогу. 

 

Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања               9.6.1986 

 

Иван Стамболић 

 

Председик 
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Председништво СРЈ СРбије 

 

Београд 

 

  

Поштовани друже Стамболићу, 

 

Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања већ дуже времена прима притужбе да 

поједини службеници Службе државне безбедности без икаквог ваљаног разлога и  

 

 

законског основа узнемиравају, вређају и малтретирају Томислава 

КРСМАНОВИЋА, са станом у Новом Беогрду, Ул. Похорска бр. 15. 

 

То се нарочито огледа у безразложном легитимисању на улици, незаконитом 

улажењу у његов стан када није у њему, вулгарном вређању и претњама  којима се 

нарушавају његова елементарна права и лично достојанство. 

 

Томислав КРСМАНОВИЋ је, иначе, један од оних који су се годинама залагали за 

укидање, злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

 

Молимо вас да се у овој ствари лично заузмете  како би се одмах предупредило и 

обуставило злостављање којем је изложен Томислав КРСМАНОВИЋ. 

 

  

 

Београд,                                                                             За Одбор за одбрану слободе 

 

9. јуни 1986.                                                                      мисли и изражавања 

 

  

 

Мића Поповић, члан САНУ, 

 

Студентски трг 19, 

 

11000 Беогрaд 
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Чланови одбора за одбрану слободе мишљења и изражавања 

 

  

Др Војислав Коштуница 

 

Академик  проф. др Љуба Тадић 

 

Др Коста Чавошки 

 

Академик Матија Бећковић 

 

Академик, др Mладен Србиновић 

 

Академик  проф. Др. Димитрије Богдановић 

 

Академик  Добрица Ћосић 

 

 

Проф. др Неца Јованов 

 

Академик проф. др Михаило Марковић 

 

Академик Дргослав Михајловић 

 

Академик  проф. др Никола Милошевић 

 

Академик  др Гојко Николиш 

 

Академик  проф. др Предраг Палавестра 

 

Академик  проф. др Радован Самаржић 

 

Академик  проф. др Драгослав Срејовић 

 

Др Иван Јанковић 

 

Борислав Михаиловић Михиз 

 

Танасије Младеновић 

 

Академик Мића Поповић 

 

Академик Младен Србиновић 
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-Јуни 1986. године. Сусрети са Андријом Гамсом, професором Правног факултета у 

Београду. 

 

Андрија Гамс је уважавани професор Правног факултета у Београду. О њему сам 

слушао, и врло радо читао његове текстове у појединим часописима. Још пре више 

година мој драги школски друг Десимир Вујинић, један од јунака ове Саге  

(томови 1. 2 и 3), ми је донео научну анализу професора Гамса објављену у часопису 

који се бави правним темама, и који је публикован, чини ми се далеке 1969 године.  

 

Када сам прочитао овај текст, био сам и радостан и фрапиран. Професор Гамс ми је 

тада отворио очи, и у мени створио невиђено самопоуздање и потврду мојих ставова 

о природи репресије у СФРЈ. Он је у тексту рекао дословце , да је у СФР Југославији, 

за разлику од СССР-а, где постоје видљива стаљинистичка репресија, гулази, 

стрељања и масовне депортације у логоре и у Сибир, на делу много дискретнија и 

теже препознатљива девијација, коју он назива самоуправном, клановском. Нема 

масовних депортација, нема видљиве репресије, све се  обавља „испод жита―, тихо, 

дискретно, без суђења и пресуде. И људи тако масовно страдају. 

 

Ово је снажна потпора мојим ставовима, које ја већ годинама упорно истичем у свом 

ангажовању за људска права. У још једној ствари постоје идентична виђења 

професора Гамса и мене: Југославијом управљају кланови, дакле не званична васт, 

него некакви отуђени, укривени центри моћи. 

 

Исто то су саопштили скоро десетак година после професора Гамса и Вацлав Хавел и 

његови следбеници у њиховој чувеној ЧЕХОСЛОВАЧКОЈ  ПОВЕЉИ из 1977. 

године. ( том 3). 

 

Пажљив читалац ове Саге ће сазнати да су пресудан утицај на моје активности у 

области људских права управо имали управо, професор Андрија Гамс и Повеља из  

 

1977.године. Истини за вољу, ја сам био дошао до истога закључка без да сам сазнао 

за њихова виђења, али су ме њихови ставови охрабрили и дали ми велико 

самопоуздање,  јер сам увидео да не мислим само ја тако, него и они.   

Са професором Гамсом сам се упознао на јавној трибини на Правном факултету. Био 

је већ стар човек, средњег раста, стамен, строгог лица тврдог интелектуалца, 

научника. Том приликом, после његовог предавања, кратко смо поразговарали. Он 

је застао и значајно ме погледао када је чуо моје речи о компаративној анализи 

репресије у СФРЈ и СССР-у. Искористио сам овај разговор да му дам мој текст на ту 

тему. Узео га је и пажљиво ставио у актен ташну:``Погледаћу код куће``, рекао је. 

``Да ли ми дозвољавате да вас позовем телефоном и да се сретнемо да би о томе 

поразговарали?`` 

 `` Може``, климнуо је потврдно главом, благо се осмехујући. 
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По договору смо се састали у његовом стану, у мирној улици која излази на Каленића 

пијацу. Иако живи сам, његов стан је уредан и чист.  

Испричао сам му своје неприлике, и узроке развода са супругом. ``Страшно патим 

због мога сина``, поверих му се искрено. 

`` И мене су развели од моје супруге``, рече ми тужним гласом човека који се поми 

рио са тегобном судбином. Овим сазнањем сам био јако обогаћен, и разуме се 

растужен. Дакле, та пракса мешања у брачни живот дисидената је раширена.  

Он устаде и упути се полици са књигама. Иде полако. Покрети су му успорени, да не 

кажем троми. Питам се: колико ли он има година, и какво је његово здравље? Узе 

некаква писма, видим на ковертима да су стигла из Америке, Енглеске, Француске. 

Спорим потезима руке их принесе очима на којима су наочаре, и поче да их чита:`` 

Пишу ми пријатељи из света``, изусти. 

 

 

Сетих се чика Мише Симића, оца Драге,  Борине супруге, кога сам  у неколико 

наврата сретао, док сам боравио у Бриселу, за време његових посета Драгој и Бори. 

Чика Миша је смирен и драг старији човек, изразито црномањаст, колико сам 

сазнао,  цинцарског је порекла.  

Из неких искустава и контаката у Бриселу сам стекао некакав нејасан утисак да 

Белгијанци, Валонци посебно, уважавају Цинцаре. Ваљда их сматрају да су делом 

Латини. Рекао бих да Цинцаре и остали западноевропски народи уважавају, 

сматрајући да су на неки начин истог порекла као и они, и због тога их подржавају.  

Мудри народи. Камо среће да смо и ми такви. 

Чика Миша ми се у Бриселу једном приликом поверио док смо били сами, да је био 

запослен на Правном факултету у Београду. ``Као наставни кадар или у 

администрацији?``, питао сам. Чика Миша се онерасположи, растужи се, и у том 

расположењу ми се повери, зашто ннје успео да докторира и да постане професор 

Правног факултета:``Био сам политички неподобан, нама су комунисти одузели куће 

и имовину одмах после рата``. 

Сећајући се ових речи чика Мише Симића, обратих се учтиво питањем професору 

Гамсу:``На Правном факултету је радио и чика Миша Симић, таст мога брата 

Велибора Крсмановића, професора биохемије на Универзитету у Лиону?``.  

`` Да, Миша Симић је имао много политичких неприлика на Правном факултету, 

Ваљан човек, омели су га да не постане професор``, чујем монотони тон  гласа 

уморног човека.  
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Тако сам сазнао још нешто драгоцено о чика Миши. 

Разговарали смо не само о људским правима,  већ и о антисемитизму. У његовој 

анализи корена антисемитизма прибегава психоанализи и Фројду:`` У човеку 

постоји урођени и самостални нагон агресивности, као притивтежа урођеном страху, 

због чега човек покушава да се наметне другом човеку, и да га подвргне својој 

власти. Фројд је тај нагон пренео и на колективни план.`` 

Слушао сам га врло пажљиво. Он настави полако:`` Првенствено Јевреји су били 

веома погодан објекат те мржње, јер су увек били разасути по свету, свуда су 

представљали мањину, и били препуштени већини. То је Хитлер добро уочио и 

искористио у Немачкој већ укорењену мржњу према Јеврејима, када је дошао на 

власт. Хрвати су ту идеју проширили тиме што су поред Јевреја ту уврстили и Србе. 

`` 

 

 

`` Мени су у Јасеновцу усташе убиле маљем два најближа сродника``, рекох му.  Али 

сам сматрао да би било наметљиво и неумесно да му испричам како је мој стриц 

Љубомир Крсмановић за време рата спашавао Јевреје.( том 1) 

``У Јасеновцу су Јевреје ликвидирали већ 1941. године. Пре рата у Загребу је живело 

око 10.000 Јевреја, а само незнатан број их је преживео. Хрвати никада нису осудили 

Јасеновац, што је такође негативан фактор у идејном и политичком устројству 

данашње Хрватске``, рече. Али ми нагласи:`` Хрвати као народ нису никако 

генцидни, толико њих је осудило истребљење Јевреја``. 

``Узмите Немачку за пример: Када је Немачка изгубила Други светски рат, у 

немачком народу је настао дубок психички потрес. Потреба за моралним обрачуном 

са прошлошћу. Са страхотама које су у име немачког народа извршили нацисти.  

После рата, у немачким градовима где су постојале синагоге, подигнути су 

споменици којима се немачки народ извињава жртвама``, упућивао ме је. 
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-1986.година. Разговори са Иваном Јанковићем.  

 

 Доктор правних наука Иван Јанковић је еминентан стручњак, и дисидент.  Дружи се 

са Костом Чавошким и Војиславом Коштуницом. Он је у листу ``Наша реч`` објавио 

врло интересантан текст о стању у југословенским затворима. То је била слика 

пакла. Спомињао је и ЦЗ ( Централни затвор у  Београду).  

Хтео сам да га упознам са стањем у ПБЦЗ ( Психијатријској болници Централног 

затвора) у Београду. Нашли смо се у његовом стану тамо негде ка Булевару 

револуције. Он је плав, средњег раста, витак. Својим строгим лицем интелектуалца 

тако ме подсећа на белгијске интелектуалце.  

`` Стање у ПБЦЗ у Београду је тешко описати, тамо држе вербалне преступнике, 

услови живота су сурови, отуда излазе болесни, или скачу са крова на бетон у 

дворишту. Та болница ннје под јурисдикцијом здравства, него правосуђа, што је 

правни нонсенс``, казао сам. 

Иван је неко ко јако држи до себе. У Београду постоје кружоци врхунских 

интелектуалаца, који умеју да буду помало одбојни, према онима који нису са њима. 

Иван ме је сво време посматрао испитивачки.  Он, доктор правних наука, а ја само 

економиста, вероватно је процењивао валидност и чињеничну заснованост мојих 

ставова. Али је од самог почетка према мени испољавао уважавање, зато што ме је 

њему препоручио Коста Чавошки.  

О мени у дисидентским круговима колају свакојаке приче, о чему сам писао у 

претходним поглављима и у тому 3. СДБ ( Служба државне безбедности) је 

немуморна у дискредитовању неистомишљеника. Претпостављам по Ивановом 

испитивачком погледу да се труди да провери да ли је нека од тих интрига била 

тачна?. 

Дошли смо до сагласности у већини ставова, али је било и неслагања:`` Немојте  

 

мислити да је стање у психијатријским затворским болницама у Америци идеално``, 

он ме упозорава.  

Одговорих му:`` Читао сам књиге Томаса Шаца о положају психијатрије у САД, и 

гледао филм ``Лет изнад кукавичијег гнезда``,  ипак је то   нешто сасвим друго у 

поређењу са овим  овде``. 

Тако се наш разговор завршо, али је успостављена сарадња, што ће се видети на 

следећим страницама ове књиге. 

 

-Јуни 1986.године-Божидар Боричић. Црногорац информбировац , побегао у Албанију 

1948. где је био мучен као југословенски шпијуун, а долаз или иследници СУП--а из 

титограда у Скадар да га ислеђују. 

 

Почетком прошле године је био хладан и ветровит дан, пун ледене кошаве која је са 

северних Карпата доносила кошаву, мећава је витлала у дворишту београдског 

затвора, био је кијамет, снежне пахуљице су се лепиле за очи. Побратим Милисав и ја 

смо  разговарали у пријемној сали у приземљу. Кажем  му ја насмешен: `` Овде је 

топло``. `` Е мој побратиме, не лези враже, овде јесте топло, али горе је ледара, 

полупани прозорчићи, само један млак радијатор у ходнику, ово топло овде да 

прикажу како је у овој болници топло, лажови побратиме``. Доводили су једног по 
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једног притвореника, сви бледи, исколачених очију, умртвљених погледа и покрета, 

као мумије, без радости. То су били бивши људи.  Дрхтали су, донели хладноћу из 

њихових затвореничких ледара, па не могу никако да се згреју.  

Али је чика Милисав јак, пун наде и оптимизма. Он  ми је у неколико наврата 

спомињао Црногорца Боривоја Боричића, који је у овој болници јш од 1976. године, 

испричао ми је о њему читав мали роман:`` Био гладан, дошао  у Београд да се жали, 

па украо пар кобасица, прогласе га због пар кобасица да је неурачунљив, и од тада га 

држе овде``. `` А на шта је се жалио Београду``, ја сам радознао, знам да ту мора 

постојатги нека нејасна позадина.? Милисав ми се тада приближио и шапнуо, 

осврћући се хитро да га не чују затворски чувари: `` Информбировац, 1948.године му 

рекао неки православни бискуп у Црној гори да се спашава да бежи у Албанију, у 

Албанији га мучили 17 година као југословенског шпијуна, причао ми да су из 

Титограда долазили иследници СУП-а и да су га тамо испиивали сатима, када се 

вратио у земљу1972.године,  то све причао. Почели овде да га киње, он дође у Београд 

да се жали, гладан украде кобасице из излога, од тада је овде``. `` Зар због пар 

кобасица да га држе овде толике године``, упиљих у Милисава. `` Е мој побратиме, 

нема овде закона, ``.легну он помирено раменима. ``откуд југословенски иследници у 

непијатељској Албанији да га ислеђују``. Милисав ми се опет приближи: `` Москва, 

побратиме, она овде влада, и Југославијом и Албанијом``. 

Видех да са несретним Божидаром разговарају две жене, наше, искрене и прост 

осрдачне, удубих се да им запамтим ликове, па изађох мало раније, да их сачекам  

испред зграде затвора, да им приђем , да се упознамо. Запамтиле су оне мене, виђају 

ме већ поодавно за време посета Миисаву, чак ми се она старија јавља у пролазу. А 

она млађа са њом светлокоса и светлог тена и плавих чију, је привлачна, посматрала 

ме је са љубопитљивошћу . 

Када изађоше на улицу упућујући се ка тр олејбуској станици пр идр ужих им се.  

 

Поче  разговор, она млађа ме запита: `` Јели вам оно отац``'? `` Не `` одговорих јој `` 

он је мој пријатељ, држе га тамо где му није место`` . `` А што`` зачуди се она старија 

црнокоса.  

Објасних им натенане. `` Па, докле ће га тамо држати``, настави она. `` покушавам да 

га одавде извадмо преко међународних организација``, рекох им тихо.`` Мислите да 

то може помоћи``, опет се насмеши плава. `` А зашто држе овога вашег рођака``, 

окретох им се у ходу, журимо да уђемо у  тролејбус, у топло, да се заклонимо од ледене 

кошаве и снежних пахуљица. 

Као да су нас чекала слободна места у полупразном тролејбусу, удобно се сместимо, 

настави се жив разговор:`` Званично га држе што је узео из излога продавнице пар 

кобасица, али су разло зи други``, `` ја сам му рођена сестра``, окрете ми се она 

старија. 

Измењали смо на крају бројеве телефона и договорили се да се видимо, његова сестра 

ми је обећала целокупну документацију. 

У прилогу је опис невероватних догађаја у животу несретног Боривоја Боричића. Ко 

влада светом? Албанија није у блоку са Југославијом нити са СССР-ом, Бор ивоја су 

држали 17 година у лудницама Албаније као `` југословенског шпијуна``. Како је 

онда могуће да су у Скадар и Елбасан у Албанији, долазили иследници СУП-а из 

Титограда, који су га данма ислеђивали? 
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-1986.година. Академик и књижевник Драгослав Михајловић, као борац против 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

  

 Драгослав Михајловић је члан Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања 

САНУ. Са двадесет година бива хапшен и послат на Голи оток. Факултет 

завршава1957. године, али не успева да нађе стално запослење и често  мења посао. 

Знам ове податке одавно. Свестан  сам да је он искусан и добро поткован борац за 

људска права и поштовање закона, јер је све то претурио преко своје главе, свашта 

претрпео и  доживео. Срео сам га недавно у Кнез Михајловој улици. Пришао ми је 

смешећи се драго и пријатељски.. Такав велики књижевник, а тако скроман и 

добронамеран. Људи од истинских вредности су управо такви. Скромност је особина 

оних који вреде, и који су свесни себе и других. 

Он ме је након кратког разговора позвао у његов стан на Студентском тргу:`` То што 

ви радите у вези са злоупотребом психијатрије у политичке сврхе, је права ствар. Ја 

познајем једног таквог несретника Драгомира Драгићевића, послаше га на неколико 

година у лудницу, само зато што је у кафани помало припит показао руком на слику 

Тита на зиду, и упитао: КО ЈЕ ТО?.  Дођите до мене, даћу вам његову пресуду``. 

Још једна радост, јер долазим у посед још једног јасног случаја злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе: због ненасилног вербалног деликта спроведен на 

неодређно време у лудницу.  

 Истовремено, још једно ново позитивно сазнање: И међу афирмисаним врхунским 

београдским интелектуалцима, има оних, који независно од мене, знају за такве 

злоупотребе. Досада такве нисам сретао. Једино сам у разговору са сликаром Мићом 

Поповићем у његовом атељеу на тавану зграде САНУ у Кнез Михајловој улици, 

нешто од тога био начуо.  Мени никако није било јасно, како то,  да светски чувен 

сликар, буде тако упућен у људска права, па још и у злоупотребу психијатрије? 

  Стан Драгослава Михајловића преко пута парка на Студентском тргу је простран и 

такорећи луксузан.  У великој просторији у којој ме је примио,  налази се дугачак 

сто, за који може да седне подоста посетилаца. Изненадило ме је да сам видео на врху 

ове просторије велики отвор у зиду за служење хране и пића, као у некој кафани. 

Кроз тај отвор назирем шармантну супругу власника стана. Откуд овакав амбијент 

као у некој кафани? Закључио сам да брачни пар Михајловић ужива да се дружи и  

прима бројне госте. Наслућивао сам да се ту окупља београдски ``крем`` 

књижевничког и уметничког света, или како се каже TOUT PARIS-ЦЕО ПАРИЗ.  

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1957
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 Овога пута ЦЕО БЕОГРАД. Нешто слично као код доктора Савића, у чијем стану су 

се такође окупљали најпознатији београдски интелектуалци. 

 

Драгослав Михајловић ми стави на сто неколико листова хартије, тако да се  видеше 

називи суда, печат, свакојаки параграфи. Загледах, то је било РЕШЕЊЕ Окружног 

суда у Београду од 8 јула 1977.године, којим је несретни Драгићевић био смештен на 

психијатрију, где је остао неколико година.  

 

`` Старам се о њему колико могу``, обрати ми се Михајловић. `` Ево вам његова 

адреса. Он станује у близини вашег бившег пребивалишта, у Црногорској улици, код 

моста у Бранковој.``  Исписа брзо на  листу хартије адресу и број телефона. 

``Позовите се на мене, радо ће вас примити``. 

 

Окружни суд у Београду у већу састављеном од судије …… као председника већа  и 

судија поротника……….. као чланова већа, са записничаром …….. у кривичном 

предмету окр. Драгићевић Драгомира из Београда, због кривичних дела из члана 

157, КЗ СФРЈ, по одржаном претресу применом члана 63. КЗ СФРЈ и члана 493. ЗКП 

донео је на дан  8. јула 1977. године 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

Према окр. Драгићевић Драгомиру од оца Саве и мајке Милице рођене Рашовић, 

рођен 17. априла 1913. године у Ћуприји, са станом у Београду улица Светозара 

Радића бр. 9, српске народности, држављаниn  СФРЈ, пензионер, удовац – без деце, 

писмен, завршио  нижу пољопривредну школу, не води се у војној евиденцији, без 

имовине, издржава се од пензије  у  вредности од 1.800 динара, осуђиван, све казне 

издржао, противу њега се не води поступак за неко друго кривично дело, налази се у 

притвору од 17. јуна 1977. године.  Што је више пута у току 1976. године и 16. 6. 1977. 

године у улици Светозара Радића у Београду у стању душевног оболења –

Perephramia Fantastica, услед кога је неурачунљив и опасан за своју околину, 

излагао порузи председника СФРЈ Јосипа Броза Тита,  те тиме учинио кривично 

дело повреде угледа државе СФРЈ из члана 157. КЗ СФРЈ. Те му се на основу члана 

63. КЗ СФРЈ ИЗРИЧЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ обавезног психијатријског лечења и 

чувања у здравственој установи. 

До правоснажности решења Драгићевић Драгомир има се привремено сместити у 

одговарајућу здравствену установу или у неку посебну просторију. 

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Београду предлогом Кт. Бр.  1943/76 

од 17. 6. 1977. године предложио је да суд по проведеном поступку према Драгићевић 

Драгољубу изрекне меру безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у 

здравственој установи, јер је у стању душевног оболења, услед кога је неурачунљив 

и опасан по своју околину, извршио кривично дело повреде угледа државе СФРЈ. По  

проведеном поступку, а на основу доказа изведених на претресу, утврђено је 

исказима сведока …………….., да је Драгићевић Драгољуб више пута у току 1976.  
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године а и 16. јуна 1977. године у Београду у улици Светозара Радића,  излагао 

порузи председника СФРЈ Јосипа Броза Тита. 

Оваквим својим поступцима Драгићевић Драгомир представља опасност за своју 

околину, а уједно је извршио кривично дело повреде угледа државе, њених  органа и 

представника из члана 157. КЗ СФРЈ. 

Налазом и мишљењем судских вештака неуропсихијатара……… утврђено је да 

Драгићевић Драгомир болује од хроничне душевне болести (Perephramia Fantastica) 

услед које у време извршења  кривичних дела није био у стању да схвати значај дела 

нити да управља својим поступцима. Истим налазом даље је утврђено, да све 

околности указују на велики степен вероватноће да ће Драгићевић Драгомир и даље 

да чини оваква и слична дела, која су и опасна по околину, те се јавља  нужном 

мером да именовани буде упућен на чување и лечење у неку психијатријску 

установу. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, суд је према Драгићевић Драгомиру 

применом члана 63. КЗ СФРЈ и члана 493. ЗКП изрекао меру безбедности обавезног 

психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, до даље одлуке суда. 

Како се именовани налази у притвору по решењу истражног судије овога суда, то је у 

смислу члана 493, став 2. одлучено да се има сместити  до правоснажности  решења у 

одговарајућу установу или у  неку подесну  просторију.   

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда. 

Драгићевић Драгомир је од почетка поступка имао браниоца, а претресу је 

присуствовала његова најближа рођака, сестра од тетке ……. 

Записничар     Председник већа – судија, 

 

Напомена: О Драгомиру Драгићевићу се дуго времена старао Драгослав 

Михајловић, академик и писац. 

 

Одлазећи из стана Драгослава Михајловића покушавао сам да проиникнем у енигму 

бораца за људска права, дисидената и свакојаких страдалника, која ме већ дуже 

време занима. До сада сам упознао многе. Делио сам их у две групе, ``умерене`` и `` 

радикалне`.  

 

Умерени су углавном били они који су пали под удар блажих и мање разорних 

репресалија, врхунски  интелектуалци, економски и финансијски добро стојећи 

појединци, те су стога били блажи у сагледавању и критици режима. А ови 

радикални су пак били огорчени и озлојеђени, по правилу такорећи на ивици 

социјале. Ове две групе су се драстично разликовале и по степену познавања оне 

скривене стране друштва. Они, који су на себи осетили разнолики  арсенал 

свакојаких злоупотреба, су боље познавали друштво и методе репресије.  

 

У коју групу спада Драгослав Михајловић? Он, као јавни прегалац, је за ову врсту 

анализе врло занимљив. Био је на робији на Голом отоку, дакле претрпео је ужасе, и 

после тога је осетио на себи опаки ујед омразе београдског режима. Али се ипак на 

крају десило нешто добро са њим: није му било онемогућено да ствара као писац,  
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постао је славан, зарадио је новац од издатих књига,  стекао велики стан, има брак, 

дете, постао је академик.  

 

Значи у исто време поседује изузетна сазнања о овоме друштву, а има друштвени 

статус имућног грађанина. О чему се овде ради? Он је био на Голом отоку као 

информбировац? Да ли  његов добар актуелнн статус има било какве везе са овом 

чињеницом?  

 

Југославија је  у превирању, у Србији нарочито постоје јаке тежње и симпатије  ка 

СССР-у. Познајем неке велике присталице СССР-а, нико им не скраћује њихова 

права. Али знам неколико Голооточана, укључујући и једног од ликова ове Саге, 

Данила Крстајића ( томови 1. 2. и 3.), који и дан данас страдају што су имали 

симпатије за Совјетски Савез? 

 

Овде постоје многе конфузије и нејасне ствари? 

 

 

 

 

-Јуни 1986.године. Сусрет са Драгомиром Драгићевићем. 

 

При растанку, Драгослава Михајловића сам  замолио да ме препоручи и најави 

Драгомиру Драгићевићу, јер из ранијих искустава знам, да су они, који су претрпели 

дугодишњу калварију и мучилиште, често нервозни и да умеју бити некооперативни. 

Они који годинама трпе насиље и зло од непријатељског друштвеног окружења, 

постају склони параноичним реакцијама, почињу да увиђају непријатеље и тамо где 

их нема. То би се могло упрошћено назвати: генерализована параноја. Ово је врло 

јака реч, али је  не користим у смислу психијатријске дијагнозе, јер би то онда било 

не само прејако, него и нетачно.  

 

Плашим се, да када будем дошао на његова врата, да би он могао помислити да сам 

ја полицијски провокатор, па да ми залупи врата пред носом, да ме отера ``у 

материну``, или не дај Боже, да насрне на мене. 

 

`` Ево, чућете сада ћу га позвати телефоном`` Михајловић окрену његов број, и 

најави ме. 

 

Зазвоних на ишарана и руинирана врата  стана, у коме станује Драгићевић. Врата 

изгледају као да су од неке дворишне шупе а не од стана. Није био код куће. 

 

Тако је било неколико пута. Када год бих зазвонио, нико није одговарао. Ово вече са 

улице видех да у његовом  стану жмирка чкиљава сијалица. Сада га морам пронаћи, 

рекох  себи, и крочих на врата његовог стана и снажно зазвоних. На вратима се 

појави смушен, али ипак присебан старији човек: `` Ви сте господин кога ми је 

најавио Драгослав, изволите уђите``. Док је седао хвалио је свога добротвора:`` Да 

није Драгослава не знам шта бих јео и чинио``. 
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Драгослав је диван човек од интегритета и моралан, он цени своје људе и свој народ. 

Као што су солидарни западни народи. Сећам се да су и Срби већином некад били 

такви. Али се за време деценија комунизма менталитет наших људи почео да мења. 

Свако се затвара у свој свет,  нема снаге и слуха за друге. Свако се батрга у својим 

кучинама да преживи и смогне снаге за сутрашњи дан. 

 

Он ми је показао хрпу судских докумената и психијатријских експертиза. Преда 

мном је био мученик који је прошао кроз ужасе југословенских затворских 

психијатријских болница. 

 

 

- Јуни 1986.године. Превирање се наставља из дана у дан. 

 

 

Срби најављују масовно исељавање са Косова, више хиљада их креће према 

Београду, али милиција их зауставља код Косова Поља. Словеначки социолог 

Димитриј Рупел у интервјуу часопису "Дуга" (део полемике са Љубомиром Тадићем 

о централизованости Југославије) имплицитно одбацује српска права на Косово – 

настају бурне реакције. XIII Конгрес СКЈ у "суморном" расположењу. Подмлађен је 

састав Централног комитета (од 165 чланова, 127 је нових) и Председништво партије 

(од 23 чланова, 17 нових).   

 

Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања протествује због претеране репресије 

над косовским Албанцима, јер се тиме "намерно стварају мученици". 

 

Конгрес Савеза књижевника Југославије у Марибору; блокиран избор српског 

кандидата Миодрага Булатовића (оцењен као "великосрпски националиста"). 

 

Председништво ФСЈ на челу са Славко Шајбером доноси одлуку да се поништи 

последње коло првенства 1985/86. и да се у следећој сезони одузме шест бодова 

тимовима наводно повезаним са „намештањем― утакмица. Црвена Звезда постаје 

првак уместо Партизана-али после одлуке Уставног суда следеће године Партизану 

ће бити враћена титула. 

 

Курт Валдхајм је изабран за председника Аустрије, упркос оптужбама за учешће у 

ратним злочинима у Југославији и Грчкој за време Другог светског рата. 
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-15 јун 1986.године. Наш текст у листу НАША РЕЧ. 

 

Овај лист који има бројне читаоце, повремено објављује моје текстове, то је за мене 

још једно охрабрење, а тако могу да јавности представим и пропагирам  своје 

ставове о људским правима. 

 

 

 
 

 

 

-17. јун 1986.године. Милисав Живановић ослобођен из ПБЦЗ у Београду. 

 

Милисава редовно посећујем  једном недељно, ево већ неколико година. Ми један 

другога ословљавамо са ``побратиме``.  

 

Милисав је врло јак човек, физички врло отпоран старац, а већ годинама је у 

ужасним и неподношљивим условима, у хладноћи, потхрањен, а шиканиран и 

понижаван већ деценијама. А још је пун живота и наде.  

 

Он ми је испричао свој живот, то са њим траје од краја рата.  
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Био сам изненађен, а нарочито радознао, када ми је саопштио да је за време рата био 

жртва прогона окупаторских власти.  

 

Његовој супрузи Аспазији Лега из Скопља су затворске власти под претњом смрти 

забранили да га посећује и да му шаље пакете.  

 

 

 

 

Он има сина који је официр у Генералштабу ЈНА. Али са њим не контактира.  

Између Милисава и његовог брата Радисава из Сталаћа је због нечега нарушено 

братско поверење. 

 

`` Побратиме``, рекох му, `` завађају вас, да те лише подршке брата, буди опрезан, не 

закључуј пребрзо``. Он на ове моје речи, само нервозно одмахну руком. 

 

Данас ме је изненадио када ми рече:``Прошли пут си ми донео труле јагоде?``. 

Погледах га зачуђено и забринуто, јер сам му донео баш зреле лепе јагоде. То сам му 

и рекао. Он ме замишљено погледа:`` Онда су милиционери заменили твоје јагоде 

трулим, да помуте наше одпосе?``.. 

 

Он их је прозрео. Он је мудар и проницљив. 

 

Чика Милисав има огромну љубав према животу. 

 

Недавно ми је саопштио да му је речено да ће убрзо бити отпуштен из ове затворске 

установе. `` Не верујем им ја никако док не изађем одавде``.  

 

Врло је опрезан. Познаје он пакости и ујдурме обесних и површних бирократа. 

Уместо да се обрачунавају са онима који отимају туђе, они њега годинама мрцваре, 

само зато што се усудио да упре прстом у незасите прекршиоце. 

 

Позвао ме је телефоном неки дан његов брат Радисав:`` Милисав је данас отпуштен 

из болнице, на слободи је``. 

 

 

У прилогу допис АИ Лондон од 6 августа 1986. године, који је  овим поводом, упућено 

Милисављевом рођаку Мирољубу. 
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-Јун 1986.године. Сарадња са Душаном Богавцем.  

 

 

Душан је пао под удар због свога залагања за демократизацију. Поверио ми се да има 

симпатија за новог совјетског лидера Горбачева. Богавац је постао мета напада 

партијских шефова, али истовремено постаје и личност која добија подршку, пре 

свега у круговима новинара. Основао је Фонд солидарности у коме је он сам 

средишња фигура.  

 

Налазилли смо се у кафанама хотела Москва и Мажестику. Показао ми је књигу у 

којој су сабрани многи његови чланци и интервјуи, избор његових виђења и идеја.  

 

Он жели да Југославија крене стопама СССР-а, а нарочито, стопама покрета 

»Солидарност« у Пољској.  

 

Недавно ме је питао: »Шта да се ради?«  

 

 

За време дружења са Душаном, поверавао сам му се, у вези са тим што су ми 

систематски годинама, деценијама.  заплењивана писма, блокиран телефон, 

заплењивани примерци листа ЉУДСКА ПРАВА. То је била деценијска, скоро 

тотална блокада телекомуникација, ускраћивање права на комуницирање, отимање 

времена, енергије, стрес, због чега сам имао огромне штете и трошкове. 

 

Он је ћутао  тужно, онда изусти бесно:`` Они су криминалци, шта од њих друго 

можеш очекивати``. 

 

  

-1986.година.Хлеба и игара, музике и заборава. 

 

Док Југославија трепери, затеже се као струна, јер убрзано наступа време подношења 

рачуна за претходне деценијске погрешне капиталне одлуке, дотле се преплашеном и 

све уморнијем народу, и омладини гураној у кризу идентитета и на беспуће,  нуде 

слатки заборави. Као да неки невидљиви скретничари вешто окрену скретницу 

нашег воза на неки скрајнути колосек, да дремамо и крмељамо, да траћимо наше 

дане.  

 

Уместо да се спашавамо,  тонемо све дубље. 

Према архивским изворима: Био је то чувени Нови талас (нови вал), који је углавном 

био заступљен у Загребу и Београду. На неки начин, унели су освежење на већ 

посусталу рок сцену и помало ускомешали тадашњи социјалистички режим својим 

бунтовничким ставом. 

Нови талас започео је објављивањем плоче “Пакет Аранжман” која је била 

компилација три београдске групе: “Идоли”, “Шарло Акробата” и “Електрични 
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Оргазам”. “Шарло” се убрзо распао, и настају “Дисциплина Кичме” и “ЕКВ”. У 

Загребу је деловало неколико бендова: “Прљаво Казалиште” панк-рок усмерења, 

“Хаустор”са харизматичним вођом Дарком Рундеком, који је миксовао карипску 

музику са панком и новоталасним звуком, “Филм”и Јура Стублић , “Азра” коју је 

предводио контроверзни Џони Штулић, песник убојите енергије. 

У Новом Саду је била ексцентрична новоталасна група “Лабораторија звука” браће 

Вранешевић, која је комбиновала реге и ска звук, а касније и поп-рок. Све те групе 

данас имају култни статус за старије и нове генерације. 

Истовремено, као одговор на Нови талас, у Сарајеву се оснива покрет Нови 

примитивизам. Промовисан је путем чувене радио, па потом ТВ емисије “Топ листа 

надреалиста”.Чланови “Надреалиста” имали су своју групу “Забрањено Пушење”, био 

је ту и “Елвис Џ. Куртовић”, “Бомбај штампа” и мегапопуларни тинејџ бенд “Плави 

Оркестар”. Био је то један специфично босански и сарајевски анти-културни покрет, 

нека врста уметничког смера. Забрањено пушење је певало о Сарајеву, његовим 

идолима и локалним херојима уз приче о љубави и губицима, на другачији, често 

хумористички начин. 

 

Поред надреалиста, у то време сарајевска поп-рок школа изнедрила је и саставе: 

“Црвена јабука”, “Валентино”, “Хари Мата Хари” и “Мерлин”, који су имали тај 

јединствени, препознатљиви сарајевски дух. 

Осамдесетих, поред “Бијелог дугмета”, најпопуларније рок-групе биле су “Рибља 

чорба” и Бајага са “Инструкторима”, ”У шкрипцу”, “Пилоти”, ”Партибрејкерси”, 

”Последња игра лептира”, “Галија”, “Парни ваљак”, “Аеродром”, Масимо Савић и 

“Доријан Греј”… 

Успешну варијанту домаћег хеви метала представљали су босански “Ватрени 

Пољубац”, “Дивље Јагоде”, пулско “Атомско Склонисте” а у Београду “Горди” са 

Златком Манојловићем. Представници панка били су новосадска “Пекиншка патка” , 

љубљански “Панкрти” и ријечки “Параф”. 

У то време имали смо и наш први, врхунски, електро-поп састав “Денис и Денис” са 

сензационалном Марином Перазић, па женски бенд из Ријеке “Какаду Лук”, 

словеначки “Видеосеx” и њихову харизматичну певачицу Ању Рупел, па сјајне рок 

певачице, Слађану Милошевић,Викторију и Беби Дол, које су ишле испред свог 

времена. 

Истовремено, шлагерска забавна музика одумире, а примат преузимају певљиве поп-

песмице какве су изводили загребачки “Нови фосили” и “Сребрна крила” сплитски 

“Магазин”, београдска “Зана”. 

Здравко Чолић се још увек веома популаран, Оливер Мандић, представник YУ-фанка, 

муњевито је постигао успех својим хитовима, па весели Вајта, Оливер Драгојевић, 

Златко Пејаковић, Дадо Топић, Данијел, па панонски морнар Ђорђе Балашевић… 
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1985.године, Боб Гелдоф је у знак подршке угроженим Африканцима, покренуо 

кампању, снимио песму и окупио светску музичку елиту на концерту “Live Aid”.У знак 

подршке, наши музичари су формирали “Yu rok misiju”, снимили песму “За милион 

година” и спот, који је емитован на “Live Aid” концерту у Лондону. ( Крај) 

 

 

-1986. година. Мира Беaтовић ( томови 1. 2. и 3.) запослена  у Центропрому у 

Нушићевој улици. 

 

Рођака Мира је запослена као секретарица комерцијалног директора Центропрома. 

Њихове канцеларије су лоциране у повисокој згради на углу улица Нушићеве и 

Моше Пијаде. Стално је врло заузета. 

 

Будући да од 1980. године редовно, једном недељно, обилазим несретне породице и 

појединце из мога природног окружења ( јер ми је циљ да докажем да је тиранија 

масовна), у групу породица које посећујем, укључио сам и породицу мајчиног ујака  

 

 

 

Ђорђе Беатовића. Они су свашта претрпели, а њихов највећи проблем је што живе у 

свакодневном страху да ће их власти бесправно избацити из њиховог стана у улици 

Светозара Марковића ( томови 1. 2. и 3.) 

 

Увек бих, пре него што бих кренуо у посете несрећним породицама и појединцима, 

одлазио у амбасаде појединих несврстаних држава, укључујући и Индију, 

Индонезију, Нигерију, и друге, где сам увек био врло љубазно прихватан. Кажем 

несврстаних, јер су ми дипломате западних држава посаветовале, као што сам већ 

предочио,  да посећујем и обавештавама о таквим злоделима пре свега несврстане 

државе, да они увиде да СФРЈ није то за шта се представља. Наводно се бори против 

расног апартхејда у јужној Африци, а у својој држави спроводи масовну политичку 

дискриминацију и тлачи сопствени народ. 

 

Зашто сам им приказивао прогоне тих особа из мога природног окружења? Зато да 

им покажем и докажем да су репресије масовне. Ако толико страдалника има око 

мене, зашто их не би било и у другим деловима друштва. А свугде око себе сам 

сусретао таква унесрећена и понижена људска бића.  

 

Увек би ме страни дипломати понудили пићем и љубазно саслушали моја излагања о 

особама, које ћу након сусрета са њима посетити. 

 

Они су били врло непријатно изненађени да такве масовне и драстичне злоупотребе 

постоје у Југославији. Нас овде без разлога тлачи овај сурови и демонски поредак, 

чак су ми разорили породицу и одвојили ме од мога сина, који је за мене најдраже 

биће на свету, а овамо се свету представљају да су самоуправни рај.  

 

NON PASSARAN! 
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Треба их раскринкати и изоловати, изазвати против њих оне државе до којих им је 

још увек много стало, а то је несврстани свет. Треба их оцрнити, сатанизовати. 

 

Након разговора са дипломатама несврстаних земаља бих, дакле, једном недељно, 

одлазио за време од шест до седам дана, у вишечасовни обилазак, са краја на крај 

Београда, те бих успевао да посетим неколико десетина унесрећених породица, 

односно око 150 појединаца. Када бих закуцао на њихова врата, упирали су у мене 

захвалне погледе, ја сам за њих био редак посетиоц,  притиснуте свакојаким злим 

подметањима и пакостима често би их запостављали и њихови блиски сродници. .  

 

У мене би неки до њих гледали као у дивну вилу, у Месију, спасиоца. Иако ја то 

нисам био. 

 

 

 

 

 

 

 

-1986.година. Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања: ЗЛОУПОТРЕБА 

ПСИХИЈАТРИЈЕ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ 

 

Професор Коста Чавошки, члан овог Одбора и писац књиге ``Одбор за одбрану 

слободе мисли и изражавања.Саопштења и други документи.`` ( Службени гласник 

2009.године), у овој књизи, на странама од 477 до 480 дословце каже:'' Можда највеће 

поражавајуће изненађење с'којим смо се током свог петогодишњег деловања 

суочили била је злоупотреба психијатрије у политичке сврхе, која је иначе 

практикована у Совјетском Савезу, а по свој прилици и у другим источноевропским 

земљама. До тог открића смо дошли захваљујући Томиславу Крсмановићу, с којим 

сам се повремено сусретао и од кога сам сазнавао за такве злоупотребе. Како је 

питање било сувише озбиљно, Крсмановићева реч није била довољна, па сам тражио 

од њега да ми прибави одговарајуће документе, нарочито вештачења и судске 

пресуде.  

 

Њему је пошло за руком да прикупи податке о двадесет и четири случаја у којима 

појединци су прогањани и лишавани слободе и пословне способности . 

.На основу тих докумената најпре сам сачинио привремени извештај, а потом је 

одбор издао чак четири саопштења  у којима смо се залагали за ослобођење лица која 

су била лишена слободе без икаквог временског ограничења. 
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Као што сам предочио у претходним поглављима, после разговора на тему 

злоупотребе психијатрије са Костом Чавошким, био сам запрепашћен сазнањем, да је 

овај еминентни правник и  професор Правног факултета у Београду, свестран 

интелектуалац, мудар и искусан,  који је и сам због критике званичне политике пао 

под удар прогона и најурен  са Правног факултета,  дакле,  научник који се бави 

политиком и добро познаје ово друштво и шта се у њему дешава, био врло изненађен, 

када је од мене чуо за постојање таквих раширених злоупотреба у нашој земљи. 

 

Како то ја, економиста, а да упућујем еминентног професора Правног факултета у 

Београду у положај психијатрије у земљи? Коста је врло интелигентан и образован, 

стручњак врхунског нивоа, а није знао за такве злоупотребе?.  

 

Имам  своје објашњење за његово непознавање оваквих злоупотреба: оне су биле 

врло методично укриване од њега и његових колега. Шта би било када би такве 

информације допрле до професора Правног факултета, јер нису тамо сви режимски 

људи, неки од њих би се побунили?  

 

Он ми је казао да се у Југославији почињу да откривају табуи. Питао сам га: ``Како 

је могуће да само ја указујем на овакве гнусне злоупотребе психијатрије, када су 

раширене, и постоје одавно? Он је интензивно размишљао, али ми није ништа 

одговорио. Вероватно није могао да нађе рационално објашњење.  

 

А ја ипак знам шта је посреди. Тајне безбедоносне службе овакве злоупотребе 

подмукло и ефикасно укривају, и честе политичке обрачуне камуфлирају наводним 

лечењем тешких душевних болеснника.  

 

Увиђам да је у земљи створена истинска каљуга, брлог, да најчешће ни родбина 

политичких страдалника датих у руке психијатара није довољно свесна о чему се 

ради. Поједини освешћенији интелектуалци су понешто начули, рађале су се некакве 

магловите сумње, али су ми ипак неки од њих саопштавали да се манем тога, да сам 

запао у глиб, јер се ту иако могу постојати злоупотребе, не може ништа доказати. 

 

'' Једноставно, то је социјална патологија'', говорили су ми неки од њих. Њихове 

речи су за мене биле хладни тушеви, али нису успели да ме обесхрабре у мојој 

одлучности и чврстој намери да раскринкам званичну психијатрију, слушкињу 

тиранског поретка. 

 

 Разговарао сам  у то време са још неколико чланова Одбора за одбрану слободе 

мисли и изражавања. Војислав Коштуница кога сам срео у његовом стану на углу 

Скадарске и Џорџа Вашингтона, где бих му повремено односио наша саопштења,  је 

био скептичан, истицао је као контраргумент, да је то тешко доказати.  

 

Али сам наишао на снажније разумевање од стране сликара Миће Поповића, а 

нарочито ме је истински осоколио књижевник Драгослав Михајловић, који ме је и  
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упутио на Драгомира Драгићевића, који је провео неколико година у лудници, само 

зато што је у кафани мало загрејан руком показао на Титову слику. 

 

А стручни Коста Чавошки, је доскочио свим сумњама, и показао се као врло мудар и 

инвентиван, у потпуности супериоран. Он у његовој аргументацији уопште није 

тврдио да те особе за које сам му ја доставио податке и документа нису душевни 

болесници, то је за њега потпуно неважно:'' Противно је међународном 

законодавству кажњавање изражавања мишљења, утолико више ако то чине 

душевно неурачунљиве особе''. 

 

 '' Драгослав Михајловић обавештава чланове Одбора да је направљен стенограм 

разговора на последњем састанку Одбора. Такође износи случај Томислава 

Крсмановића кога припадници органа безбедности стално малтретирају, па 

предлаже да га Одбор узме у заштиту.  
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После краће дискусије. Прихваћено је да се сачини писмо Председнику 

Председништва поводом малтретирања Т.Крсмановића. Предлог ће сачинити 

К.Чавошки. 

 

Помињао сам већ, да сам у разговорима са појединим члановима Одбора саопштавао 

да ми власти заплењују преписку, искључују телефон, они ме уважавају, али су ме 

ипак посматрали љубопитљиво. Можда су неки од њих помишљали да помало 

претерујем? 

 

Имао сам своје објашњење за њихову резервисаност.  Једноставно,  они таква лоше 

искуства са полицијом нису имали, јер се нису конфронтирали као ја,  а постоји и 

још један јачи разлог: власти избегавају да се тако понашају са угледним 

научницима и академицима, јер би ови, такве злоупотребе, огласили на велика 

звона. Побунили би народ.  

 

Себи дозвољавају да моје активности тако паралишу, јер сматрају да ја нисам 

угледни научник или писац, да сам такорећи анонимац, и да моје жалбе отуда неће 

бити прихваћене са поверењем, да нећу придобити ширу подршку. 

 

Као што се види, и као што ће се видети у следећим поглављима и томовима,  њихова 

процена мене и мојих домета је очигледно мањкала у квалитету. 

 

Да се вратим на заплену преписке. То је се управо десило и са преписком појединих 

чланова Одбора у вези њихове петиције о злоупотреби психијатрије у политичке 

сврхе. Њихови дописи тим поводом нису стизали до дестинатера, до домаћих медија,  

државних органа и страних новинара. Они су ту полицијску злоупотребу огласили на 

велика звона. 

 

Био сам задовољан. Ставио сам на дневни ред не само злоупотребу психијатрије у 

политичке сврхе, него и заплену преписке. 

 

У вези тога сам разговарао са професором Михајлом Марковићем. `` Наши државни  

руководиоци су одсечени од информација, они и не знају довољно за такве појаве, па 

безбедњаци спречавају да ваши подаци дођу до њих, да их не освесте``, казао сам му у 

његовом раскошном стану у улици Михајла Ковачевића на Дедињу. Таман је хтео да 

ми одговори, али је био стално прекидан телефонским разговорима, непрестано је 

зврјао телефон, звали су га из Париза, Лондона па и из Америке. Он је познати 

научник, академик, професор универзитета. 

 

Телефон престаде да звони, он седе поред мене и настави разговор:``Постоји 

манипулаија са информацијама, али нису сви државни функционери истог калупа, 

освешћених има све више, то је когнитивна дисонанца, са сазнавањем нових 

информација људи се мењају. Сада и ми лично на својој кожи увиђамо да полиција 

уме да заплени преписку``. 
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`` То са злоупотребом психијатрије у политичке сврхе и тим случајевима које сте нам 

доставили, није лако батргати се са њима``, насмеја се скоро. 

 

`` Не ради се ту само о злоупотреби психијатрије, него и медицине, већина 

политичких страдалника, дисидената и бораца за људска права су лошег здравља``, 

искористих овај сусрет да га упознам и са том мрачном страном наше свакодневице. 

 

Он ме погледа испитивачки:`` Тек је тешко доказати узрочну везу политичког 

ангажмана и лошег здравља, тек је то мутљаг, у такве анализе се ми не смемо 

упуштати, могу нас оптужити да смо шарлатани``.   

 

Професор Марковић се орасположи, поче да се шали:`` Имам блиског рођака, тај се 

стално жали да га неко прати, надзорава, да му слабе здравље, а ено га ко бик јури по 

Београду. 

 

Професор Марковић је имао неприлика због његовог залагања за слободу мисли и 

изражавања, али то нису били истински прогони. Одувек је имао стан, кућу, приходе, 

посао, члан је САНУ, он стога посматрајући стварност из своје личне переспективе, 

не може да се сложи са мном да поредак спроводи репресију према многим, 

такозваним малим људима: `` Ту нема логике, зашто би поредак расипао снаге на 

њих, он спречава оне који му се опиру``, тврди. Дакле исто каже што и Милован 

Ђилас. 

 

( Напомена аутора: Михајло Марковић је преминуо фебруара 2010.године, а када је 

јануара исте године био смештен у болницу ``Свети Сава`` у Београду, био је 

узнемирен и у зебњи, жалио се породици да га у овој болници не лече како треба, да 

ту није безбедан и захтевао је да га сместе у другу болницу. Када сам сазнао за ову 

неприлику професора Марковића, одмах сам се сетио његове приче о његовом 

хипохондричном рођаку, који ``уображава`` да га лекари не лече како треба. Надам 

се да је тада професор Марковић имаo прилике да се упозна са правом природом 

поретка). 

 

 

 

 

1986.година. Апел америчке организације FREEDOM HOUSE у вези злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе у Југославији. 

 

Шта се десило са Југославијом, од ``enfant terrible`` светске политике, миљеника 

САД и Западне  Европе,  претвара се у одбачено мезимче, у омражено копиле?  

 

О чему се ради? Мени међународна политика постаје све замршенија, и лишена 

логике? Барем за мене. 
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А ја добијам подршку и признања. Ја побеђујем званичну психијатрију! Дозвољавам 

себи да тако нешто помишљам, ја се браним, мени требају подршка и охрабрење. Чак 

ако долазе и од самог себе. 
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-  17. јули 1986.године. Мића Милић, популарни Мића „Доктор―, започиње 

одслужење затворске казне у трајању од годину и по дана. 
 

Он је једини осуђен од шесторице оптужених. Поредак је покушавао да спасе образ, 

да покаже да није поклекнуо пред међународним притисцима, а ``кола су се 

сломила``на јадном Мићи Доктору. 

 

Затвор је велико зло. Али овај поредак прогони многе и без пресуде и затвора. А 

прогон на слободи уме да буде  тако перфидан и жесток, да може потпуно да сломи 

жртву. И то тихо, без пресуде и пуцња.  

 

Мени понекад изгледа, да су они који би били јавно оптужени и осуђени за неки 

политички деликт, ипак на неки начин  привилеговани у односу на све оне који пате 

и копне у раљама свакојаких безбедоносних служби, и њихове породице и деца,  који 

неосуђени неизмерно трпе, без да за то јавност сазна. 

 

Ја се одувек борим против оваквих укривених репресалија без увида јавности и без 

формалне судске процедуре.  

 

Из приложених докумената и мојих изражених ставова, се јасно сазнаје, да сам ја 

одувек тражио да се тај мутљаг разчисти, да се прекине са специјалним ратом према 

мени и мојим ближњима, као и према многим другима, а без икакве судске 

процедуре!  

 

Захтевао сам од поретка: ако сам због нечега крив, изволите ме оптужити, 

спроведите јавно суђење.  

 

А не овако. Сатирете људе тихом тиранијом без суђења и без икаквог увида јавности! 

 

Читао сам изјаву Тање   Плијуш, супруге чувеног совјетског дисидента Плијуша: 

``Виде се жртве. А не виде се џелати!`` 

 

Па они су Мићу могли самлети без суђења. Ипак осуђен је. Да ли он има право на 

јавно суђење, а ја немам? 

 

Лето је. Месец јули. Многи још нису отишли на годишње одморе. Али се и у овоме 

летњем месецу настављају грозничаве државничке активности. 

 

Савезни и републички органи надзиру истраге и пресуде у конфликтима између 

Албанаца и неалбанаца. Албанцима је ускраћено право да купују имовину од Срба и 

Црногораца. (?) Др Марко Веселица пуштен из затвора (био тамо од 1981. године). 

 

Да ли је ово гест попуштања Београда? 
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Југославија све више увози, а све мање извози. Наши производи су скупљи и 

слабијег квалитета од западних. Спољна трговина Југославије у првих седам месеци 

1986. године: увоз 6,7 милијарди долара, извоз 5,6 милијарди. 

 

И спорт почињу да потресају афере једна за другом. Пред крај прелазног рока, 

Драган Стојковић Пикси прелази из нишког Радничког у ФК „Црвена Звезда―  a 

Милко Ђуровски из Звезде у Партизан. 

 

Мене стално збуњује однос Ирана и САД? Конфузију у вези односа ових држава вуче 

корене још из времена мога боравка у Бриселу 1965-1974. године ( том 3). Иран је био 

у интензивној завади са САД, а ирански студенти  са којима сам се друђио у Бриселу 

су углавном били у друштву америчких студената, са којима сам се такође дружио! 

 

Опет нешто необично. Kонтра афера: један теретни  Boeing са 23 тоне америчке војне 

опреме за иранско ваздухопловство наводно полетео из Ријеке. 

 

Шта је сад ово? Изгледа да и у Ирану, као и у Југославији, постоји некаква 

тајанствена двојност? 

 

 

 

-Лето 1986.године. 

 

Зар овако нешто може да се деси: Катастрофа код језера Nyos у Камеруну- 

ослобођени угљендиоксид убио 1700 људи. 

 

У Мадриду завршено светско првенство у ватерполу, Југославија освојила прву 

титулу победивши Италију 12:11 у задњој секунди четвртог продужетка. Задњи гол 

дао Игор Милановић. 

 

Земљотрес у источној Румунији, осетио се и у Бугарској и источној Југославији. 

 

Совјетски путнички брод "Адмирал Нахимов" се сударио са теретњаком код 

Новоросијска и потонуо - 423 мртвих (објављено после пет дана). 

 

6 септембра су Абу Нидалови терористи убили 22 Јеврејина у истанбулској синагоги 

Неве Шалом 

 

Десмонд Туту постаје први црни англикански бискуп у Јужној Африци. 

 

Од 24 до 25 септембра београдски дневни лист ``Вечерње новости`` објављује нацрт 

Меморандума САНУ. 

 

У октобру САД уводе санкције против апартхејда у Јужној Африци. 
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11 октобра  у Рејкјавику, Исланд, је одржан  састанак Реган – Горбачов, о смањењу 

европског арсенала - без резултата. 

 

 
 

Октобар, 1986. Писмо Доброслава Параге. 
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·  17 октобар 1986.године. Београд не успева да добије Олимпијске игре 1992.  

 

У прва два круга гласања су испали Амстердам и Бирмингем, a Београд је имао 

више гласова и од Брисбејна. У трећем, одлучујућем кругу највише гласова има 

Барселона, затим Париз, Бризбејн, па Београд. 

 

 Оваква кандидатура Београда за олимпијске игре мени изгледа потпуно неумесна, 

непримерена, претенциозна.  

 

Земља се тресе и тоне у тензије и економске тешкоће, а они желе да организују 

олимпијске игре? Где им је разум? 

 

 

-Јесен 1986.године. Меморандум САНУ. 

 

Фамозни Меморандум САНУ је било ново охрабрење. Установио сам скоро потпуну 

идентичност ставова САНУ и наше организације, у виђењу кризе у Југославији. 

САНУ су због овога Меморандума оптужили са  различитих страна да је `` 

националистички``, `` великопсрпски``. Ми подржавамо овај Меморандум нарочито 

у оном делу који се односи на стање људских права и демократских слобода.  

 

Мене лично и нашу организацију оптужују неосновано да смо `` агенти Запада``, `` 

издајници``, `` страни плаћеници``, ``да бранимо Албанце``. 

 

Истина је другачија: ми се залажемо за све оне који су угрожени у њиховим правима, 

без обира на нацију и веру. 

 

Архивски подаци о Меморандуму:  

 

Из архивских извора: Меморандум Српске академије наука и уметности (скраћено 

Меморандум САНУ) је недовршени документ који је израдила Српска академија наука 

и уметности (САНУ) између 1985. и 1986. године, као стратешки програм српске 

интелигенције. Нацрт документа је објављен у јавности преко дневних новина 

Вечерње новости у два наставка 24. и 25. септембра 1986.[1] 

 

Меморадум је одмах изазвао бурне реакције у СФРЈ, због својих погледа на стање 

нације и захтева за темељном реорганизацијом државе.[1] Његова је главна тврдња да 

децентрализација води дезинтеграцији Југославије и да су Срби дискриминисани 

југословенским уставом.[2] После 1961, 103.000 Срба и Црногораца напушта Косово, 

углавном због притисака албанских власти и популације[3].Такве појаве 

дискриминације, које меморандум назива геноцидом биле су главни мотив писања 

меморандума, као начина да се спречи геноцид над Србима на Косову. Меморандум 

САНУ је изазвао различите реакције и погледе на сам нацрт документа, иако се бавио 

критиком стања у СФРЈ која се првенствено односила на пасивност и конформизам 

српских политичара, који по потписницима тог документа нису радили у интерсу  
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Републике Србије. Тај документ је у суштини апел у смеру решавања нагомиланих 

друштвено економских проблема у Југославији и Србији, апел у смеру јачања 

равноправности између Република и спречавање друштвено опасних тендеција које су 

се већ осећале услед усвајања Устава из 1974. година. 

 

У изради документа су учествовали: Павле Ивић, Антоније Исаковић, Душан 

Каназир, Михаило Марковић, Милош Мацура, Дејан Медаковић, Мирослав Пантић, 

Никола Пантић, Љубиша Ракић, Радован Самарџић, Миомир Вукобратовић, Василије 

Крестић, Иван Максимовић, Коста Михаиловић, Стојан Ћелић. 

 

Документ се радио на основу закључка годишње скупштине САНУ, одржане 25. маја 

1985. а исти је требала да изради комисија од 16 чланова са академиком Антонијем 

Исаковићем на челу. 

 

Документ је писан у доба дубоке друштвено-економске кризе, пет година после смрти 

Јосипа Броза Тита, када се све више говорило о претварању Југославије у 

конфедерацију, са дискретном најавом отцепљења република. 

 

Документ је украден из САНУ и у дневим новинама „Вечерње новости“ (у том 

моменту вероватно најтиражнијим новинама у Југославији) 24. и 25. септембра 1986. 

године су објављени делови радне верзије при чему је извршена груба идеолошка 

дисквалификација. 

 

У моменту крађе, документ је имао 70 куцаних страна. 

 

На документ и академике САНУ сручила се бујица напада и квалификација од тога да 

је документ „великосрпски“ па до „платформе контрареволуције“. Јавна дискусија по 

новинама, партијским активима и сл. је трајала месецима. 

 

Интересантно је да је у јавности вођена дискусија, а да већина дискутаната није 

видела нити прочитала документ јер он нигде није био јавно објављен. Било је нешто 

„самиздат“ примерака. 

 

Ванредна скупштина САНУ 

 

На ванредној скупштини САНУ 18. децембра 1986. године заузети су ставови о 

„Меморандуму“ при чему је дата подршка комисији, осуђен поступак крађе 

незавршеног документа, одбачене паушалне квалификације. 

 

У прилог израде оваквог програма речено је да Србија од Гарашанина није имала свој 

национални програм, а од Светозара Марковића нико није разматрао српско 

питање...“ (академик Коста Михајловић) 

 

„... Не може се очекивати да на овој Скупштини оцењујемо саму вредност 

незавршеног Меморандума, све док га именована Комисија не заврши и огласи својим  
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предлогом. А власт захтева од нас да тај украдени нам нацрт, прогласимо 

„платформом контра-револуције“, да оптужимо себе да смо „разбијачи Југославије“ 

и „непријатељи социјализма“, да смо.. „изазивачи братоубилачког рата“, да се боримо 

за „своју националистичку власт“. Власт, дакле; тражи да признамо, кривицу коју 

нисмо починили, да се сагласимо са пресудама које су изречене, а да нисмо ни 

саслушани... Данас ми не одлучујемо о Меморандуму, „групи академика“, поверењу 

Извршном одбору, ми данас одлучујемо о интелектуалном достојанству и моралној 

висини Српске академије наука и уметности...“ (академик Добрица Ћосић) 

 

Документ је, доста касније, по стишавању страсти, објављен у тематском броју 

часописа „Дуга“ јуна 1989. године. У том тематском броју један од пропратних 

чланака је имао наслов „Да ли је меморандум српски национални програм“ 

 

Сама редакција „Дуге“ је, вероватно, из чланака извукла поднаслове и кључне цитате, 

који на неки начин говоре о садржају документа: 

 

·                    Криза југословенске привреде и друштва 

 

·                    Пред оним што се збива и што се може догодити нико нема право да 

затвара очи 

 

·                    Све је јасније да излаз из кризе не може наћи без темељитих промена у 

привредном и политичком систему 

 

·                    Услови привређивања су могли опстати захваљујући порасту иностраних 

дугова које ће отплаћивати и будуће генерације 

 

·                    Требало је да прође три године да би се у званичним документима 

употребио израз економска криза 

 

·                    Куриозитет је да се није знало колико и којим све страним повериоцима 

дугује Југославија, па се за утврђивање правог стања морала ангажовати страна 

фирма 

 

·                    Претензије СКЈ да буде друштвена авангарда очигледно нису у складу са 

несређеним стањем у њему 

 

·                    У народу је завладало уверење да се поштеним радом у самој земљи не 

може пристојно зарадити ни добро живети 

 

·                    Функционери се бирају на основу критеријума лојалности па су у великој 

мери некомпетентни и поводљиви 

 

·                    Доследна дискриминација српске приврде 

 

·                    
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 Под сталним оптужбама да је „угњетачки“, „унитаристички“, „централистички“, 

„пандурски“, српски народ није могао постићи равноправност у Југославији за чије је 

стварање поднео највеће жртве. 

 

·                    Политичари Србије су се показали неспремни за историјски задатак који 

им је наметнула изузетно тешка констелација односа у југословенској заједници 

 

·                    У општем дезинтеграционом процесу који је захватио Југославију највише 

је погођен српски народ 

 

·                    Геноцид над српским становништвом Косова и Метохије најтежи је 

пораз у ослободилачким борбама што их је водила Србија од Орашца 1804. до устанка 

1941. 

 

·                    Идеолошка борба против „елитизма“ уродила је несрећним плодом: ми 

смо на свим друштвеним пордручјима угађали просечности 

 

·                    Први услов нашег преображаја је демократска мобилизација целокупних 

умних и моралних снага народа.( Крај). 

 

 

 10.новембар 1986.године. У Франкфурту убијен Љубомир Магаш – Љуба Земунац. 

 

Љубомир Магаш у јавности познат као Љуба Земунац (Београд, 27. мај 1948 —

Франкфурт, 10. новембар 1986.) је био београдски криминалац и једна од 

најпознатијих личности југословенског подземља. 

За њега сам први пут чуо од Владе Дапчевића у Бриселу 1974. године. 

 

   

 -20. новембар 1986. године. Протести у Краљеву због фенола и присуства тешких 

метала у реци Ибру.  

 

Водоснабдевање у Краљеву је отежано још од 1984. године. 

 

Србија се буди. Јак земљотрес у книнско-граховском подручју. Југославију потресају и 

земљотреси. 

 

  

-29. новембар 1986. године. Прослава националног празника у Галеници. 

 

Два пута годишње, за дочек Нове године и поводом  Дана Републике 29 новембра, се 

у Галеници, као и у другим самоуправним предузећима, организују мале свечаности,  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/1948
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1986
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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када би настајала дружења по канцеларијама. Колегинице из наше службе би донеле 

храну, а моје колеге пића. Засвирао би, као и толико пута досада, неки транзистор, 

или други уређај донет од куће. Почелои би мало весеље, уз певање и играње. 

 

Мене такве свечаностги нимало не занимају. Дошао бих на кратко и посматрао са 

стране, то је за мене одавно пуко бенављење. Бледа и забринута лица колега и 

колегиница, у јагми да преживе тешка времена, долазе на посао да одраде плату, 

ручају у фабричком ресторану, добију свињске полутке, или ако могу од фабричког 

синдиката да добију бању или летовање. 

 

Није њима до оваквих прослава. Али се сви загрлили и певају. Неки би и заиграли.  

 

Знам да се исте овакве прославе догађају и у Рекорду, и да је и Саша тамо сада део 

такве гомиле,  руље. 

 

Народ је претворен у роботе. 
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-18. новембар 1986. године. Допис доктора Анте Јураса из Загреба. 

 

Анте Јурас је такође жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. О њему ми 

је причао Доброслав Парага. 

 

 
 

 

-Новембар 1986. године. Победа истине пред УНЕСКОМ, организацијом УН у 

Паризу. 

 

Нови велики поен у борби против званичне психијатрије и поретка! УНЕСКО, 

организација ОУН која је позната по томе што узма у одбрану истакнуте 

интелектуалце широм планете угрожене у њиховим правима,  је прихватио моју 

аргументацију у вези Радомира Вељковића, и сагласио се да он није ``лудак``, него 

жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 
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-24 новембар 1986.године. Заплена преписке са УНЕСКО-вом канцеларијом у Паризу. 

 

 

-13 децембар. Допис професору, доктору, психијатру Љубомиру Ерићу, из болнице 

Драгиша Мишовић. 

 

Себи сам ставио у задатак да обучавам  и просвећујем југословенске психијатре, већ 

су се неки од њих сагласили са мном, и стали на моју страну. И председник наше 

организације је неуропсихијатар, доктор Веселин Савић.  

 

``Када једна истина изађе у свет, она ће постати мисао света``, ова максима је мој 

водич. Наше психијатре треба просвећивати. 
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Народна банка Југославије ће због високе инфлације повући ситне кованице из оптицаја и 

увести већу новчаницу."Наци жур" код Исидоре Бјелице у Сарајеву изазива контроверзе. 

Ко је Исидора Бјелица? Просечна куповна моћ Југословена се вратила у 1968. ("Вечерње 

новости") 

 

·         "Фонд солидарности", прва свејугословенска независна организација, чији је циљ 

помоћ онима чија је "егзистенција угрожена због критичких погледа и социјалног 

активизма". 
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·         Цибона (Загреб) одбранила европску кошаркашку титулу (савладан Жалгирис). 

          

Совјетском дисиденту Андреју Сахарову дозвољен повратак у Москву после 

шестогодишњег унутрашњег егзила у Горки. 

 

 

 

 

 

 

-26 децембар 1986. године. Основан Комитет за заштиту људских права. 
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-26 децембар 1986.године. Саопштење у вези систематске дискриминације права на 

рад. 

 

У СФРЈ влада масовна и драстична политичка дискриминација. ``земљом се 

разбуктава борба против фамозне злогласне клаузуле МПП ( морално политичке 

подобности). Народ се буди из деценијске залеђености, хипнотичког сна. Дакле, 

``кичма``му није сломљена заувек, како су били убеђени комунистички 

властодршци. 

 

Текст у прилогу је ову мрачну, и још недовољно проучену област, истински 

вивисекцирао и проникнуо у њу: 
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-1986.година. ДВОРСКЕ  БУДАЛЕ. 

                                                                                             

             Институција дворске будале је стара такорећи колико и људско друштво. 

Постојала је и у Старом Египту и Индији, чак и код Ацтека, а касније у Средњем 

веку и у Европи. Дворске будале су служиле за разоноду и засмејавање, али и да на 

комичан и неозбиљан начин покрећу неке значајне теме и деформације, које би 

могле бити  тако сазнате од суверена, и да на основу тога предузме неке адекватне 

мере. 

            У овоме друштву последњих деценија претходне СФРЈ ова неславна улога је 

била намењена многим незадовољницима, пијанцима, наркоманима, душевним 

болесницима, или све присутнијим дисидентима и борцима за људска права. 

           Међутим, док је задатак  дворске луде у историји био да  понекад између 

осталога, укаже на неке негативне појаве у друштву, и да покрене неке корективне 

мере, дотле је  ова  институција у нашем друштву доживела битне деформације и 

изгубила у корисности, то јест била злоупотребљена и стављена у функцију све 

присутне друштвене контроле. 

            Уместо да укаже на неке деформације, да их истакне и покрене поправке, 

дешавало се супротно. О овим деформацијама које су многи препознавали али их 

нису јавно саопштавали, говориле су јавно и без длке на језику наведене особе 

("чудаци први проговоре"). А будући да су то чиниле на неубедљив начин, 

друштвене деформације су тако биле понекад обезвређиване и гуране у запећак као 

"лупетања којекаквих чудака". Тиме је била унапређивана "лакировка" и 

спречавано је да се благовремено покрену скривене теме и разобличе табуи. 

             Ми смо као група бораца за људска права присутни на друштвеној сцени  још 

од 1975 године , али смо ми почели још раније да се боримо за идеале правде, још пре 

1975. године у приличној мери смо били свесни да „снаге таме― желе и нас да 

инструментализују у ове сврхе и на ове покушаје смо указивали  нашим 

саопштењима још из тога времена, што се може видети из наше архиве. 

            Још од 1970-их година ми указујемо јавно на покушаје злоупотреба наше 

организације : 

- покушаје да нас лажно представљају за "непријатеље","антикомунисте", 

"разбијаче Југославије‖, и да је наведене манипулације са нама иницирала и 

програмирала пре свега  неформална власт 

-да ми нисмо ничији и никакви непријатељи, да смо  аполитични, да је за нас 

одбрана људских права покушај одбране од незаслужених и ничим оправданих 

кршења наших права, да смо жртве незаконитих поступака, и да се нама негира 

право на одбрану, да се то жели изокренути и лажно представити као антидржавна 

делатност. 

-да смо изложени репресалијама без повода са наше стране, и да се пак ради о 

провокацијама поретка, са циљем да нас претворе у незадовољнике,  појединце и 

групу, који ће оптужити државне органе за кршења људских права. А све са циљем 

да  нас онда злоупотребе у своје манипулирајуће циљеве сејања лоших процена и  

 

 

завада. Ми смо још онда указали да поједине струје у поретку не желе нашу сарадњу, 

и да смо им ми једино потребни као непријатељи 
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-указивали смо да смо свесни да иако покрећемо врло значајне теме, да  нисмо у томе 

убедљиви, јер су властодршци успевали да деградирају наше акције. Ми смо ставили 

још пре двадесет година на дневни ред појам и појаву "интелектуалног смањења", 

што се састојало у довођењу појединих особа у стање премора, изнурености,  што се 

одражавало на интелектуалне перформансе, концентрацију, коришћење 

интелектуалног домена. Понекад се радило о изузетним интелектуалцима који су 

тако били "интелектуално"смањени, и њихове поруке су биле предуге, са 

понављањима, расплинуте, нису биле довољно  концизне и убедљиве. Будући да се 

често радило о сиромашним особама, које нису имале ни писаће машине, или су оне 

биле старе, нечитке, неочишћене,  поред лошег језичког стила долазило је и до лоше 

материјалне презентације. Овакве прогањана особе су биле  у праву  када су 

говориле о злоупотребама са људским правима, али су то говориле на врло оштар, 

преоштар начин, што је другима који нису били довољно упознати изгледало као 

претеривање. Овакве поруке, саопштења, су због тога понекад деловале неубедљиво, 

или неуко, без довољног интелектуалног нивоа. Иако су често садржавале драгоцене 

податке, неретко  су без читања биле бацане  у корпу за отпатке. Тако је стицана 

одбојна лажна представа о таквим саопштењима и порукама, и ауторима и њихов 

рад је био обезвређиван, или контрапродуктиван. 

-тврдили смо да тако желе да обезвреде нас и теме које покрећемо 

-да желе преко нас да "на кашичицу" саопште неке неугодне истине које би требало 

да буду сазнате од грађана, од државног апарата, јер да су биле саопштене на 

другачији начин, озбиљан и убедљив, могле би имати негативне одјеке и реакције 

-предочавали смо да смо невини и захтевали од функционера и бироа за притужбе и 

жалбе да предузму мере да буду заштићена наша права. И да уколико то не учине да 

ћемо се жалити међународним организацијама. Увидели смо да се иза тога такође 

скривала манипулација.Тиме је наша позиција била само још више погоршана, 

међународне организације нас никада нису заштитиле у довољној мери, сем што 

власти нису смеле да нас ликвидирају или униште наше здравље. Оне су слале своје  

дописе државним органима у вези нас, али уместо да ови дописи буду испитани и 

предузете мере поштовања наших права, ови дописи су били слати у руке 

острашћених политичара, органа безбедности, апаратчика и ми смо бивали лажно 

представљани "да блатимо земљу""клевећемо и износимо неистине ""разбијамо 

државу","да смо упрегнути у кола антијугословенске пропаганде" 

- ми смо још пре пар деценија устврдили да нас злоупотребљавају у сврхе стварања 

лоших процена, интрига и завада, ради производње лажних непријатеља, да тако 

скрећу пажњу са правих непријатеља, ради сејања мржње и позивања на 

реваншизме, да нас драже да би их оптужили, а онда је то узимано као доказ нашег 

наводног антикомунизма. За нас су говорили да говоримо опасне ствари, да нас зато 

треба свим средствима онемогућити, укључујући и методе специјалног рата. Ми смо 

били изложени видљивим прогонима, али још више скривеним, али ништа мање 

опасним ,неки од оснивача наше организације су у нејасним околностима изгубили 

животе или здравље. А све ово је дискретно показивано појединим структурама 

власти, да по девизи "да комшији цркне крава", да  виде како пролазе  

 

"непријатељи". Да се тако сеје политичка мржња и затрованост и шири страх и 

параноја. Ми смо били претворени у жртвеног јарца ,страшило``. 
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- још скоро пре трећину века, ми смо казали да је суштина друштвене контроле и 

владавине странке на власти (СКЈ) производња непријатеља, издајника, страних 

плаћеника, и да нашу групу желе тако лажно да представе. 

- да нашим примером желе да заплаше друге 

-да нас употребљавају да деградирају активност одбране људских права говорећи за 

оне који су почињалаи као и ми, да тврде да се људска права крше масовно, да 

причају чудне ствари као и они ―лудаци из људских права", чиме је обесхрабривана 

делотворна јавна критика негативних појава; 

-указивали смо да су  пажња о ресурси безбедности погрешно концентрисани на 

онима који нису непријатељи, а да се запостављају прави непријатељи, они који 

руше законитост, правни поредак, не брину о Косову, Босни и Хрерцеговини, да су 

непријатељи они који прибегавају корупцији, проповедају искривљен систем 

вредности, промовишу нерад и расипништва, политизирања и сумњичења поштених 

патриота. 

-захтевали смо од надлежних служби да прекину да нас претварају у средство за 

стварање хаоса, застрашивања, сејање дефетизма ( јер су наше тврдње о масовним 

кршењима људских права уместо да освесте грађане, гурале их још у веће безнађе, да 

помоћу нас стварају климу ванредне ситуације и разбијања друштва). 

-било је инсинуација и покушаја да нас појединим структурама власти лажно 

представе као уплетене у подземне субверзивне активности, и да наведу на лоше 

процене и пројекте реваншизма због догађаја са којима нисмо имали никакве везе 

-чињени су покушаји да нас представе за време титоизма као "заштитнике 

Албанаца,`` да би нас тако дискредитовали.  

-још далеке 1975. године смо  утврдили да се људска права крше масовно и 

флагрантно, и да то води слабљењу биолошких потенцијала нације. 

            

Свесни свога положаја и метода властодржаца, ми смо још тада увидели да се 

ради о врло специфичној психологији починиоца. Они свесно тврде,  или тако мисле, 

да се обрачунавају са непријатељима, или пак поједине особе инструментализују као 

непријатеље, да би их користили за напред описане манипулирајуће циљеве, и мисле 

да они рационално и утилитаристички поступају. Али да се у дубљим сферама налазе 

други мотиви којих они нису свесни. А то је неодољива потреба да нанесу другима 

бол, да их казне и муче, да разарају. И да је уствари то компензација за 

инфериорност и личну неспособност. Наводна потреба за описаним манипулацијама 

и жртвама, је уствари рационализовала потребу за манифестацијама садистичких 

побуда. Ми смо саопштили  да такви негативни набоји достижу врло велики 

интензитет, испољавају се као врло разорни, да су то истински некрофили, да државу 

и нацију претварају у дивљања асоцијалних и манифестације мржње и рушилаштва. 

И да ће довести до слабљења државне, војне и економске моћи, чиме смо предвидели 

садашњи исход. Ови наводни патриоти, су тако такође рационализовали своју жељу 

да се богате (лисица у кокошарнику). То се у  прошлости правдало исказом  ‖Бог је 

прво себи створио капу‖. Оваква тврдња је неоснована јер ―Бог јесте себи прво  

 

створио капу‖ али је није отео од других, енормно се богатио, масовно 

унесрећивао грађане. 
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 Већ скоро трећину века трају наша прегањања и одбране од ових асоцијалних и 

деликвентних особа. За  ово време, оне покушавају  да нас лажно представљају у 

земљи, и ван ње. 

         Време је да им кажемо истину у очи. Ми никада нисмо били непријатељи,  зар 

још има наивних у земљи који могу поверовати у такве  будалаштине? Ми се не би 

никада борили противи њих, али ми се морамо бранити речима. 

        Упркос напора и покушаја властодржаца, они у томе нису успели. Наша 

организација је упркос свему одиграла значајну улогу и ставила на дневни ред 

питање људских права, и подстакла многе друге да и они то чине, освестила народ 

наше земље и позвала га и охрабрила  да се бори. 

          Али је врло забрињавајуће да упркос времена и промена, овде се настављају 

масовна сумњичења и прогони невиних грађана, настављају се грешке из прошлости 

које су урушиле ову државу. Позивамо све прогресивне и патриотске снаге да се 

овоме курсу успротиве, јер ако се то не учини, ове снаге деструкције ће ојачати. Биће 

дефинитивно касно. 

 

 

Суштина је у људским правима. 

 

 

-1986.година. Датум, непознат. Допис АИ у вези Радомира Вељковића.  

 

Amnesty international British Section           Nobel Peace Prize Winner1977, 

 

UN Human Rights prize 1978 

 

  

 

GROUP:                U. K. 243 

 

Hall Lane, 

 

Wlagrave, 

 

COVENTRY 

 

CV2 2AU 

 

England 

 

(Напомена: Непознат преводилац овога текста са енглеског на хрватски језик). 

 

 Ваша екселенцијо, 
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Једна изложба којој је тема била људска права и недавно била у Конвентријској 

Катедрали, која је била посећена  не само обиватељима Конвентриа, него и осталим 

гостима који су овде дошли са свих страна света преко 400 ових грађана света 

потписали су молбу Вама у име  Радомира Вељковића који се сада налази у 

психијатријској затворској болници у Београду. 

 

Он је био осуђен у Окружном суду у Сарајеву 20 тога Марта 1973. године његова 

оптужба је била: «Угорзио је репутацију државе» и «водио пропаганду против исте» 

он је оглашен кривим (судски број к 153/1973) 

 

Интернационална амнестија је, као што знате, светска организација која ради 

неутрална за ослобођење свих затвореника мисли. Ми мислимо да је ово ограничење 

слободе у противу с документом 19 (2) од Интернационалне Сагласности на Цивилна 

и Политичка Права, потписана и овлашћена властима Југославије у 1971. год. Која 

саопштава да свако ће имати право слободе и разговора. 

 

Као грађани Конветриа који је билизак вашег фамознога града Београда ми сви овде 

живимо у нади да ће се ослободити Радомир Вељковић. Он је на крају верни 

патриота који је са многим јунацима Југославије борио се са нашим народом против 

тираније за бољи  и равноправнији свет. Ми Вас са поштовањем молимо да се што 

пре упознате његовим случајем који Вам сви ми препоручујемо његов безкондиција 

лни одпуст. 

 

С потовањем и братским поздравом из Ковентриа. 

 

(Mr) D. Meghan 

 

Coventry Amnesty Group 

 

COPIES TO :       Dr. …… direktor Belgrade Prison Hospital, 

 

Yugoslav Ambasador, London 

 

  

-1986. година. Радисав Филиповић. 

 

Звао ме је телефоном Радисав Филиповић, пензионисани пуковник ЈНА. Он станује у 

Новом Београду. Радисав је бивши високи официра ЈНА. партијац, и бунтовник, он 

је очајан  због убрзаног суноврата СФРЈ. Поштењачина,  борио се за комунистичке 

идеале, а дошло је време корупције, крађе , отимачине и насиља.  

 

Он ме може да дође сам себи, и да се освести. 
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Ставио је пред мене хрпу текстова уредно откуцаних на писаћој машини. Тичу се 

врло различитих горућих друштвених тема. Адресирани су нашим највишим 

државним руководиоцима. 

 

Посматрао сам га са радошћу и задовољством. Он је поштен комуниста. Закључујем,  

да  ипак има, подоста таквих. Временом сазнају нове информације које нису у 

сагласју са ранијим представама о овом поретку. И побуне се. ( Фестингер: 

когнитивна дисонанца) 

 

Радисав је дисидент, отпао од претходног поретка. Ја никад нисам био у поретку, 

значи ја нисам дисидент, него  једноставно, борац за људска права. 

 

Он све време прича, није склон да саслуша моја виђења. Или их слуша, а једва чека 

да ја завршим, да би он наставио своје муке. 

 

Тако је обично са сличним невољницима. Вербално пражњење, психотерапија кроз 

бескрајне монологе. Ја то разумем, и слушам га врло пажљиво. Његове анализе су 

мудре и на месту. Иако му званичници не одговарају, ипак се нешто сазна, јер он те 

своје текстове шаље на велики број адреса. 

 

Дошао сам до сазнања да борци за људска права немају јак мотив да се удубе у 

тесктове које им  шаљу истомишљеници. Поготову ако су подужи. Најрадије воле да 

бескрајно читају своје личне текстове. То су наша посла! 

 

Радисав је као и већина сличних, индивидуалиста и вербалиста. А ја излаз видим пре 

свега у удруживању и заједничкој акцији.  

 

`` Ја имам мој стил борбе, немам намеру да се са вама удружујем`, казао ми је мирно.  

 

 

 

-2 децембар 1986. године. Вера Бљајић Карагић ( томови 1. 2. и 3) oболела од рака 

дојке. 

  

Посетио сам данас Веру у њеном стану у  Кумодрашкој улици. Она се као сенка 

провлачи сама у њеном стану у приземној кући, док њен син Александар, професор 

енглеског језика, је ретко у Београду, јер живи и ради као туристички водич у 

Љубљани.  

 

Он ми је приликом ранијих сусрета објаснио, да тамо не може да нађе посао у струци, 

и да је принуђен да прихвати посао туристичког водича, а пошто течно говори 

енглески, обично је водич америчким туристима. Сазнао сам детаље од њега о 

поменутој животној неприлици:  док је са америчким туристима био у 

Чехословачкој, напаковали су му некакву наводну правну мањкавост у вези његовог 

пасоша, па је због тога био 7 месеци у затвору у Прагу.`` У затвору ми је било ужасно, 

они тамо су повезани са овима овде``, рече оно што и ја понекад помислим.  
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Државе су као спојени судови`. Бољшевици! 

 

Затекао сам данас Веру  поражену и у дубокој депресији. Занимљиво, када бих до ње 

повремено навраћао, јер је и она била укључена у једнонедељна обилажења 

политичких страдалника из мога природног окружења, затицао бих у столици поред 

њеног кревата мирног средовечног човека, интелектуалца, који би седео мирно и без 

речи. Раније поменути Бора Милојевић, новинар ``Борбе``, је писац књига о шаху и 

шахистима. Он лично познаје Бобија Фишера и најпознатије светске шахисте. 

Схватио је ко сам и зашто посећујем Веру, па би нас мало касније остављао насамо, 

да се посветимо нашим темама. 

 

Осећам да би Вера због нечега заплакала, али нема снаге ни за то.  Схватих о чему се 

ради када седе у кревет и са сузама у очима у лицу убелелом од бриге, ми се обрати:`` 

У депресији сам, имам рак дојке у поодмаклој фази, шта ће бити са мојим Ацом?``.  

 

Онда мало живну и почне да прича ону исту причу, коју сам чуо у Житковцу далеке 

1945. године ( том 1.):‖ Највеће задовољство ми је било, када сам била мала  у 

Шибенику, да седим на обали мора близу  наше велике куће, и да гледам пучину,  и 

пратим погледом моје астрално тело које се издваја из физичког и лети изнад 

површине мора‖. 

 

Изненадих се, откуде сада када је у дубокој бризи за здравље, да се сети тог забавног 

детаља?. Жели да заборави, барем за трен, трагичну саварност! 

 

Застаде, па настави:‖ Били смо тако сретни, велика вила, имали смо четири 

служавке. Моја мајка је била председница Кола српских сестара, а  мој отац 

Доброслав, иако Хрват, прешао је у православну веру. Рат је све уништио‖. 

 

То је исто причала мојој мајци и у Житковцу 1945. године. И мени последњих 

година.  

 

У неколико наврата сва насмејана, наједном би се преобразила, враћала у прошлост, 

спомињала неког пријатеља који је био десет година млађи од ње: ``Тако је било 

дивно``, блажено би понављала. 

 

 

-1986.година. Раде Васић и Милош Крсмановић 

 

Раде Васић из Узовнице је рођен 1952. Услед прогона није завршио гимназију. Радио 

је као трговачки путник.  (томови 1. и 2) 

 

Милош Крсмановић, син чика Васе је наводно писао графите са политичким 

садржајем, због чега је био шиканиран од полиције. 
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· 26 децембар 1986.године. Наши ставови о стању људских права у Југославији. 

 

 

Пажљив и концентрисан читалац ће јасно сагледати у какав ћорсокак,  замку,  је 

запала СФРЈ у вези са људским правима.  

 

 
У прилогу је наш текст о стању људских права у СФРЈ.  
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Из места сам се смирио. Осврнуо сам се узнемирено ка соби у којој спава мали 

Милан. Он је расплакан стајао у соби и слушао и видео шта се десило. Дете је било 

дубоко потресено. 

 

На ради се чула песма: Целу ноћ сам плакала , вртело се све у круг. А он ми је био 

сам добар друг! 

 

 

-16 jануар 1987. године.Шеф Комунистичке партије Кине Ху 

Јаобанг поднео оставку. 

Ху Јаобанг је прихватио кривицу за политичке грешке које су изазвале студентске 

немире и поднео оставку. Функцију генералног секретара Партије преузеојеЏао 

Цијанг. 

Хумореска "Војко и Савле" објављена У Политици  - изазива вишемесечна 

негодовања. 

Светски шампионат у алпском скијању у Кранс-Монтана, Швајцарска – југословенска 

представницаМатеја Свет осваја две бронзе и једно сребро. 
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--27 јануар 1987.године. ПРЕДСТАВКА Центру за људска права ОУН у вези особа 

жртава злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 
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У Сарајеву, од 3. - 8. фебруара је одржан  Европски шампионат у уметничком 

клизању- доминирају совјетски такмичари иКатарина Вит  из Источне Немачке. 

Југославија још увек живи у илузији, заноси се у грандоманији организовања 

скупих спортских такмичења, у ситуацији када је земља све сиромашннија, и 

када имамо све мање врхунских спортиста. 

Све чешће избијају нове афере, којих раније није било толико. Земаља се полако 

криминализује. Певач Здравко Чолићухапшен у Охриду, осумњичен за трговину 

девизама. 

Озкуд сад  наједном све ово? Можда је тога било и раније, али је било брижљиво 

укривано, сада излази на површину? 

 

 

- 10 фебруар 1987.године. Допис Одбора за одбрану слободе мисли и 

изражавања-СКУПШТИНИ СФРЈ-Стање у затворима. 
 

 

Вишенаписа, недавно објављених у дневној и ревијалнојштампи, 

упозорилојејавностчитавеземље на тешке услове у југословенским затворима и 

казнено-поправнимдомовима. Нездравсмештај (хладноћа, влага, 

неблаговременамедицинсказаштита, нечисти санитарниуређаји, итд.) као и 

неподношљивапонижења личности (застрашивања и претње, изнуђивања, силовања, 

уцене, тучњаве, крађе, корупција, тешке повреде, па чак и убиствамеђуосуђеницима) 

претварајуказнену политику преваспитавања и ресоцијализације у бруталнонасиље 

и одмазду. Помешани и изједначени с криминалцима, 

чијегрупевладајуробијашницама, политичкикажњеници - суђени по одредбамачлана 

133. Кривичног закона СФРЈ о непријатељскојпропаганди, вербалном деликту и 

преступумишљења - подвргнути су на робијијоштежем режиму и додатнимказнама, 

јер им јеускраћен и онемогућендуховниопстанак, (право на интелектуални и стручни 

рад, писање, вршењеверскихобреда). 

 

 
 

У имеочувања и унапређењаграђанске и друштвенесавестиапелујемо да 

надлежниорганиСкупштине СФРЈ отворепитање и озаконенеодложну и темељну 
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измену затворског режима. С обзиром на то да јејош у бившојЈугославијипоштовано 

право немешањаполитичкихзатвореника с криминалцима, чиме су се нарочито 

користиликомунисти и напредниинтелектуалци, сматрамо да у 

казненупраксумодерногсоцијалистичкогдруштва треба увести 

институцијуcustodiahonesta - тамновања без угрожавањаличне части и достојанства. 

Подржавамозахтевејавности, неколикорепубличкихудружењакњижевника, 

југословенских ПЕН центара, ССО Словеније и великогбројајавних и 

културнихрадника из целеземље за доследнимпоштовањемосновнихљудских права 

осуђеника и за човечнијеуслове у казнено-поправнимдомовима. Уверенисмо, да ће 

тела и делегатискупштине СФРЈ узети у поступаковајапел и уважити глас разума, 

човечности и бриге за углед и достојанство наше заједнице и државе 

.(У прилогу текст Т.Крсмановића о стањуздрављаполитичкихзатвореника) 

 

У Београду, 

11.02.1987.       У имеОдбора: 

 

(ПредрагПалавестра) 

ОДБОР ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ МИСЛИ И ИЗРАЖАВАЊА: 

 

МатијаБећковић, члан САНУ   дрКостаЧавошки 

ДобрицаЋосић, члан САНУ   проф. дрАндријаГамс 

проф. дрЗагаГолубовић    др Иван Јанковић 

проф. дрНецаЈованов    дрВојислав Коштуница 

проф. дрМихаилоМарковић, члан САНУ ДрагославМихаиловић, члан САНУ 

Борислав Михајловић - Михиз, књижевник проф. др Никола Милошевић, члан 

САНУ 

ТанасијеМладеновић, књижевник   дрГојкоНиколић, члан САНУ 

проф. дрПредрагПалавестра, члан САНУ МићаПоповић, члан САНУ 

проф. др Радован Самарџић, члан САНУ  МладенСрбиновић, члан САНУ 

проф. дрДрагославСрејовић, члан САНУ проф. дрЉубомирТадић, члан САНУ. 

 

 

 

 

-Фебруар 1987.године. Сусрети са Предрагом Палавестром, Николом 

Милошевићем.иНецом Јовановим. 

 

Академика Предрага  Палавестру сам срео први пут у ходнику зграде САНУ у Кнез 

Михајловој улици, он ме је препознао, виђао ме је на трибинама у УКС у Француској 

улици број 7, упознат је са мојим ангажманом против злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе и подршком коју сам добио од Одбора за одбрану слободе мисли и 

изражавања, чији је он уважени члан. 

 

Следећи наш сусрет се одиграо на протестној трибини у УКС у Француској 7 у 

Београду. Скоро смо се сударили на излазу из зграде УКС. Одмах започе спонтан 

разговор. Палавестра је врло озбиљан интелектуалац, строгих црта лица врло 
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искусног и проницљивог човека. Он је врло одмерен, има јасан и чврст идентитет, то 

је човек од интегритета и снажног духа. `` Ви сте Херцеговац, откуд у Херцеговини 

тако необична презимена?``, упитах га  док смо се пели уз Француску улицу ка 

Народном позоришту.``То је сложено, вуче корене из историје и миграција, из 

свакојаких утицаја``, слегну он раменима.  

 

Има у њему нешто од духа оних мудрих људи са оне стране Дрине, да ли је то утицај 

Аустроугарске, или Европе, он је јасан и чврст у дефиницијама ставова, тако ме 

постећа на европске еминентне интелектуалце које сам имао прилике да видим за 

време мога боравка у Бриселу.  .`` Проценат Срба у Босни и Херцеговини се 

смањује``, то ме одавно брине. ``. Он успори:`` Споменик  Гаврилу Принципу у 

Сарајеву је претворен у јавни чучавац``, скоро ме обесхрабри. `` Где је милиција?``, 

ја сам радознао да сазнам како је тако нешто могуће. `` Друго је Сарајево, а друго је 

Београд``, рече ми у знак поздрава. 
 

 

 

 

Одлазећи од њега сам размишљао о односу Срба и Муслимана према Аустроугарској. 

Аустроугарска је потиснула Отоманску империју из Босне и Херцеговине, али је 

оставила привилегије турским пашама и субашама. Да могу и даље да експлоатишу  

 

и киње на неки начин Србе. Аустроугарској су дакле били дражи Мухамеданци од 

Хришћана. Није тешко погодити зашто је тако. 

 

Запазио сам још једну разлику између прекодринских Срба и оних у Србији и 

Војводини. Ови први су, тако ми се чини, борбенији, интензивније доживљавају 

живот, бунтовнији су. 

 

Никола Милошевић је прилично редован учесник јавних трибина у центру града. 

Тамо сам га и упознао. Он је једно време био члан Одбора за одбрану слободе мисли и 

изражавања, али се причало по Београду, да је он хтео да се огради од појединих 

ставова овога одбора. 

 

Дешавало се да смо он и ја учествовали у дискусијама на поменутим трибинама, 

понекад се нисмо у потпуности слагали. Објашњавао сам у претходним поглављима 

моје  различите судове о природи друштва и опсегу и природи репресије у 

Југославије, и дијаметрално различита виђења, у поређењу са појединим 

еминентним београдским интелектуалцима. Они су углавном били једногласни у 

оцени да је југословенски друштвени систем строг, ауторитаран, или полицијски, 

али су одлучно негирали моју тврдњу да је тоталитаран. Никако  се нису хтели 

сложити са мном да су политички прогони раширени, и да под удар не падају само 

опасни државни непријатељи, него и многи други такозвани мали људи. 

 

Николу Милошевића сам понекад сретао и на улици, па би повремено измењали 

мисли. Запазио сам да је он временом почео да модификује своје ставове и да их 

приближава мојим. Он је крајем 1970 их година био скептичан и врло обазрив у 
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односу на моје жалбе да режим шаље неистомишљенике у луднице. Али после 

описане интервенције Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања, он је најзад 

прихватио да таквих злоупотреба има. 

 

Једном приликом, то је било 1983 године, после јавног скупа у Дому омладине, 

нашли смо се у холу заједно Никола Милошевћ, Иван Прекајски и ја. Иван му се 

обрати, као да га провоцира:`` Друга страна држи читаве градове у Америци у 

депресији``. `` Како? ``, погледа га искоса Никола, као да је иследник. `` То је третман 

на дистанцу ``, одбруси му Иван из неба па у ребра. `` Како, мислите да нека друга 

сила може са растојања да утиче на људе``?, Никола је због нечега био  скоро 

узнемирен. 

 

Иван је дубоко убеђен да се парапсихолологија примењује широм планете као 

савршено средство контроле понашања људи, и да то траје вековима. Он то хтеде да 

каже Николи, али га ја благо мунух и он  то прећута. 

 

 

У каснијим сусретима са Николом Милошевићем сам слушајући његове исказе, 

наслућивао да он постепено, са временом, примајући све новије и новије 

информације, почиње да размишља другачије о тајним методима контроле 

понашања људи. 

 

 
 

( Напомена аутора: Иако сам следеће детаље већ саопштио, понављам их. У среду 23 

јануара 2008 године, на годишњицу смрти  академика Николе Милошевића, одржан 

је помен у Цркви Св.Никола на Новом гробљу у Београду, на коме су се поред 

најближих сродника окупили  и пријатељи и поштоваоци овог заслужног грађанина. 

Он је био и један од лидера и народни посланик ДСС-а. Покојни Н.Милошевић је био 

лечен неколико месеци наводно од туберкулозе, дијагноза је била погрешна. 

Погрешном терапијом му је био уништен имунитет, наводно је на крају умро од 

рака. Да је дијагноза била тачно постављена, његов имунитет би био сачуван да се 

боље бори против опаке болести, благовремена интервенција против рака би имала 

више шанси да води оздрављењу. Да ли је се рак појавио касније услед пада 

имунитета, можда је и ова дијагноза била погрешна?. 

 

Неколико недеља пред  смрт он ми је на мој телефонски позив саопштио:‖   

Погрешно су ме лечили неколико месеци, уништили су ми потпуно  имунитет, не 



777 

 

могу до телефона, то су намерно урадили‖. То је саопштио и другима. На помену се 

чуло неколико  гласних повика:‖УБИЛИ СУ ГА‖.). 
 

Неца Јованов је посебна прича. Он је на мене оставио утисак бескомпромисног и 

упорног борца. Са већином мојих ставова се одмах сложио, климајући главом. Он је 

Пречанин, то су ипак на неки начин људи другачијег кова од Србијанаца. Врло је 

рационалан, методичан, има оштро око и брзо запажа. 
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16 фебруар 1987.године. Председнику Председништва СР Хрватске у вези Смиљана 

Параге, Добросављевог оца. 
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-20 фебруар 1987.године "Нова ревија"  објављује Прилоге за словеначки 

национални пр. Словеначка ограм - за независну и 

демократску Словенију (названи и "Словеначки меморандум" 

по Меморандуму САНУ од прошлог септембра). 

 
Односи између Љубљане и Београда се компликују. Десио се скандал са постером 

за Дан Младости: прилагодили су нацистички постер.Председништво СКЈ  

 

представило републикама Предлог за промену Устава СФРЈ - неке ингеренције би се 

вратиле на савезни ниво. 

 

Погоршава се и економска ситуација. У складу са смерницама ММФ-а, у СФРЈ су 

замрзнуте плате на четири месеца, због чега током марта долази до таласа штрајкова 

(у једном словеначком ресторану због штрајка нису услужили чак ни 

премијераМикулића). 

 

Роман "Сеобе" Милоша Црњанског је проглашен за најбољи страни роман објављен у 

Француској 1986. 

 

-9 март 1987.године. Одбор за одбрану слободе мисли и 

изражавања:СКУПШТИНИ СФРЈ И САВЕЗНОМ СЕКРЕТАРУ ЗА 

НАРОДНУ ОДБРАНУ 
 

 

Одбор за одбрану слободе мисли и изражавањаподнеоје 6. јнуара 1986. године Скупштини СФРЈ 

предлог да та Скупштинаобразујекомисијуса задатком да: (1) подробно испита  свеслучајевеизрицања 

мере безбедности , лечења и чувања у психијатријској установи затвореног типа збогизвршењатзв. 

вербалнихполитичкихделиката и (2) покренепоступак за пуштањетакоосуђених лица на слободу. 

Тадасмо, примера ради, описали случајевеМилисаваЖивановића и РадомираВељковића, који су 

издржавали меру безбедности у психијатријскомодељењуКазнено-поправног дома «Болница» у 

Београду. 

У међувремену, МилисавЖивановићјепуштен на слободу. Ваљаподсетити да је он осуђен 3. септембра 

1976. године решењемОкружног суда у Панчеву К. Бр. 88/76 збогизлагањапорузинајвиших органа и 

представника СР Македоније, које се огледало у наводном клеветању ………. 

НекичлановиовогОдбораимали су прилике да разговарајусаМилисавомЖивановићем и 

сазадовољством могу да потврде да и после девет година и седаммесеципроведених у затвору и 

затворскојболници, у својојседамдесетшестојгодини, он и даљеима добро очуванопамћење и друге 

менталнефункције. Сличностњеговогсадашњегдушевногстањасастањемуочиизвођења на суд и 

изрицања мере безбедности огледа се у његовом упорном настојању да оствари правду за себе и 

рођакесвојепокојне жене. Он се и даље, користећисвоја уставна и законска права, упорно 

обраћасудовима, управним и политичкиморганимасазахтевом за обнову поступка и 

моралнурехабилитацију, штоје, по нама, само знак његовогосећањавластите вредности и 

очуванеграђанскесамосвести. 

ОхрабрениовакоповољнимразрешењемслучајаМилисаваЖивановића и 

садашњимстањемњеговогдушевногздравља, поновообраћамо вашу пажњу на случајРадомира 

ВЕЉКОВИЋА, пензионисаногпотпуковника ЈНА, рођеног 1926. године у селу Гаре код Крушевца, 

коме је 20. марта 1973. године, решењемОкружног суда у Сарајеву К. Бр. 153/57 , изречена мера 

безбедности због тога штојенаписаоједанкритички текст у формикривичнепријаве против 
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ЈосипаБроза Тита. Вељковић се сада налази у КПД «Болница», Београд, Бачванска 14. Желимо да вас 

подсетимо да јеРадомирВељквићсвојевременобионајбољипитомацВојнеакадемије, први у рангу и 

носилацпочасногзвања «Титов питомац». Каоседамнаестогодишњак, од 1943 године, учествоваоје у 

народноослободилачкојборби, а његов брат, који се већгодинама безуспешно бори за 

његовоослобођење, биојеборацНОР-а од 1941. године. 

Ускороће се навршитичетрнаест година откако се 

РадомирВељковићобреоизарешетаказбогвређањаугледапокојногЈосипаБроза Тита. То јевероватно и 

најдужелишење слободе којејеико у овојземљииздржаозбогсличногвербалногполитичког деликта. 

Стога вам поновопредлажемо да, прекоодговарајућихнадлежних органа, покренетепоступак за 

укидање мере безбедности и пуштање на слободу РадомираВељковића. 

Уколикоњеговосадашњездравственостањезахтева било какволечење, оно му се можепружити у 

амбуланти или установи отвореног типа. 

 

 

Посебно се обраћамоСавезномсекретару за народнуодбранусамолбом да се лично заузме за 

ослобађањепензионисаногпотпуковника и «Титовог питомца» РадомираВељковића. Искреноверујемо 

да Југословенска народна армијадржи до борацанародноослободилачкограта и да нећедопустити да 

једанпримеранборац и најбољипитомацскончасвој живот 

изазатворскихрешетаказбогвербалногполитичког деликта који се више не можепоновити. 

У Београду, 

9. 03. 1987.      У имеОдбора: 

 

ДрагославМихаиловић ср. 

Студентскитрг 19 

11000 Београд 

 

ОДБОР ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ МИСЛИ  И ИЗРАЖАВАЊА: 

 

Проф. дрЉубомир ТАДИЋ, члан САНУ, Младен СРБИНОВИЋ, члан САНУ, Мића ПОПОВИЋ, члан 

САНУ 

Проф. др Никола МИЛОШЕВИЋ, члан САНУ, Драгослав МИХАИЛОВИЋ, члан САНУ, Др. Војислав 

КОШТУНИЦА, Матија БЕЋКОВИЋ, члан САНУ, Др Иван ЈАНКОВИЋ, Проф. дрЗага ГОЛУБОВИЋ 

Проф. дрДрагослав СРЕЈОВИЋ, члан САНУ, Проф. др Радован САМАРЏИЋ, члан САНУ 

Проф. дрПредраг ПАЛАВЕСТРА, члан САНУ, Танасије МЛАДЕНОВИЋ, књижевник 

Борислав МИХАЈЛОВИЋ-МИХИЗ, књижевник, Проф. дрМихаило МАРКОВИЋ, члан САНУ 

Проф. дрНеца ЈОВАНОВ, ДрКоста ЧАВОШКИ, Добрица ЋОСИЋ, члан САНУ 

Проф. др Андрија ГАМС 

 

 

 

 

-13 март 1987.године. ДОПИС РАДИСАВА ФИЛИПОВИЋА  борцима 

Народно ослободилачког рата Југославије из Новог Сада. 

 

Радисава Филиповића посетим повремено у његовом стану. Он је прави 

дисидент, отпадник од Партије, био предратни комуниста, па члан Партије, па када 

је увидео шта се дешава, одвојио се од ``својих``. Његова радна соба је препуна 

свакојаких списа, усред којих се налази мала писаћа машина. Он ми понекад заличи 

на судског кверуланта, али он то није. Познајем многе ваљане грађане и умне људе 
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притиснуте свакојаким неправдама и неприликама, да би се изборили обраћали  су 

се бескрајно судовима. До правде не би никад долазили, судски процеси би се отезали 

годинама. Многи би одустајали исцрпљени и обесхрабрени. Али је било и оних 

упорних и истрајних. Обигравали би судске ходнике и суднице, необријани и 

забринути, ископнели, избезумљених лица, носећи пуне торбе или пластичне кесе 

свакојаких списа. Судско особље, чак и кафе куварице, би их гледали 

подсмешљиво: Судски кверуланти, лудаци, понекад бих чуо такве 

коментаре. 

 

 

Неки од њих су због тога постали психијатријски пацијенти. Неке су насилно 

сместили на психијатрију, као што је био случај мога пријатеља Владе Марковића ( 

том 3.) 

 

Радисав Филиповић ми је у понечему био сличан, а то је његово упорно писање, 

и скоро свакодневно слање политичких анализа на адресе државних функционера, 

захтевајући исправке у друштву. 

 

Али за разлику од ових првих, он је био уредно обучен, обријан, смирен,  и деловао је 

као сређен породични човек. Али је био крајње упоран, и до краја посвећен 

свакодневном писању оваквих писама, паковању у коверте, и одношењу на пошту. 

Шалтерски службеници на пошти су га добро познавали. 

 

Он је мудар и освешћен, комуниста који је доживео преобраћај, увидео је да је 

друштво кренуло странпутицом. Огорчен то није прихватао. Изабрао је пут борбе. 
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-16 март 1987.године. Словеначко удружење књижевника организовало 

велики скуп у Цанкарјевом дому против Предлога за промену устава 

СФРЈ. 

Словенија одбија иницијативу Београда коју оцењује као унитаристичку. Тензије 

између република расту. Поводом таласа штрајкова, председник СИВ Бранко 

Микулић изјављује да ће уставни поредак бити брањен по сваку цену, укључујући и 

армију.Замрзнуте су цене хране и неких других производа на 90 дана.  

 

-21. арил 1987. - СФРЈ: У току нови талас штрајкова (нпр. Железара 

Смедерево и Фабрика вагона у Краљеву). 

У Бечу на конференцији о споразумима из Хелсинкија, Југославија и Канада се 

заложили за заштиту мањинских права, подржала их Мађарска (први пут источна 

земља подржава западни предлог). 

Магнус фестивал, међународни скуп хомосексуалаца и филмски фестивал, неће бити 

одржан у Љубљани 25. маја, на Дан младости. 

-24 април 1987.године. Милошевићев успон на власт почео је речима: 

"Нико не сме да вас бије"које су упућенеСрбима у Косову Пољу, против 

којих је, док су протестовали због осећаја угрожености, интервенисала 

милиција. 

Одржава се састанак комуниста и грађана посвећен проблему исељавања Срба и 

Црногораца. Осим Милошевића, састанку присуствују и Кољ Широка, Азем Власи и 

др.  

Отворена је Загребачка џамија. 

У Београду Шести пленум ЦК СКЈ - расправља о кризи економског и политичког 

система. 

Португал и НР Кина потписали споразум о повратку Макаоа матици 1999. 
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-15 април 1987.године. Допис Одбора за заштитучовека и  

околинеУдружењекњижевникаСрбије СКУПШТИНАМА  СФРЈ  И  СРЈ. 
 

Моја вишегодишња сарадња са књижевницом Биљаном Јовановић, кћерком 

познатог политичара у политичкој немилости Батрића Јовановића, је најзад уродила 

видљивим плодом. Она је у почетку слушала моје податке са резервом. Али је 

временом сама почињала да увиђа да сам био у праву.  

 

Њен ујак Душан Ћетковић је због ненасилног деликта провео неколико годнна у 

ПБЦЗ у Београду, она га је редовно посећивала, и увидела крајње тешке услове и 

нељудско понашање према затвореницима у овој установи. Била је запрепашћена  

 

сазнањима, једном приликом у просторијама УКС, ми се пред почетак трибине 

обратила у пролазу, била је кратка, али врло децидна:`` Није једина жртва 

злоупотребе психијатрије која тамо чами само мој ујак, има их још, 

услови живота и како се према њима тамо односе су нељудски``.  
 

Она је млада жена од интегритета, интелигентна и образована. Када нешто каже и 

одлучи, то има своју тежину и своје последице. Испуњава ме задовољством осећај да 

се она све више бави стањем у нашој психијатрији. Кроз разговоре са њом долазим 

до закључка да она ипак ни издалека није у поседу оних информација које ја 

поседујем, и да је њена представа о оваквим злоупотребама, не само врло непотпуна, 

него и јако улепшана. Зато сам почео да је посећујем на Новом Београду, и да јој 

достављам фасцикле о несретницима сличним њеном ујаку, који су били, или су још, 

у психијатријским установама, због сличних разлога.  

 

Она би моје текстове преузималаћутећи. Али по начину како их је стављала у 

своју велику ташну, сам осећао да то чини са великом пажњом и да не укрива 

нестрпљење да те документе подробно проучи. 

 

То је очигледно за њу ипак била новина. Она је помишљала, тако сам назрео из 

њених штурих речи, да је њен ујак изузетак, специјалан случај, високи официр 

државне безбедности, који се оштро супротставио увидевши раскораке између 

стварности и прокламација.  

 

`` Проучићу врло студиозно ваше списе``, казала ми је на растанку једном приликом. 

 

Процењујући да она постаје заинтересована, и то све више и више, страсно,  када год 

бих имао прилику, стављао сам јој на увид случајеве, чак сам неке несретнике и 

лично упознао са њом.  

 

Тако је се пред овом младом женом отворио свет о чијем постојању није имала појма. 

Једном приликом ми је кратко казала нешто о њеној сестри, изгледа да је и она 

имала нека окапања са званичном психијатријом.  
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Моје почетно задовољство контактима са њом се постепено претварало у истинску 

радост. Она је се све више слагала са мојим виђењем о званичној психијатрији, да 

би убрзо постала врло милитантан заговорник отпора злоупотребама психијатрије у 

Југославији.  

 

Био сам врло обрадован када је Одбор за људска права УКС издао саопшетње у 

прилогу. То је била нова врло значајна подршка, и победа. 

 

Добио сам нов полет и ново самопоуздање. 

 

 

 

(у саставу: проф. Др. Бранко Лаловић, Драган Јовановић, академик Ђуза Радовић, 

Борислав Пекић, Дејан Димов, Иван В. Лалић, Иван Ивањи, Павле Ковачевић, Михаило 

Пантић, др. Иван Јанковић, ЏевадСабљаковић, Синан Гуџевић, Радмило Лазић,  Новица 

Милић, Иван Гађански, Радомир Смиљанић, Слободан Ракетић, Биљана Јовановић, 

Слободанка Пековић, др. Светлана Слапшек, НадаПоповићПеришић) 
 

СКУПШТИНИ СФРЈ 

СКУПШТИНИ СРЈ 

 

Предлог  за измену члана 63 КЗ СФРЈ 

 

Одборјеупознатсачестомпраксомизрицања мере безбедности 

обавезногпсихијатријскоглечења и чувања у «здравственојустанови« 

судскимодељењимапсихијатријскихболница и 

психијатријскимодељењимазатворскихболница , људимакоји су починили 

вербалнаполитичка дела по члановима 133, 157, 158 и 159 КЗ СФРЈ.  Односно, дела: « 

непријатељске пропаганде», «повредеугледа СФРЈ», «повредаугледа стране државе» 

и «повредеугледамеђународнеорганизације». 

Сагласни с многобројнимзахтевимајугословенскогјавногмњења 

(КонгресписацаЈугославије у Новом Саду 1985, на пример) да се члановикривичног 

закона којиинкриминишумишљењаукинукаонељудски и антицивилизацијски, 

предлажемо вам: 

Да се члан 63 КЗ СФРЈ измени у следећемсмислу: 

Не можебити изречена мера безбедности обавезноглечења у неограниченом, и у 

ограниченомтрајању, особамакоје су починиле дела по члановима: 133, 157, 158 и 159 

КЗ СФРЈ, као и по аналогнимчлановимарепубличких и покрајинских закона 

(«повредаугледарепублике или покрајине») 

Члан 63 КЗ СФРЈ којимјепредвиђенамогућностпсихијатријско-

судскогбезпризивногутамничења, пре свега, изразитојенехуман. Мера безбедности 

обавезноглечењаограниченог или неограниченогтрајања доноси се само на основу 

психијатријскеекспертизе и можебитипоништенасамо  на основу 

психијатријскеекспертизе. Правно не постојимогућностжалбе, штавише, нико, ни 

сродници, ни адвокат утамниченог не могу покренутииницијативу за укидање мере 

безбедности. 
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Излишнојепомињати колике и какве су злоупотребе на делу. 

Тражимо, такође, да се свиутамничени (по 

психијатријскимодељењимазатворскихболница и 

судскимодељењимапсихијатријскихболница )којиодговарају за вербалнаполитичка 

дела пусте на слободу. 

У Београду, 

15. априла 1987. године 

 

ПредседникОдбора за заштитучовека и околине- БиљанаЈовановић,с.р. 

-28 април 1987.године.Проглас  Слободана Живковића                                                  
 

Ул. Иве Лоле Рибара бр. 25 

11000 Београд 
 

 

 

Државним органима, Медијима. 

 
 

           Узимамо слободу да Вам достaвимо у прилогу збирку докумената са називом 

«БЕЛА КЊИГА о  геноциду над породицом ЖИВКОВИЋ из села Оглађеновац код 

Ваљева», која говори о Голготи и страдањима наше породице  од 1945. године до 

данас, а нарочито од 1975. године. Прогони које трпимо већ деценијама, а што се 

може видети  читајући приложена документа, су по своме садизму и бестијалности, 

деструктивности и перверзности, дивљаштву и варварству, равни прогонима 

Хришћана у Старом Риму, средњовековним варварствима, распињању људи, 

линчовањима и кеменовањима, набијањима на колац, кастрирањима, спаљивањима 

живих људи на ломачама, дрању  коже, вађењу  деце из утроба мајки, вађењу очију и 

сечењу језика, истеривањима злих духова, инквизицији. 

         Ради се о потресном сведочанству о верским и политичким прогонима и о 

геноциду над нашом мирном хришћанском породицом. и нашим народом. Али  који 

се желе вешто укрити и за то дати изговори и оправдањакоја не постоје, 

прибегавајући монтираним процесима и фалсификатима. 

        Ми за овакав третман нисмо дали никакав повод, сем што живимо у таквој 

држави и времену везаном за ове просторе, где има таквих пракси доста, и што 

конвенирамо властима за њихове нељудске  манипулације и злоупотребе са нама и 

нашом породицом помоћу чега желе заплашити друге и нас користити као «жртвене 

јарце» у сврху стварања хаоса и свеопштег метежау Југославији. 

 

Ми смо мирни Хришћани, сведоци Јехове, за братство и мир, ми праштамо и нашим 

непријатељима, ми их разумемо као и њихове заблуде и погрешне процене о нама и о 

нашем друштву. Али, ми се морамо спашавати од разарања, молећи се Богу Јехови, 

и обраћајући се добрим људима за помоћ. Зато Вам и достављамо колекцију ових 

докумената, молимо Вас да летимично проучите (у зависности од Вашег времена), и 

да о томе информишете јавност. Нама је потребна најургентнија помоћ. Оно што 

може највише охрабрити насилнике, и људе чија су срца пуна мржње и 
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нетолерације,  је тишина јавности пред насиљем које не погађа само нашу породицу, 

него врло велики број грађана и породица  и шири се на већину. 

      Наш отац је био прогањан после Другог светског рата као ―реакција‖,‖српски 

домаћин и православни верник‖, нама су као деци милиционари бранили у црквеној 

порти да идемо у нашу српску цркву у селу. Пред прогонима и у потрази за радом 

смо били у Немачкој. 

 

 

-1 мај 1987 године. Комитет за заштиту људских права: ПОТРЕБНА ИМ 

ЈЕ ПОМОЋ. УРОШ БУКУМИРА. 
 

Уроша Букумиру сам упознао на јавној трибини у УКС. Он  је од Берана у Црној 

Гори, црномањаст, повисок и кошчат. Има зелене очи. Дружили смо се и дуго 

разговарали. Људе из планинских крајева обично красе отреситост и виталност.  

 

Управо такав је Урош. Он је политички страдалник. Доселио се у Београд са 

супругом и децом, да се спасе од окрутне црногорске бирократије. 

 

Али он ми се жалио да се и у Београду наставила неправда и политичка омраза из 

црногорских Васојевића. Нигде не може да нађе посао, супруга интелектуалка, плава 

витка и привлачна жена,  је принуђена да ради као продавачица да би тако 

преживели. Ипак се некако сналазе, помаже их син, висока и снажна момчина, који 

изгледа ради на неком броду у Црногорском приморју.  

 

Урош и његова супруга су прикладан пар, али запажам исту појаву као и у мом 

пропалом браку: његова супруга га не схвата довољно, изгледа да је њено поимање 

погрешно, она изгледа сматра да он својим непромишљеним поступцима дражи 

власти.  

 

А ја сам сазнао да то није тако.  

 

Дружећи се са породицом Букумира, са тим драгим интелектуалцима, Урошем који 

ми је тако близак духом и трагичном судбином, са тугом гледам како се у ту мирну 

породицу усељавају немаштина и нервоза. ( Они ће се касније развести-што је 

истинска трагедија, распашће се још једна породица. Тиранија разара бракове и 

породице). 

 

Распитивао сам се у Галеници да му помогнем да му тамо пронађем посао. Повезао 

сам се са његовим земљацима, онима који су пореклом из Црне Горе, а на кључним 

позицијама, знајући да они умеју бити солидарни и да се испомажу у свакој прилици. 

( Видеће се касније да се Урош запослио у Галеници ). То је дивна особина 

Црногораца, такви су све до појаве комунизма били и Србијанци, сада та дивна 

особина полако бледи, нестаје. Али не и код Црногораца. 

 

Зашто? Комунизам није у Црној Гори тако разорно деловао на душу и морал људи, 

као што је учинио у Србији. Има ту нешто и у њиховом горштачком и племенском 
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менталитету, неко туткало које их спаја, које се не топи, они су и даље сложни и 

повезани. Колико толико. 
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-28 мај 1987 године. Западни Немац Матхиас Руст (19) слетео Цесном на 

Црвени Трг у Москви. 

 

Како је тако нешто могуће? Очигледно да га Совјетски Савез због нечега није 

спречио у томе. `` Тајна дипломатија``, рече мудро Урош Букумира. Каква је била 

порука те тајне дипломатије овим спектакуларним спустом Цесне младог Немца на 

Црвени Трг у Москви?  

`` И још се зове Рус(т)``, нагласи звучно Урош. 

Саша ми стави сва насмејана пред очи новчаницу од 20.000 динара (лик рудара на 

аверсу, смеђе нијансе). Вредност динара се наочиглед круни, најављује убрзану 

инфлацију.  

Шта нам се спрема? 

У руднику код Лабина завршен 33-дневни штрајк - добили повишицу до 46%, а неки 

руководиоци смењени.  

Лазар Мојсов преузима Председништво СФРЈ од Синана Хасанија. 

Последње ношење штафете за Дан младости (под сенком скандала са постером). 

Случај "Студент" - напад на овај београдски часопис због наводног антититоизма 

(на насловној страни Студента, "Ноћ вампира") 

Црвени експеримент у Југославији  испоставља свој рачун. 

Деветог маја смо опет били сретно окупљени у стану, да пратимо телевизијски 

пренос Песме Евровизије. Владала је као и сваке године свечана атмсфера, и  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:M
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изчекивање. Чега? Светлости са далеких звезда? А ње нема. Представници 

Југославије- група „Нови фосили―  освојила 4. место. 

У Пољској се срушио Иљушин 62 ЛОТ PolishAirlines , погинуло свих 183 путника. 

Ирачани ракетом погодили амерички брод усмртивши 47 морнара. Како је тако 

нешто могуће да се деси свемоћној најачој сили на планети? О чему се ту ради?  То је 

тако замршено? 

 

 

 

-Мај 1987.године. Коришћење кланова и клика као средства друштвене 

контроле. 
 

У прилогу анализа неформалних центара моћи. У момспознавању ове неформалне 

структуре власти, пресудна ми је била Чехословачка повеља 1977. ( том 3.), и 

помињана анализа професора АндријеГамса. 

 

Кланови ( неформална власт), као разорни тајфун руше  правни систем, државу, 

националну економију, све до здравља многих грађана. 
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-12 јуни 1987 године. Роналд Реаган у Берлину:" Господине Горбачов, 

срушите  овај зид!``. 

 
Роналд Реган 
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Ове на првипогледучтиве речи Председника Америке,звучекао сурово 

упозорењеСовјетскомСавезу,и ималесу својутектонску историјскупоследицу. У 

наилазећимгодинамадошло је до рушењаБерлинскогзида, падакомунизма и распада 

СССР-а, Чехословачке и Југославије. 

 

Како је могуће даjeПапа примио у аудијенцију аустријског председника Курта 

Валдхајма, који је до тог тренутка био у дипломатској изолацији због његовог 

учешћа у рату на Балкану. Израелски лидери су били згрожени. 

 

Видео сам слику плаве лепотиценабијенесензуалноменергијом. Испод слике пише: 

Ћићолина, Мађарица, секс бомба, ау италијанском Парламентује 

кандидат Радикалне странке. Она постајеглумица у порнофилмовима, ањено право 

име је Илона Сталер, алиас Ћићолина. 

 

«Гвоздена» Леди, британска конзервативна премијерка Маргарет Тачер добила је и 

трећи мандат на изборима.  

 

Зар је могуће да су у  Ирачко-иранском  рату ирачки авиони бацили иперит на 

град Сардашт. 

 

Још није потамнила слава Југославије као спортске нације. На  Европском 

првенству у кошарци (Атина) - Грчка прва, СССР други, а Југославија узима бронзу. 

 

Југословени нмају комплекс од Мађарске, и то не само у фудбалу.  Мађарска која 

има само 1о милиона становника, значи упола мање од Југославије, на светским 

спортским такмичењима обично осваја више медаља од Југославије.  
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-15 јун 1987.године. Изванзаконски инструменти политичке репресије. 
 

Имам неколико циљева у мојој борби за људска права. Један, и то најважнији, је, као 

што се исчитава из претходних томова и поглавља,  је да ставим на дневни ред, и 

раскринкам злоупотребу психијатрије у политичке сврхе.   

 

Задовољан сам, то се већ дешава.  

 

Други циљ, је да пробудим свест да Југославијом не управљају званичне структуре 

власти, него тајновите клановске структуре, које делују из затамњене дубине 

њихових конспиративних јазбина. И да се неретко обрачунавају са противницима уз  

 

 

примену илегалних законских процедура. Прибегавају ванзаконским средствима, 

која понекад попримају обличја специјалног најпрљавијег рата. 

 

А народ ћути, и то не препознаје. 

 

Трећи мој циљ је да народ обавестим, просветим, пробудим и позовем га на 

самоодбрану. 
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-24 јуни 1987.године. Одговор Савезног секретаријата за правосуђе и 

савезну управу. 
 

 

Понекад би стизао одговор од појединих државних органа, али најчешће без икаквог 

резултата или напретка. Овога пута  је ипак стигао одговор на нашу петицију 

поводом нељудских услова живота и третмана у затворским психијатријским 

установама у Београду у Бачванској улици, и у Загребу у Шимунској улици без броја. 

 

 

.  
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-28 јун 1987.године. Слободан Милошевић држи говор на Газиместану на 

Косову 

Према архивским подацима:  

 

Дана 28. јуна, на Видовдан, Милошевић се обратио присутнима на Косову Пољу, за 600. 

годишњицу Косовске битке. Његов говор на Газиместану неки, поједини,  аналитичари карактеришу 

као званични почетак српске националистичке кампање која је један од елемената југословенске кризе 

пар година после тога. На митингу је Милошевић дефинитивно устоличен као српски вођа у очима 

својих противника и целог света. Позиву на свечаност се одазвао готово сав дипломатски кор, осим 

амбасадора САД Ворена Зимермана. 

На Газиместану је био комплетан тадашњи политички врх земље: Слободан Милошевић, Борисав 

Јовић, Јанез Дрновшек, Милан Панчевски, Анте Марковић, Иво Латин, Обрад Пиљак, Бранко 

Костић, Јанез Становник, Вељко Кадијевић. Одсутан је био др Стипе Шувар, члан Председништва 

СФРЈ из Хрватске. 

 

 

Милошевић је поручио у овом говору на Газиместану, да су се тек сада, после пуних шест стотина 

година, српском народу отвориле очи,  и да су тек сада, под овим руководством, исправљене неправде 

које су у прошлости нанесене српском народу. Ово је био први од акцената говора који су поздрављени 

дугим аплаузом. Други је уследио после Милошевићеве тврдње да Срби нису освајали и да нису 

експлоатисали друге, а трећи, најгромогласнији, пропратио је Милошевићев поклич: „Шест векова 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/28._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%94
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%94%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5_%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Milosevic_Gazime
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касније, данас, опет смо у биткама. Оне нису оружане, мада и такве још нису искључене.“. Па затим 

каже: Наша главна битка данас односи се на остварење економског, политичког, културног и уопште 

друштвеног просперитета. За брже и успешније приближавање цивилизацији у којој ће живети људи у 

XXI веку. За ту нам је битку поготово потребно јунаштво. 

 

Иако су новине забележиле да је прослави на Газиместану, поред неколико стотина исељеника са свих 

континената, присуствовало око 50 дипломатских представника, прећутале су да су амбасадори 

западних земаља одбили да присуствују; многи су прославу видели као манифестацију прегрејаног 

српског национализма. Због недоласка најжешће је кажњен амерички амбасадор Ворен Зимерман: 

Милошевић је девет месеци одбијао да га прими у званичну аудијенцију. ( Крај). 

 

Упркос овакве врло охрабрујуће поруке Србима, пре свега са Косова, Албанци нису 

устукнули ни за педаљ. Настављени су врло организовани притисци на Србе да се 

исељавају са Косова. Албанци су врло сложни, дишу и делају као један,  упорни су и 

енергични, оно што су зацртали желе да остваре.  

А Срби на Косову су несложни и неефикасни, не умеју да се удруже и бране. Немају 

ефикасну подршку матице и Београда. Осећају се остављени на немилост у њиховим 

микросрединама где званична власт не може никако да их заштити од све 

осиљенијих Албанаца. Беже у Србију, а тамо их дочекују свакојаки режимски 

измећари, који им брзометно изналазе јефтине и погодне куће и имања у Србији. 

Њима провизије, а тако се охрабрују преостали Срби са Косова да продају куће и 

имања. Поредак такве кајишаре и шићарџије уопште не омета, јер су ти 

``сналажљиви трговци`` блиски Милошевићевој власти. 

`` Шта они причају``, лупну изнервирани Драгољуб руком о сто. `` Комунисти су 

упропастили Србе на Косову, они су забранили повратак избеглих Срба на Косово, 

отворили границе Албанцима из Албаније да се уселе на Косово, нису заштитили 

Србе на Косову. Они су хедонизмом растурили српске породице и наталитет, али не и 

Албанцима, који су своје жене и породице заштитили од разорних поронографских 

утицаја, сачували своје породице,  па им жене рађају децу и не скитарају се. Албанци 

су надмудрили комунисте. Шта лапрда тај Милошевић?. Прича празне приче. Где је 

анализа узрока, где су мере поправке. Ништа од тога само стерилно булажњење. 

Социјалистичка партија је наследник комуниста, зато она забрањује да се открију 

грешке Комунистичке партије. Штите своје.`` 
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Драгољуб је потпуно у праву.  

У Југославији нема научне анализе друштва. И даље царује ``лакировка``. Недавно 

је један високи државни  руководилац изјавио:`` Не знамо где  идемо, али је важно да  

 

 

стигнемо на циљ``. Каква површност и незнање. А један други виосоки званичник 

рече недавно на телевизији:`` Ако треба јешћемо и корење``. 

`` Милошевић нема појма шта се дешава у земљи, да овде у Србији тајна  

балубизирана полиција сатире већину грађана, он мисли да се режим обрачунава са 

народном  непријатељем, а уствари се обрачунава са народом. Милошевић је 

недорастао, њега они споља злоупотребљавају, он је усплахирен, а има још 

усплахиренију супругу, која га додатно успаљује``, продубљује Драгољуб његову 

тезу.  

Драгољуб воли да употребљава реч`` балубизиран``. ``Тако црнци у Африци неком 

лудом травком распамете своје саплеменике``, објаснио ми је једанпут. 

`` Албанци се спрдају са Милошевићем и Београдом, знаш шта кажу на ово 

Видовданско појављивање Милошевића на Газиместану: Шта тај нагојени скија ( 

погрдан назив за Србе) лапрда, када ми овде Србе имамо за робове и њихову женску 

чељад, то сад скија прича, а кад оде, опет ће све бити као и раније``. 

Тако је и било. Косовски Срби су то увидели. После Милошевићевог говора на 

Газиместану, терор Албанаца над косовским Србима се интензивирао до усијања. 
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-28 јуни 1987.године. Ново писмо проте Саве Банковића. 

 

Ево архивских података о проти Сави Банковићу:  

Један од таквих који је изречену казну одробијао до последњег дана је протојереј-

ставрофор Сава Банковић, кога је Други светски рат затекао на дужности професора 

веронауке у алексиначкој гимназији, а крај рата као професора веронауке у гимназији у 

Врњачкој Бањи. Ту су га "ослободиоци", 6. децембра 1944. године ухапсили и, управо на 

Велики четвртак, осудили на смрт. 

За разлику од многих - а знамо да су комунисти побили за време и после Другог 

светског рата преко три стотине (300) свештеника - проту нису стрељали. Пресуда му је 

преиначена на петнаест година затвора - бреме - које је до краја издржао. 

Најпре су га затворили у затвор Озне у Врњачкој Бањи, а затим преместили у Ниш, 

па у пожаревачку Забелу, и на крају у Сремску Митровицу. 

Прота Сава је заиста достојно понео мученички венац, свестан Христових речи да ће 

се "страдање и жалост убрзо претворити у вечну радост" (ср. Јн 16,20) и све време храбро 

сведочио Христа Васкрслога, Своје тамновање дирљиво је описао у књизи "У предворју 

пакла" где је верно сликао звери у комунистичким казаматима, али и многе мученичке 

светле ликове и догађаје. 

 

"Зима, глад, собни смрад, тешки физички послови, припремили су, не на стотине, 

већ на хиљаде људи за тешке болести, које ће их пратити до гроба. Кад је дошло пролеће,  

посматрао сам људе, пише прота Сава у својој књизи, за светлог и сунчаног дана, јер 

се то у току зиме није могло јасно видети, како се у редовима у шетњи крећу и једва вуку 

ноге, бледи, испијени, као да су из гробница изашли. Стално ту и тамо неко пада у 

несвест, па га остали вуку. По десетак људи једва једног човека однесу у собу, јер и они 

што га носе, гладни су и једва се држе на ногама. 

Кроз затворску мртвачницу стално одвозе људе на Лаћарачко гробље. У почетку су 

мртве сахрањивали само у вешу, а доцније су прављени сандуци и крстови за хришћане, а 

за комунисте петокраке. Сви сандуци су били исте величине, и ако је неко био дужи од 

сандука, онда му одсеку ноге до колена па га ставе у сандук. Пред затворском болницом 

сандук се натовари у кола и када кола излазе из затворског круга онда милиционер на 

капији гвозденим ражњем прободе мртваца да се увери да је мртав..." 

Ово сведочење проте Саве Банковића из сремско-митровачког затвора, је слика и 

свих других комунистичких казамата у којима се са политичким осуђеницима на сличан 

начин радило и поступало. 

Међутим, није овде крај страдања овог свештеномученика. Њега су комунистички 

зверови, којима није било довољно што су га држали у тамници петнаест година, поново 

ухапсили 1973.године. Суд у Сремској Митровици осудио га је на шест година робије. 

Ову казну Врховни суд Војводине је смањио на четири године, и он ју је до последњег 

дана одробијао. Тако је овај истинити сведок Христа Васкрслога, шампион у 

дугогодишњем робијању, укупно издржао деветнаест година у комунистичким 

казаматима, од којих дванаест у самицама. 

По изласку на "слободу" комунистичке власти му нису дозволиле да се врати на 

своју парохију у Бешку код Инђије. 
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Господ га је, после голготских страдања и јуначког ношења крста, управо на 

Крстовдан 1997. године, позвао у своје царство, "где нема бола, патње ни уздисаја, већ где 

је живот вечни." 

Сахрањен је у порти манастира Вољавче код Краљева. 

 

  

Он ме је позвао да га посетим у манастиру у Врднику, где сада живи. Нажалост, био 

сам спречен. 
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-1987 година: Председништву Црне Горе у вези Уроша Букумире. 
  
Србе на Косову тиранишу разуларени Албанци. А ко то чини Србима ван Косова? 

Некоме је овде сврака попила мозак! 
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-Летња универзијада у Загребу. Југославија освојила 19 медаља, по 7 

златних и сребрних и 5 бронзаних. 
 

`` Југославија осваја медаље и даље, како уморни и забринути то могу, да нису 

допинговани?``, нервира се Драгољуб  опет.  

 

Драгољубова размишљања нису ни мени страна. У овој земљи се не цени човек. Како 

овде расипају драгоцени људски материјал? Допинговање је врло штетно по људски 

организам, може нанети непоправљиву штету организмима тих младих људи. 

 

Лист ``Политика`` обавештава о првим жртвама строгог новог закона о стечајима: 

опет  у једном грађевинском предузећу у Титограду, од 2600 радника, отпуштено 

1600.  Новине почињу да пишу о меницама без покрића 

у Кладушком гиганту Агрокомерцу. 

 

Опет земљотрес, овога пута на подручју Краљево –Богутовачка Бања.  

``Југославија се дрма``, иронично ће Иван Прекајски, земљотреси су за њега 

метафора југословенске кризе која прети да се претвори у трагедију. 

 

Рудолф Хес (93) је пронађен мртав у ћелији затвора Шпандау. `` Нашао мир``, каже 

Деја Вујинић, који је добар познавалац Јевреја и Холокауста. `` Зашто?``, запита  га 

његов нераздвојни друг Света Ђук. ``Није могао да побегне од себе. У њему је био 

нахушкан унутрашњи демон, који га је вероватно незамисливо ужасавао од њега 

самог. Од сваког можеш побећи, а од себе не можеш``, Деја износи свој став. 

 

Мада нагађам о чему се ради:``А зашто се није убио?``, окретох се мудром Десимиру 

Вујинићу. 

 

 `` Не буди површан, строго су пазили да му не дају такву најсретнију прилику, хтели 

су да он пати сња собом, што дуже и шго више``, то је био његов одговор. 

 

 

-31 август 1987.године-Ступам у штрајк глађу од 1 септембра 1987. 

године. 
 

У међувремену сам се преселио у други подстанарски стан, на падинама Звездаре, у 

Ћустендилску улицу број 4. Власник је Момчило Спасојевић, мој  земљак, можда и 

рођак, из околине Љубовије. Висок и стамен човек, у стану живи са супругом, такође 

земљакињом. Они су скромни и породични људи. Имам на располагању велику собу, 

тамо могу припремати храну, али ручак имам на радном месту у Галеници. А за 

остало се сналазим, јер у соби имам велики решо. Имам  телефон, немам ни радио ни 

телевизију. Зато читам новине. 

 

Дошао ми је два пута у посету Вибок Јожеф , отац поменутог Вибока Јаноша који се 

налази у ПБЦЗ у Београду. Он је занатлија, али више личи на напаћеног 
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интелектуалца. Он је повисок и плав, као да сам са неким Белгијанцем. Ипак су 

Мађари другачија култура од нас Срба, ближе су Европи, и католици су. 

 

Када би долазили до мене они који нису српске националности, и који страдају од 

поретка, будући да сам ја Србин, видевши пред собом моју храброст и самоувереност, 

јер сам био увек убеђен у своју исправност и патриотизам,  они би пак понекад  

 

погрешно у мени видели локалног моћника, ``који се због нечега сажалио, ето и међу 

Србима има племенитих појединаца``, упирали би очи ка мени очекујући наду и моју 

подршку. Јер они не разумеју, зашто би поредак могао баш њих угњетавати када су 

они обични мали људи који нису ништа скривили. Код припадника мањинских 

народа би због неразумевања ситуације понекад настајала склоност да виновника 

виде у већинској нацији, у Србима. Отуда су ми понекад, као Србину из Београда, 

придавали важност и политичку моћ, коју ја уопште нисам поседовао. 

 

Јожеф неизмерно пати због сина. Али и он сам има врло трновит пут, као и његова 

супруга пијанисткиња Лујза. Посетио сам их у њиховом стану у мирној улици у 

Новом Саду. Они су туговали преда мном, мирно без мржње су ми казивали шта су 

све дали појединим моћницима у ПБЦЗ у Београду које су поткупљивали, да би се 

они боље понашали према њиховом сину. Али ови су били незасити. Долазили би из 

Београда комбијем, и носили шта год им се прохтело. Мирна и скрушена породица 

Вибок је ћутке све давала. Испразнили су им стан. 

 

Утамничили су им сина, наводно због неке политичке кривице, а изгледа да је то 

било зато да му могу пљачкати родитеље. Тако сам ја то видео. 

 

Када ме је Јожеф последњи пут посетио у стану у Ћустендилској улици, чим је ушао у 

моју скромну подстанарску собу, одмах са врата је пришао столу, и  из торбе извадио 

велики, већ изанђао транзистор, и ставио га на сто:`` Ви немате ни телевизију, ни 

радио, ни танзистор, ево да слушате вести и музику``. 

 

Мени транзистор треба, да успоставим контакт са светом, јер сам одсечен од  таквих 

информација, али одмах помислнх, да он у мени види  функционера београдског 

затвора, коме је давао поклоне, па хоће да и мене тако поткупи:`` Хвала, ја то не могу 

узети``, рекох му крако али искрено и од срца. `` Ја вас подржавам да вам помогнем, 

а не да ми ви дајете било какве поклоне``, рекох оно што мислим и осећам. Он стаде 

пред мене и поче да ме убеђује:``Никад тако нешто нисам ни помислио, ја сам овај 

транзистор нашао у контејнеру, мало га поправио, ради добро, ако нећете, ја ћу га 

бацити сада на ђубриште, када изађем из вашег стана``. 

 

Тако узех овај стари транзистор. У мојој соби се зачу музику, могао сам да слушам 

многе важне вести, и друге важне информације о друштву, од којих сам већ дуго био 

одвојен. 

 

Посетио ме је опет Доброслав Парага, преноћио је две ноћи код мене. Наши ставови 

су идентични, не само када се ради о политици, него и о смислу и начелима живота.  
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Он ме тако драго и грохотом се насмејавши зовне: Томислав. А ја се њему увек 

обраћам са: Добри. 

 

Док смо опуштено разговарали о нашим омиљеним темама, сагласили смо се, да 

врло добро знамо да је и овај стан  озвучен.`` И наш стан у Загребу је озвучен``,   

 

обрати ми се. Ја волим да се шалим са њим:`` Добри , твоје име у Србији је често, 

врло често, скоро типично``, Он се на то насмеја грохотом, због тога је био 

задовољан: `` Зар је могуће?``.Одговорих му што брже могу:`` У Србији је чешће име 

Добросав, али познајем и Доброслава, има имена Добрица, Добро, Добривоје, ми смо 

некад били један народ``, на шта он оћута. Онда се опет тако драго грохотом 

насмеја:`` Томислав, имаш име најзнаметиниијег хрватског краља Томислава``. 

 

Утом се из транзистора зачу весела мелодија, коју пева познати музички ансамбл `` 

Дубровачки трубадури."-Сваки град уз наше море има свога Лера..." 

 

``Зар и овде пуштају ту мелодију?``, он се скоро зачуди. Почех да му набрајам све 

хрватске мелодије, ансамбле, певаче  и певачице. Био је пријатно изненађен. `` Ову 

песму певају Далматинци, има у њој сунчаног Медитерана, али су ипак далматинске 

мелодије више наше јужнословенске, него ли  медитеранске``, настављам. `` Ипак 

смо ми Словени``, он признаје. Знам да има Хрвата који неће ни да чују да су Хрвати 

Словени. Охрабрен наставих моју тезу, признајем сам себи да смо ми Срби, највише 

од свих Јужних Словена, васпитавани  да волимо Словене, и Русе, једино су можда 

Црногорци већи словенофили од Срба:`` Твоје име Доброслав, ми увек звучи као да 

су ти га дали након твога рођења, желећи да кажу твом оцу, пркосно, или претећи-

Добро! Слав ти је син, ако нећеш са нама буди са Словенима``. Доброслав се 

расположен  све грохотније смејао:`` Па да мој отац је из Мославине, назив ове регије 

има у себи Славина-Словени, као Славонија``.  

 

Питам се да ли је његов отац словенофил, да га нису казнили, подболи против њега 

недорасле комунисте, зато што је се за време рата залагао против италијанизације 

Далмације и Истре?. Али то не казах Доброславу. Он је занимљива етничка 

мешавина, отац му је Хрват, католик, а мајка, како он каже Жидовка ( Јеврејка). Да 

ли је он више наклоњен Католицима или Јеврејима?. То нисам никада сазнао. Али 

сам чуо од њега да су комунисти, када су дошли на власт 1945. године од најближих 

сродника његове мајке конфисковали имовину врло велике вредности, и неке од њих 

стрељали. 

 

Да ли је Добросављев отац пао после рата у немилост хрватских комуниста, управо 

због његових поступака за време рата? Или можда због тога шо се оженио 

Јеврејком?. 

 

`` Када се ради о речи , имену Леро, јунака ове далматинске песме, реч ``еро`` на 

француском има двоструко значење: ``херој`` и ``ерос.``, хоћу као млађег да га 

политички просвећујем. 
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Ипак Србија и Хрватска, иако су у истој држави, тако су различити? Зар је могуђа 

толика разлика између две југословенске  републике? Откуд то? 

 

Када би се он вратио у Загреб, настајали би наши дуги телефонски разговори. 

Грмело би, начињали би најделикатније теме, изрицали би најоштрије судове,  

 

пљуштале су најдуховитије опаске. Добри се грохотом смејао, нисмо се нимало 

плашили што нас прислушкују:``Нека чују, нека се освесте``, урлао сам у слушалицу 

ка далеком Загребу. Он је исто мислио.  

 

Они који свашта прегрме преко главе огуглају. Па шта буде, нек буде. 

 

У моју собу бих повремено позивао истомишљенике па смо дискутовалидуго о 

нашим темама. Био сам пријатно изненађен, када је на једно такво дружење дошла 

истинска лепотица, млада жена, скоро девојка, још више су ме  од њене изуизетне 

лепоте фрапирале,  њена интелигенција и отменост. Као да је била Белгијанка. 

 

`` Ја сам ћерка Небојше Попова``, представила се. Небојшу Попова познајем, он је 

такође велики борац за људска права, али у нечему имамо другачије приступе. Мене 

званичн поредак гони као ``западњака``, ``агента ЦИА``. А Небојша ме је једном 

приликом неоснованона једном скупу у Сава центрусврстао у групу ``националиста`` 

јер сам, према њему, испромовисао Војислава Шешеља. Небојша Попов је истински 

интелектуалац, поштен и частан човек, питао сам се зашто је он то тада казао? 

 

Зато се његовој ћерци обратих пред свима:`` Да ли ваш отац зна да сте ви на овом 

скупу?``. Она ми одговори смирено и учтиво:`` То није битно, ја сам зрела соба и 

сама одлучујем шта да радим``. 

 

У дворишту куће Спасојевића у гаражи прилагођеној за становање станују четири 

млада Албанца физичка радника. Двојица су тамно смеђи као што сам и ја, а 

двојица, два брата, су изразито плави. Сазнао сам убрзо откуд им плава коса и светле 

очи. Дошла им је у посету мајка, изразито плава жена зелених очију. Они су ме 

замолили да она телефонира са мога телефона њиховој кући на Косову, што сам јој и 

дозволио, и према њој се учтиво односио. Она проговори ијекавски, по босански. 

Рече ми да је Босанка, Муслиманка  која се удала за косовског Албанца. 

 

Једног јутра устадох и навукох ципеле које сам остављао пред улазом у стан, као и 

остали укућани, у стопалама осетих јака боцкања и бол. Скидох ципеле и загледах 

унутра, почех да пипкам. Под прстима видех ситне ексерчиће, и то не један него 

више њих. Очигледно неко их је закуцао. 

 

Спасојевићи су били врло зачуђени ( касније ће се сазнати да су то били урадили 

млади Албанци из гараже у дворишту, повезани рођачки преко мајке Босанке, са 

полицајцом Насером Орићем, касније у обезбеђењу Слободана Милошевића. То је 

онај Насер Орић, који је неколико година касније починио злочине над Србима у 

околини Братунца и Сребренице). 
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Остварујем напретке и зацртане циљеве, али то није довољно. Моја породица је 

растурена, као толике друге, лишен сам стана, са 51 годином старости ја сам 

подстанар, искључен сам из професионалне утакмице на радном месту, трошим моју  

 

скромну плату на копирање докумената и слање поштом на адресе широм  света, 

прегањам се са свакојаким бирократама, изложен сам несносној стратегији 

замарања и финансијског изнуривања, оговарања, и свакојаким интригама, гуран   у 

изолацију. 

 

Мени уништавају живот и здравље. То тако више не може. 

 

Оно што ме највише погађа је, што медији систематски одбијају да публикују оно 

што им ја достављам. 

 

Одушка бих налазио у подршци међународних организација и у посетама страним 

дипломатама и новинарима. 

 

Истина се ипак, колико толико, ширила. 

 

Сурови поредак то злоупотребљава да појачава злостављања, да ме тако методично 

изнури, и дискретно уклони, без буке, без судске пресуде. 

 

После дужег размишљања сам закључио да вреди покушати са штрајком глађу . Да 

тако привучем пажњу јавности и да тако спашавам здравље. Придружили су ми се 

Јован Лукић из Сарајева, и још неколико сабораца из Србије. 
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Док сам штрајковао глађу чуо сам на радију вест о покољу у параћинској 

касарни: Азиз Кељменди, војник албанске националности, убија 

четворицу и рањава петорицу војникаизазивајући 

провалу антиалбанског расположења у СФРЈ, а поготово у Србији.  

Убијени: Срђан Симић (Београд), Хазим Џанановић (Тузла), Сафет 

Дудаковић (Бос. Градишка), Горан Бегић (Загреб). 

Догодила се Афера Агрокомерц: ухапшен директор 

"Агрокомерца" Фикрет Абдић (такође је и члан ЦК СКБиХ и савезни 

делегат). Више стотина милиона долара је издато у меницама без покрића 

за преко 60 банака. 

Усвојена је иницијатива промене устава СР Србије. 

Драгиша Павловић, лидер београдског Савеза 

комуниста, критикује националисте због "олако обећане брзине".Хамдија 

Поздерац, шеф Савезне уставне комисије и потпредседник Председништва 

СФРЈ, је дао оставку под притиском афере Агрокомерц. Из истог разлога 

дао оставку и Метод Ротар, директор Љубљанске банке.  

 

Одржана је Осма седница ЦК СК Србије , након које доминацију у СК 

Србије преузима националистичка фракција на челу са Слободаном 

Милошевићем.  

 

Партизан је испао из даљег такмичења, због пораза од Фљамуртарија 

из Валоне (2:0 за Фљамуртари у Валони, и 2:1 за Партизан у Београду). 

 

 

 

 



829 

 

-Септембар 1987.године. Окупљања у стану доктора Савића. 

Данас су били присутни Војислав Шешељ, Миша Скулић, Клара Мандић, певачица 

Оливера Катарина, и још један крупан мужеван млад мушкарац. Сазнао сам да је он 

сарадник СДБ-а. Разуме се, ту су били и доктор Савић и његова шармантна млада  

супруга Тања. Ја сам дошао први, случајно завирих у мању собицу са стране, тамо 

захетох на широком каучу , спавало је читаво клупко младих женских тела. Тања 

наиђе насмејана да ми објасни:``То су моје пријатељице, остале дуго ноћас овде, па 

заноћиле``. 

``Ама ко је тај 19 годишњи Немац Руст, што се спустио Цесном у на Црвени Трг у 

Москви, тај младић је играчка НКВД``, смејао је се из свег гласа Војислав Шешељ. 

Док је он врло расположен забављао присутне, нетремице сам зурио у његов профил. 

Био сам изненађен, како то нисам раније запазио, он има изузетно велики нос, као да 

му је неко на лице усадио велику шаргарепу. 

 

Стан доктора Савића је омиљено састајалиште дисидената, бораца за људска 

права,критичара режима, научника, уметника, боема и свакојаких врло занимљивих 

личности. Међу њима сам упознао и МИЛЕНКА РИБИЋА, политиколога без 

запослења (1949) из Осијека, који је због деликта мишљења на основу пресуде 

Окружног суда из Осијека провео у затвору годину дана (од 1985. до 1986. године). У 

затвору је озбиљно оболео. Од 1983. године не може нигде да нађе посао као 

политички неподобан. Изложен је пресијама и без егзистенције. Напустио је Осијек и 

сада живи у сремском селу Ердевик у крајње тешким условима, у беди. Њему је 

одузет и пасош. Он је недавно предложио да се оснује Грађанска политичка партија. 

Небојша Ђелошевић такође припада овој групи. 

 

Миленко ми је казао добронамерно:``Код тебе је све абра кадабра, прича се да ти 

потписујеш испод твојих петиција и саопштења имена појединаца, који ти никад 

нису дали њихове потписе, треба иза сваког имена да стоји тачна адреса, број из 

личне карте?``.  

 

``Знам за те приче, и то је још једна интрига СУП-а коју протура преко својих људи 

убачених међу борце за људска права. То није тачно,  увек питам да ли се слаже, а да 

нема адресе и броја личне карте, то стоји, из практичних разлога, док ја дођем до 

броја личне карте и адресе, губи се време, оде воз. ``. 

 

Др Веселин Савићје врло угледан лекар неуролог, многи кажу да је он психијатар. 

Једно време је био председник наше  оранизације за људска права, Милић 

Станковић од Мачве, сликар, је био потпредседник, а ја генерални секретар. Др 

Савић, предратни револуционар је елиминисан од Јосипа Броза и Коминтерне 1937. 
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године, као наводни троцкиста , а за време Другог светског рата, је био у немачком 

концентрационом логору, где је једва избегао гасну комору, после рата је био 

изложен перманентно политичким подозрењима.  

 

Пре извесног времена ме је срела на вратима њиховог стана његова забринута  

супруга Тања:‖Не могу да вас пустим код Веска ( деминутив од Веселин), био је 

испитиван  у  стану од органа  СУП-а, иако је стар и болестан, и захтевано је од њега 

да напусти ваш Комитет за заштиту људских права ‖. 

 

Ту се нађе и Милић од Мачве, добар човек и генијалан стваралац. Окрете ми се 

љутито:`` Ти нас обмањујеш, твој Комитет за заштиту људских права брани косовске 

Албанце``. 

 

 `` Ми бранимо све жртве безакоња, без обзира на националност``, објасних смирено. 

`` Није тачно``, скоро да запенуша генијални сликар, ``сам си причао да си упознао 

Ругову на неком  скупу, и да си му дао саопштења нашег Комитета за заштиту 

људских права.Знаш ли да си га тако охрабрио, он је основао на Косову антисрпску 

организацију Комитеј за заштиту људских права, исти назив као овај твој 

Комитетет``, застаде. Онда одсече:``Ми са тобом више нећемо, бламираш нас, 

полиција је у праву, ти охрабрујеш Албанце``. 

 

На ове његове речи сам се у себи слатко насмејао. Он је генијалан сликар, али 

политика очигледно није „његова― област деловања. У исто време је изузетно 

оргиналан човек. Он је из Мачве, то је близу мога завичаја. Одлазио бих повремено у 

његову велику и необичну кућу на Звездари, која личи на неки српски православни 

манастир. Свугде православне иконе, новине и часописи из Патријаршије СПЦ, у 

једној повећој просторији у приземљу видех велики црни сеоски шпорет, и на њему 

голему печену бундеву. На столу паприке, кромпири, тврди црни хлеб, као 

рустикални акварел. Он обожава село и Србију, и Србе као народ. Одани је верник 

СПЦ. Једном ми је поклонио слику, да је продам да покријем трошкове копирања и 

поштарине. 

 

У стану др Савића се окупља ―tout Belgrad‘‘ ( цео Београд). Код њега сам упознао 

познатог боема и песника Марконија, тамо сам виђао и Јакова Гробарова, али  и 

поједине најугледније политичаре. 

 

Једног дана када дођох код доктора Савића, он ми рече полуозбиљно, полушаљиво:‖ 

Милић и ја те сменили‖. 

 

 ―Добро‖ кажем ја, ``где су вам војници, ко стоји иза ваше одлуке?``. Сазнао сам  

сутрадан  да су проследили медијима и страним новинарима саопштење о мојој 

смени. 

 

Одмах сам смислио шта да чиним. Позвах подружнице широм земље, да ми одмах 

пошаљу писмене изјаве подршке. За два-три дана дођох са писмима из целе Србије у 
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стан доктора Савића. Ставих на сто изјаве подршке. Они их принесоше очима. 

Ућуташе.  

 

Ипак са изразима поштовања према доктору Савићу, окретох на шалу, рекох 

смешкајући се:‖ Добро, генерали, где су вам војнци?``.  

 

Тако је овај неспоразум био превазиђен. Наставили смо наша  дружења као да није 

било ништа. 

 

 

Касније је стицајем околности председник Покрета за заштиту људских права постао 

др Јанез Ругељ, психијатар из Љубљане, светски познат по остварењима у  борби 

против алкохолизма, који је и сам био жртва прогона. 

 

 

-1 септембар 1987.године. Реформа усмереног образовања. 
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-12 септембар. Допис Одбора за заштиту уметничке слободе УКС . 
 

 
 

 

 
-  
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-1 октобар 1987.године. Одговор на допис УКС, поводом штрајка 

глађу. 
 

 

 

Томислав Крсмановић                                                       1.10.1987 године 

Ћустендилска 4, Београд, тел. 781-525 

 

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ 

Одбор за уметничке слободе 

Француска 7 

Београд 

 

У име седам особа које су штрајковале глађу од 1 до 18 септембра захваљујем на вашем људском 

разумевању за наш протест, на  писменој подршци. Иако нас је овај акт који је био за нас нада исцрпео, ми 

ћемо и даље наставити са још већом упорношћу да следимо наду да ћемо ипак једног дана пронаћи правду и 

мир. 

Дебате које су биле организоване на трибини Удружења књижевника Србије у касним пролећним месецима, 

су биле прилика да се много каже о вербалном политичком деликту, и да се покрену са тим у вези значајна 

друштвена питања. 

Одазивајући се на ваш позив за даљу сарадњу дозвољавам себи да предложим вашем Одбору једну сличну 

расправу у Француској 7, о ванзаконским инструментима политичке репресије (у области професије-откази, 

смењивања са вишег на ниже место, онемогућавања професионалне промоције, сметње на нивоу плате и 

стана, напади на углед, рад ван струке, рад у тешким радним условима, шиканирања; затим онемогућавање 

запошљавања; забрана рада у образовним установама; државној управи, адвокатури, новинарству, култури; 

избацивање из чланства СКЈ по казни; кампање у средствима јавног информисања без права на одговор; 

забрана књига; онемогућавање публиковања; одузимање путних исправа, конфискација преписке и сметње у 

телефонирању; изолација шире у друшву и цензура свих видова јавних активности; чак има све више жалби 

на мешања у породицу и брак;шиканирања деце и чланова породица политички непожељних особа у школи, 

на радном месту и шире у друштву; полицијска шиканирања без осуде на казну затвора, употреба 

психијатрије и медицине у политичке сврхе, разне злоупотребе, итд.), 

Суштина оваквих пракси је да су раширене, да умеју бити врло опасне и разорне, заморне и да угуше као и 

затвор,а могу бити врло методично дозиране, дуготрајне, отуда врло опасне и разорне, а нигде нису 

регистроване као политичка репресија.Дакле узимају боју окружења, може се рећи да је ситуација у друштву 

таква да се виде жртве а не виде џелати, не види се ко то ради. 

Овакве праксе постоје од постанка овога друштва, али су се временом све више  усавршавале и потискивале 

затвор, данас присуствујемо истинском продору. 

По мени се ради о крајње актуелној и горућој теми која наноси штете многим људима. А о томе се мало 

говори. Сматрам да је то врло штетно и неоправдано запостављање да се покрену дебате о томе. 

Јавности је управо потребно да се ове праксе демистификују и сматрам да би то био значајан допринос 

вашег Одбора идеалима за које се бори. 

 

Са  захвалношћу и поштовањем 

Томислав Крсмановић. 
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-Октобар 1987.године. Протести Српкиња и Црногорки у Приштини, 

након што је Фадиљ Хоџа испричао виц о силовању њихових 

сународница. 
 

Одлучено је да буде искључен из СКЈ, послате су специјалне милицијске снаге у 

покрајину, за сваки случај.  

Није чудо да је се он изрекао. Српкиње су жртве честог сексуалног насиља косовских 

Албанаца. Срби мушкарци муком ћуте. Чуо сам да понеки часни српски домаћин са 

Косова  промуца понижен:`` Скрнаве нам част женскиња``. 

 

А охрабрени ничим спутавани силеџије Албанци настављају да их пресрећу 

незаштићене на ливадама, у шумарцима. Оне се стиде да испричају укућанима, или 

су преплашене, неке од њих постану врста робиња.  

 

А охрабрени и некажњени Албанци се хвале:``Оне то воле, Срби су слаби је......чи.`` 

 

Опет судар теретног воза и шинобуса код Рајца у Србији - 10 мртвих. 

 

А на Светском јуниорском првенство у фудбалу Чиле 1987.: млада репрезентација 

Југославије постала првак света, победом над Немачком (1:1, Звонимир Бобан дао 

гол, па 5:4 на пенале). Прва и последња титула за ју-репрезентацију. 
 

 

-4 октобар1987.године. – Текст у часопису Младост број 216 од  

04.10.1987.године. 
 

Томислав Крсмановић из Београда тврди да код психички уравнотежене особе штрајк 

глађу није манифестација аутодеструктивности, него смишљено излагање лишавањима, са 

циљем да се тако привуче пажња и подршка јавности и поштених функционера, ради 

остваривања праведних захтева. У његовом случају, ради се о борби против дугогодишње 

бирократске охолости и осионости. Овај дипломирани економиста, тренутно запослен у 

фабрици лекова „Галеника“ као виши стручни сарадник истраживања тржишта, први пут 

је заглавио у затвору још 1953. године, као ученик Прве београдске гимназије, због 

причања политичких вицева. Следеће године поново је ухапшен на основу лажне оптужбе 

да је играо лопте са капом милиционера. Након тога уследила је његова животна 

калварија, крцата отказима, сумњичењима, привођењима и етикетирањима.Нарочито га је 

погодила распрострањена пракса злоупотребе психијатрије и медицине у политичке сврхе, 

па је 1981. године, заједно са два пријатеља, покренуо акцију за борбу против таквих 

злоупотреба. Томислав Крсмановић се упорно жалио разним надлежним државним 

органима, али најчешће није добијао никакав одговор. С друге стране, обраћао се за помоћ 

међународним политичким и хуманитарним организацијама. 

 

 

 

 

 



837 

 

- 7 октобар 1987.године. Допис САП ( Светске асоцијације психијатрије). 

Успоставио сам преписку са професором доктором Фини Шулцинегером, из 

Данске, он је психијатар, председник САП ( Светске асоцијације психијатрије). 

Његова подршка ми много значи. 
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-Новембар 1987.године. 

Од поноћи су по сугестији ММФ, су опет замрзнуте плате и знатан скок цена неких 

производа (прехрана, бензин, енергија, саобраћај итд.). Девалвација динара за 25%. 

Основан је Хелсиншки одбор за људска права Југославије, који води већ помињана, 

Тања Петовар, адвокатица. 

ИРА-ина бомба у Енискилену убила 11 људи током церемоније Дана сећања. Изгледа 

да је тамо као на Балкану?. 

Побуна радника фабрике камиона у румунском Брашову, угушена до краја дана. 

Јужнокорејски авион "Боеинг 707" са 115 путника и чланова посаде срушио се 

изнад Бурме. У Бахреину је потом ухапшена једна жена која је признала да је 

севернокорејски агент и да је поставила експлозив у авион, према налогу њене владе 

како би биле онемогућене Олимпијске игре у Сеулу 1988.године (терористи током 

припреме дела прошли и кроз Београд). 

 
 

-19 новембар 1987.године. СРПСКОЈ АКАДЕМИЈИ НАУКА . 
 

Одбору за проучавање геноцида 
 

Презентација закључака истраживачког пројекта „Како политички квалитети утичу на 

друштвени положај“? 

 

Сматрамо за умесно да упознамо САНУ са закључцима истраживачког пројекта у 

прилогу. Молимо да даље изнетим наводима буде одобрена пажња и исти буду проучени. 

Стварање свести о оваквом стању у друштву има пре свега зациљ да промовише напоре да 

се то превазиђе. зато вам се и обраћамо. 

Група независних истраживача квалификованих за истраживања друштвених феномена је 

у периоду 1979-1983. г. обавила истраживање које је имало за циљ да утврди како 

политички квалитети (припадност СКЈ, чланство у разним самоуправним и делегатским 

телима, политичка припадност родитеља, учешће у НОБ-и, друштвено политичке 

функције, признања, одликовања, награде) утичу на друштвени положај, запосленост и 

професију, приходе, стан,  поседовање добара и некретнина, успех у учењу и студирању, 

породицу и брак, здравље. 

Истраживачи су се прво обратили надлежном државном органу са захтевом да им се изда 

дозвола за такво истраживање. Упућени су на неки од завода који се баве истраживањима 

социолошких проблема. Али ниједна од научно истраживачких установа у Београду, 

укључујући и САНУ, није прихватила да обави истраживање са тако постављеним циљем. 
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Истраживање је обављено анкетирањем на репрезентативном узорку од 1.000 становника 

Београда. С обзиром на специфичности и циљеве истраживања уколико би се 

испитаницима рекла сврха то би могло изазвати масовна одбијања, сумње, страх и 

неповерење што би имало за последицу прилагођавање одговора и у потпуности 

обезвредило налазе. Да би се ово избегло, испитаницима је речено да се ради о 

медицинском истраживању несанице и још неколико органских обољења. Предочено им је 

да на појаву несанице и споменутих обољења на основу медицинских истраживања утичу 

услови живота, материјални и друшвени положај, стил живота, забава, спорт, хоби, разне 

друштвене па и политичке активности. И да су због тога у упитник уграђена питања која 

се односе на те области: о запослености, каријери, приходима, поседовању стана, кућа 

викендица и вила, материјалних добара, успеху у учењу, брачном стању и породици, као и 

питања која су се односила на разне друштвене и политичке активности. Овако дато 

објашњење испитаници су и прихватили и скоро нико од њих током испитивања није 

изразио чуђење или негодовање што у упитнику постоје питања о политичког улози и 

припадности. 

Анкетари су имали прибављено овлашћење од једног београдског истраживачког бироа 

које је било показано испитаницима пре испитивања. 

Досада су код нас обављана бројна истраживања  друштва али ни једно истраживањје није 

имало за задатак да установи прецизно како политички квалитети утичу на друшвени 

положај и наведена обележја, ова област је потпуно неистражена. Пошто то није хтео да 

уради ниједан од званичних института, томе задатку је приступила група независних 

истраживача. 

1977. године је публикована социолошка студија „ДРУШТВЕНИ СЛОЈЕВИ И 

ДРУШТВЕНА СВЕСТ“ коју је урадила група истраживача Центра за социолошка 

истраживања Института друштвених наука из Београда. Овај истраживачки пројект је 

оцењен као један од најважнијих доприноса социолошкој науци код нас од рата до данас. 

Прилажемо стране из овога рапорта „Општи методолошки приступ и социолошке 

особености друштвених слојева“ као и критичку анализу методологије примењено у овоме 

истраживању урађену од стране Томислава Крсмановића (руководиоца истраживачког 

подухвата у прилогу) објављена у часопису „Социолошки преглед“ број 2, Београд, 1980. 

године. 

Код нас је до недавно када се радило и истраживањима друштва, то је добро познато, 

више се тежило да се оно што се прокламује потврди него да се открију 

реалности.(лакировка). Била је присутна традиционална терминологија, фразеологија, 

демагошка патетика па чак и паролаштво и пропагандизам. Истраживања друштвених 

феномена обављана од званичних истраживачких установа из разумљивих разлога зато 

нису могла бити објективна, више су имала за циљ да улепшају стварно стање. Научни 

метод се састоји пре свега у објективности истраживача, тачности мерења, континуелном 

и свеобухватном истраживању. Ако се у истраживање пројецирају лични ставови, ако се 

нешто каже „зато што то тврде они горе“, ако примењена методологија пати од озбиљних 

недостатака онда се уопште не може говорити о примени научног метода. Последњих 

година се запажа позитивна еволуција и има све више социолошких истраживања која се 

одликују смелијим и објективнијим приступима али до суштинских промена на боље није 

дошло. 
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Свесни оваквог стања, руковођени жељом да на објективан начин анализирају наше 

друштво, ови независни истраживачи су због тога и приступили једном оваквом 

истраживању, желећи на тај начин да сачувају своју непристрасност, не очекујући да 

потврде своје ставове или претпоставке него да дођу до чињеничног стања. 

Један овакав истраживачки пројекат који претендује на примену научног метода и 

оптужује званичну социологију да тако не поступа, мора бити заснован на провереним 

методолошким поставкама и ригорозно поштовати правила и методологију. Упркос 

скромних ресурса, истраживачи су уложили огроман труд који је трајао четири  године 

Пошто се ради о врло занимљивим налазима, неопходно је дати детаљнија објашњења о 

примењеној методологији да би се на тај начин осигурала веродостојност и поверење у 

налазе ове студије. 

 

Методолошке напомене 

 

Познато је да су у нашем друштву скоро 100 одсто функционера чланови СКЈ, то је случај 

са око 90% директора сектора, висок је постотак чланова СКЈ међу шефовима, 

шефчићима, пословођама, званични социолози или пак сами функционери тврде да 

чланови Партије лакше долазе до посла, брже напредују у служби, лакше решавају 

стамбене проблеме, више зарађују, у просеку имају боље услове живота и школовања 

деце, итд. 

Истраживачи су њихове овакве тврдње узели као претпоставке које би требало проверити 

научно фундираним истраживањима на репрезентативном узорку. Поступљено је на 

следећи начин. 

Истраживачи су путем прелиминарног истраживања и упитника који је био пројекат 

дефинитивног упитника, хтели да провере те претпоставке међу својим сродницима, 

анкетирали су све своје сроднике по принципу „без изузетка“, идући од најближег степена 

сродства, тако је анкетирано неколико стотина грађана. Резултати добијени овим 

истраживањем су у потпуности потврдили постављене претпоставке. Затим је слично 

анкетирање обављено по истом принципу са најближим пријатељима, добијени су 

идентични резултати. 

Одлучено је да су ови налази који су у тој фази истраживања још увек били третирани као 

претпоставке провере на узорку од 1.000 становника Београда по принципу случајног 

избора. Што се тиче величине узорка сматра се да је довољно велики за ову сврху и у 

датим околностима и могућностима. Примењен је тзв. „стратификовани рандом самплинг“ 

без адресе и ограничења. Прво су извучене поједине београдске општине путем таблице 

случајних бројева на бази кумулатива укупног становништва Београда (први степен). 

Унутар сваке општине су изабрани испитаници (други степен) у зависности од прецизних 

правила праваца кретања а на бази путног листа (у коме је била одређена полазна тачка од 

које почиње анкетирање, правац кретања, улице, зграде, спратови итд). Нарочито је 

посвећена пажња да број „одсутних“ и оних који „одбијају“ се сведе на минимум, да би се 

то учинило спроведени су изузетни напори. 

У случају „одсутних“ обављене су посете онолико пута колико је требало да би се особа 

пронашла код куће („callback“). Када се радило о „одбијању“ било је много теже. Као што 

је речено, ради се о врло специфичном истраживању, грађани су неповерљиви на било  
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каква испитивања и анкетирања, у нашем друштву анкетирања су прилично ретка, 

поготово у стану, било је и страха од пореских органа или испитивања порекла имовине,  

или било каквих провера од стране државних органа, неповерење према питањима о 

политичком статусу. 

Овоме се доскочило техникама наступа, представљања, првог утиска. Посете су обављане 

после подне када су сви чланови породице на окупу, ван уобичајеног времена 

поподневног спавања („фијесте“). Избегавани су доласци за време обеда или посета, бучна 

звоњења на вратима, вођено је начина о облачењу, уводној фрази, објашњен је циљ посете 

и анкетирања укратко, и вршен апел на допринос испитаника својим одговорима 

народном здрављу, истицана је апсолутна дискреција и потпуна анонимност. А одмах 

затим је приступано испитивању путем упитника који је био тестиран и урађен по 

принципима методологије предвиђеним за овакве сврхе. 

Захваљујући изузетним напорима број „одбијања“ је сведен на минимум тако да ни у ком 

случају на основу методолошких критеријума то није могло утицати на поузданост 

резултата. Анкетирање је обављано на лицу места у стану, испитиван је само један од 

чланова породице изнад осамнаест  година старости а који је био изабран по одређеним 

правилима и процедури. 

Истраживачи су учинили изузетан напор да избегну грешке и методолошке пропусте и 

евентуалан губитак информација које би могао довести до погрешних закључака. До 

губитка информација може доћи: 1) у прављењу узорка; 2) у мерењу. Ригорозно 

примењена методологија у прављењу узрока је онемогућила значајније погрешке а што 

показује статистички значајна сличност појединих варијабли узорка са укупним 

становништвом Београда (пол, старост, брачно стање, поседовање деце, образовање, 

професија, итд). Придржавајући се упутства избегнуте су максимално грешке у раду на 

терену. 

Упитник је често извор губитака информација и може довести до тешких промашаја и 

грешака. Поготову када се питања односе на тако деликатне теме као што су друштвени 

положај, лична мишљења и политичка опредељења, лични престиж, поседовање 

материјалних добара, новац, породица и брак, здравље. На таква питања се нерадо 

одговара, она фрустрирају испитаника, у питању је „интимност“, „приватност“. Нетачни 

одговори се могу избећи једино умешношћу анкетара у постављању питања и 

употребљеним речима, уводном фразом, постепеном логичком сукцесијом питања. Овим 

се жели постићи да испитаници буду искрени, да не дају „прилагођене“ одговоре, да се 

елиминише угађање, конформизам, нетачности из било кога разлога. 

Нарочито је посвећена пажња уводном образложењу и постепеном увођењу испитаника, 

није се одмах „скакало“ на главну тему, пажња испитаника је више била усмеравана 

инвестигацији несанице и здравља и са циљем да се онемогући појава тензија уколико би 

они препознали главну сврху истраживања. Питања су била „психолошки“ прилагођена 

испитаницима, вођено је рачуна да ниједна реч не повреди сујету испитаника, његов 

лични престиж, представу о себи. Приликом регистровања прихода и имовинског стања 

поступљено је према правилима предвиђеним за регистровање ових деликатних аспеката 

друштвеног положаја. 

Подаци о политичким квалитетима и сигналетички подаци су узимани на крају разговора. 

Питања политичке природе су била на дискретан начин измешана са питањима о забави, 

хобију, спорту, разним рекреативним активностима, тако да испитаници уопште нису 

могли препознати о чему се ради. 
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Коришћене су најкраће фразе, најједноставније речи, разумљиве за сваког, избегавана је 

употреба страних речи, строго је пажено да се не поставе питања која нагоне на напор  

размишљања, присећања. Искључиво су употребљавана тзв. питања чињеница, на која се 

одговара са „ДА“ или „НЕ“ или прецизним одговором који садржи чињенице а не 

мишљење испитаника. 

Када се радило о питањима о несаници и здрављу, регистроване су следеће болести: 

несаница, инфаркт, срчана обољења, крвни притисак, чир у стомаку, дијабетес, камен у 

бубрегу, жуч, тироидна жљезда... Здравствено стање се може прецизно сазнати само 

медицинским прегледима. У медицинским истраживањима се у појединим случајевима, са 

одговарајућим резервама, може прибећи и анкетирању. 

Пројекат упитника је тестиран и више пута модификован. 

Испитивање је обављено од анкетара специјално обучених за ову сврху. Обрада одговора 

је урађена од стране истраживача и анкетара. 

Аутори овога истраживања стоје на располагању сваком ко жели да изврши увид у 

њихово истраживање и евентуално оспорава даље дате налазе и примењену методологију. 

 

Налази: Основни закључак овога истраживања је да између чланова и нечланова Партије 

што се тиче анализираних варијабли постоји истински дубок јаз. 

професија: чланови СКЈ лакше долазе до посла, има их мање међу незапосленим, ређе 

раде посао ван струке, брже напредују у струци, на радном месту имају мање стресова, 

ређе бивају смењени или да добију отказ, ређе су предмет дисциплинских поступака и 

кажњавања, за њих су обезбеђена боља радна места и услови рада, обично су они ти који 

добијају признања, награде, медаље, угледнији су, њих обично бирају у органе управљања 

и делегатска тела 

приходи: они са партијским књижицама далеко више зарађују од оних који их немају а 

сличног су нивоа образовања и демографских карактеристика. Они лакше долазе до 

допунских прихода, хонорара, лакше добијају кредите на радном месту, имају разне 

олакшице и погодности 

стан: брже долазе до стана, старосно доба када решавају стамбени проблем је у просеку 

далеко ниже него када су у питању непартијци, ређе су подстанари или да станују са 

родитељима, имају веће и савременије станове, боље опремљене, чешће са парним 

грејањем, купатилом, телефоном, зграде у којима станују су у просеку далеко новијег 

датума градње, чешће станују у резиденцијалним деловима града. Међу њима се најчешће 

срећу они који имају два  или више станова, није ретко да њихова деца као студенти имају 

комформне станове, они много чешће него ли нечланови добијају друштвене станове, чак 

и када имају свој лични стан или кућу у Београду. 

поседовање материјалних добара: они најчешће имају куће у месту становања поред стана, 

викендице и виле у природи, на мору и у планини, њихове зграде су савременије грађене, 

боље опремљене , пространије, боље лоциране, него када су у питању непартијци који их 

имају такође. Они далеко чешће поседују материјална добра као: аутомобил (престижније 

марке), они су ти који имају најчешће два или више аутомобила по породици, далеко 

чешће поседују чамац или јахту, модерне електронске и кућанске апарате, скупоцене ТВ у 

боји, плацеве и разне некретнине, наките, уметничке слике, драгоцености итд. (Подаци о 

висини банковних рачуна нису били регистровани). 
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Разлике у стану, поседовању кућа и викендица, некретнина, прихода, материјалних 

добара, између чланова СКЈ и нечланова су такве природе да уопште не могу бити 

објашњене приходима на радном месту који су били регистровани питањима о приходима. 

Објашњења за ово су могућа и захтевају додатне инвестигације а што овога пута није било 

могуће. 

резултати у учењу и студијама: деца чији су родитељи чланови СКЈ су претежно одлични 

и врло добри, у мањој мери постижу добре и довољне резултате а са децом непартијаца је 

обрнута ситуација. Ово истраживање је дозволило да се установи да деца чланова СКЈ 

средњег стручног образовања постижу приближно исте резултате у учењу као деца 

родитеља који нису чланови СКЈ а који су високе стручне спреме. А што је супротно 

очекивањима, јер што је виши ниво образовања родитеља деца би требало да постижу 

боље резултате у учењу. У категорији деце чији родитељи нису чланови партије се запажа 

још један интересантан феномен, израженији је егалитаризам у резултатима учења, између 

деце родитеља средње, високе стручне спреме а у мањој мери и радничке. Напротив, у 

групи деце чији су родитељи чланови СКЈ се запажа врло изражен неегалитаризам у 

успеху и учењу у зависности од степена образовања и професије родитеља. Овај феномен 

захтева посебну анализу и дугује објашњење које је овог пута изостало. 

 

Деца родитеља партијаца ређе понављају, боље су прихваћена у образовној средини. 

Студенти из партијских породица чешће завршавају студије на време, краће студирају, 

постижу боље оцене на испитима и на дипломском, међу онима који су на пост-

дипломским студијама и који припремају докторске тезе далеко је више деце из породица 

партијаца, њих је далеко више међу онима који заврше пост-дипломске студије и међу 

докторима наука. Међу онима који врло дуго студирају, тзв. „вечити студенти“, који 

никада не заврше студије скоро и да нема оних који су из партијских породица. Они се 

уписују чешће на престижне факултете, нпр. Медицински. 

 

До занимљивих закључака се дошло проучавајући социјалну мобилност. На основу налаза 

ове студије деца чланова СКЈ обично постају што и родитељи или пак постижу виши 

степен образовања и узлазну професионалну мобилност. Док деца из породица које нису 

партијски припадне далеко чешће остварују негативну социјалну мобилност. Нпр. 

уколико су им родитељи високе стручне српреме они далеко чешће него што је то случај 

са децом партијаца иду у радничка и техничка занимања. 

 

Нарочито је интересантна социјална мобилност до које долази склапањем брака између 

супружника различите политичке припадности. Супруга која није члан СКЈ удајом за 

мужа члана СКЈ обично поприма његов друштвени положај,. а што је ређе када се жена 

члан СКЈ уда за мужа који није члан СКЈ, тј. у овоме потоњем случају чешће се остварује 

негативна социјална мобилност, положај жене се деградира. Склапање брака између особа 

исте политичке припадности не доводи до промена или пак у извесном броју случајева 

долази до јачања тенденције, тј. до побољшања или погоршања друштвеног положаја. 

Аутори истраживања нису могли доћи до убедљивих чињеница које би објасниле овакво 

стање. 

 

брачно стање: подаци о брачном стању су анализирани и табелизирани према различитим 

демографским и другим обележјима. Циљ је био да се спроведу врло детаљне и поуздане  



844 

 

инвестигације ове области живота и дође до статистичких налаза и мерила. Брачно стање 

узорка је скоро идентично структури брачног стања становништва Београда а што је још 

један доказ исправности узорка и рада на терену као и примењеног упитника и 

испитивања. Међу члановима Партије је далеко мање особа које су ван брака, разведених, 

који живе у продуженом целибату, удоваца и удовица, они раније ступају у брак, чешће 

имају децу,  квалитет породичних и брачних односа је да су чланови СКЈ ређе 

незапослени, да раније завршавају студије и школовање и долазе до посла, прихода, стана, 

ухлебљења, имају боље материјалне услове живота, са мање стресова 

здравље: испитивана је само несаница и неколико болести које се сматра да су јаче него ли 

остале изазване условима живота, регистровано је само неколико болести. Истраживање је 

дозволило да се закључи да су чланови СКЈ далеко здравији. То се може једино објаснити 

бољим условима живота., мање стресова. 

 

Алкохолизам је далеко заступљенији међу нечлановима, као и наркоманија, међу 

младалачким и одраслим деликвентима скоро и да нема чланова СКЈ. Напуштање школе, 

промашај у успеху у школи, бежање од куће, проституција, социјални случајеви, 

маргиналне особе, тзв. социјална патологија су далеко заступљенији међу непартијцима. 

Овакве разлике између чланова и нечланова партије се не могу објаснити тиме да су 

партијци виталнији и способнији, моралнији, јер је немогуће прихватити као рационалну 

претпоставку да постоји корелација између политичких убеђења и личних способности. 

Мада је врло висок постотак чланова то постао из каријеристичких побуда то не може 

бити знак само способности јер је познато да је један од критеријума адмисије 

послушност, тзв. „ауторитарна личност“ и да је компетенција руководећег кадра у 

привреди и ван ње ниска, а што се може објаснити недовољним поштовањем принципа 

способности у образовању и професији. 

Аутори истраживања су израчунали за сваког испитаника индекс политичке моћи на 

основу напред наведених атрибута поседовања политичких квалитета и улоге. Установили 

су да је друштвени положај и партиципација у вредностима управо пропорционални 

политичкој моћи, тј. што је индекс политичке моћи виши, у оквиру појединих 

демографских и професионалних индикатора,  је боља материјална ситуација, има мање 

развода и особа ван брака, здравији су, постижу боље резултате у учењу, и обратно. 

Истраживање је показало да чланови СКЈ у просеку живе дуже. 

Истраживачи су вршили разне анализе. Тако су подвргли додатним инвестигацијама све 

оне особе које нису чланови СКЈ а које су што се тиче следећих варијабли далеко изнад 

просека у узроку: стана, прихода, поседовања материјалних добара. Циљ је био 

установити да ли су ове особе исто тако изнад просека и што се тиче других варијабли: 

успех у учењу и студирању, брак и породица, здравље. Установили су да се у овоме 

случају ради о приватном сектору, повратницима из иностранства, онима који су продали 

земљу родитеља на селу, наследили од родитеља, или пак стекли то захваљујући разним 

коинциденцијама. Показало се да је код ове групе испитаника успех у учењу, далеко 

лошији него код сличних категорија испитаника, више је особа ван брака, без деце, 

лошијег су здравственог стања. Код ових особа је изражена напред наведена социјална 

патологија. Установили су једно правило. А то је да је успех у учењу, стопа развода,  

 

продуженог целибата, удовиштва, здравље, случајеви социјалне патологије обрнуто 

пропорционална висини прихода, величини и квалитету стана, поседовању материјалних  
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добара. Закономерност је изузетно јака. Што се тиче ове категорије особа што су виши 

приходи, што више поседују некретнина и материјалних добара, утолико њихова деца 

лошије уче и студирају, већа је стопа развода, продуженог целибата и удовиштва, више је 

особа без деце, лошије је здравље, све је већи број особа тзв. социјалне патологије. 

Ова појава је запажена и у прелиминарним истраживањима и истраживачима је била и 

раније позната као хипотеза коју је требало проверити. Аутори су направили велики труд 

да утврде ову закономерност и да је покушају објаснити. Ради се о врло деликатној 

области и поуздано објашњење није било могуће дати. Изнели су једну претпоставку, а то 

је да се ради о познатом ставу друштва према приватном сектору, богаћењу, онима који су 

богати а не припадају партијском апарату, захтева се конформизам, да је у питању 

појачана друштвена пресија над онима који „штрче“. Ова објашњења би требала бити 

обогаћена новим истраживањима ове социолошке реалности у нашем друштву. 

Иако је узорак урађен по методолошким поставкама и репрезентативан је, није могао због 

разлога напред наведених бити већи, а што би било пожељно. Услед тога поједине 

подгрупе београдског становништва нису могле бити заступљене у узорку у довољном 

опсегу да би се могле спроводити о њима поуздане верификације и закључци. Ово важи 

нпр. за категорије становништва као. руководиоци, врхунски функционер, амбасадори, 

генерали, и сл. Број ових особа у узорку је био релативно мали да би се могли доносити 

поуздани закључци, број „одсутних“ и „одбијања“ је овде био осетно већи. (То су они како 

их народ назива „са Дедиња“). Анализа је показала да се и међу овим особама запажају 

интересантне правилности које разуме се би требале бити проверене на већем броју особа: 

повећана стопа особа ван брака, поремећаји здравља. У социолошким истраживањима у 

свету је познато да је што је виши друштвени положај, време када се ступа у брак касније. 

Истраживачи сматрају да би додатним истраживањима требало више анализирати и ову 

групу грађана. 

 

Закључак 

 

Налази ове студије потврђују да у савременом југословенском друштву постоје владајуће 

класе, тзв. „социјалистичка бирократија“ и њени „помоћници“ више нижих социјалних 

слојева који су заменили капиталисте и ситну буржоазију у целини. Југославија је врло 

слојевито друштво са изразитим социјалним разликама. 

Политички припадна мањина је врло привилегована, а тиха већина дискриминисана. А то 

значи њена улога пригушена, или то се може рећи да су многи грађани другог реда, или чк 

искључени.Тј значи да је нација осакаћена, .80% ( толико отприлике одраслих нису 

чланови СКЈ) је одбачено, не дају прави допринос. Ако нпр. у Белгији која има 10 

милиона становника , колико отприлике има СР Србија , нема политичке дискриминације, 

значи сви су укључени,  а код нас само 20 %, онда је јасно да је у Белгији укључено у 

креирање друштвеног богатства,ако то до краја упростимо, 10 милиона а код  нас само 2 

милиона. Зашто ми то чинимо? Зашто обезвређујемо 80% грађана? Припадност СКЈ 

снажно детерминише  породично стање и наталитет. Значи 20 % имају право на 

оптималнију породицу, брак, децу, итд. А шта је са оних 80%, ? Ево  одговора о узроцима 

пада  наталитета, и суноврата у који бивамо увучени овако погрешни политикама. 

 

Једна од основних поставки друштва је једнакост и равноправност грађана, непостојање 

експлоатације и привилегија, развој самоуправљања. У југословенском друштву се  
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егиструје, нарочито од 1960-их година пораст социјалне диференцијације и неједнакости 

које се убрзавају из дана у дан и данас постижу своју кулминацију.  М.Ђилас је на ову 

појаву указао још почетком 1950-их година. 

Резултати истраживања су доказали да је основни критеријум који доводи до појаве такве 

материјалне и уопште друштвене неједнакости степен поседовања политичке моћи и 

политичка улога. Чланови СКЈ су изразито привилегован слој становништва а они који то 

нису су дискриминисани у разним областима живота. 

У глави IX Устава СФРЈ се наводи да друштвено политички и економски систем и други 

односи утврђени Уставом су усмерени на такву друштвену еволуцију која ће на основу 

степена развијености производних снага, обиља производа, и свестраног развитка човека 

као слободне личности, омогућити развијање таквих друштвених односа у којима ће се 

остварити начело комунизма: „Свако према способностима, свакоме према потребама.“ 

Приватна својина и врло изражeн потрошачки менталитет и стил живота привилеговане 

политичке мањине су све присутнији. Социјалистички принцип „свакоме према 

способностима“ је потпуно неостварен: не постоји демократска процедура конкурса за 

радно место и за напредовање у каријери, примењују се политички критеријуми и 

процедуре селекције кадрова; принцип способности у образовању је тешко пригушен због 

врло јаких разлика у материјалном положају породица и у другим условима за школовање 

и друштвено образовање између политички припадних и неприпадних породица. Принцип 

„Свакоме према раду“ је такође грубо нарушен бројним разлозима, један је да разлике у 

зарадама не зависе само од уложеног рада него су снажно одређене степеном поседовања 

политичке моћи. Друштвени положај не зависи само од друштвено прихваћене оцене (1) 

друштвеног значаја професионалне улоге, (2) од начина на који је професионална улога 

извршена, тј. од резултата рада него је одређен неједнакошћу расподеле економске и 

политичке моћи, одређен је друштвено политичким неједнакостима. 

Друштвена структура се састоји од одређених друштвених слојева између којих постоје 

јаке класне неједнакости и супротности испуњене набојима изузетно јаких друштвених 

тензија које се могу брзо претворити у декларисане и отворене класне сукобе, или 

погрешно процењени дегенерисати у етничке сукобе. Систем самоуправљања као 

изграђен однос на нивоу радне организације и друштва не може функционисати у 

условима овакве друштвене и политичке неједнакости међу грађанима, једни су 

привилеговани и одлучују а већина се повинује. Југословенско друштво које је себи 

поставило комунизам, циљ бескласно друштво, уствари у пракси је све даље од тог 

идеала, социјалне разлике никад нису биле веће, и у условима кризе социјална 

диференцијација се убрзава. 

Овакво стање је у супротности Уставу СФРЈ, Општој декларацији о људским правима, 

Хелсиншкој декларацији и међународним обавезама Владе СФРЈ потписнице појединих 

међународних конвенција из области људских права. 

Ни у једном документу о узроцима и мерама да се превазиђе криза се не спомиње 

политичка дискриминација већине. А то је суштина и без елиминисања исте нема изласка 

из кризе. 

Молимо вас да узмете к'знању закључке ове студије и испитате их са тачке гледишта 

вашег Одбора за изучавање геноцита 

 

У име Комитета за  заштиту људских права 

Томислав Крсмановић, истраживач 
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др Веселин Савић, неуропсихијатар, Миленко Рибић, политиколог, Милић Станковић од 

Мачке, сликар,Урош Букумира, професор, Милорад Новаковић, професор,Владимир 

Марковић, новинар,Душан Стефановић, филмски радник,Радомир Вељковић, 

потпуковник ЈНАДраган Вељковић, службеник,Петар Бјелановић, службеник,Милисав 

Живановић, пензионерВибок Лујза, пианисткиња,Драгољуб Игњатовић, песник,Јован 

 

 

-Децембар 1987.године. 
 

Почео је штрајк у љубљанском Литостроју, траже се независни синдикати и 

политичка плурализација. 

 

Иван Стамболић, некадашњи Милошевићев ментор, је дао оставку на дужност 

председника Председништва СР Србије. 

 

 
Иван Стамболић 

 

Млади пијаниста Стефан Миленковић наступа на Божићном концерту у Белој кући, 

пред Роналдом Реганом. 

 

Годишња инфлација у СФРЈ прешла 100% (135% у октобру). 

 

Светска здравствена организација рангирала Београд као пети најзагађенији град на 

свету. 

 

Ђорђе Балашевић се осврће на годину у песми "1987" на албуму У твојим 

молитвама (рефрен: "Јадна и бедна, осамдесет седма"). 
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-19 децембар 1987.године. КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА  

КАДРОВСКОЈ КОМИСИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ КОМИТЕТА СКЈ. 
 

Когнитивна дисонанца- Смењивање функционера , чување statusquo 
 

У последње време више функционера је смењено, неки су поднели и оставке, други су изложени критикама. 

У јавности се све више говори о неслагањима и раздору међу њима 

Раскол функционера је један нови друштвени феномен. Све до последњих година међу партијским и 

државним функционерима, сем неколико изузетака, постојала је скоро апсолутна слога приликом доношења 

одлука, једнодушност ставова о питањима од општег интереса. Ова друштвена скупина се доскора 

одликовала високим степеном свести о групној припадности, јаком групном кохезијом, кооперацијом и 

подршком унутар групе, једнообразношћу ставова, мишљења, вредности, развијеним групним моралом и 

разрађеним групним нормама, заједничким мишљењима о појединим стварима, људима, догађајима, што се 

тиче тога што се сме а шта не сме, шта се кажњава а шта награђује. 

Све више политизирана јавност и грађани износе различита нагађања о узроцима сукоба међу 

функционерима, која се могу свести на један заједнички именитељ - ради се о борби између „реформатора“ 

и „традиционалиста“ и да превагу односе „тврди“.Чаршијска нагађања, нису подупрта објективном 

националном анализом, недостаје научни приступ. Објашњења дата у средствима јавног информисања су 

штура и површна. 

Почети анализу раскола функционера значи покушавати решити једну врло сложену људску једначину са 

много непознаница: политичких, социолошких, психолошких, психо-социјалних, културолошких.,и пре 

свега психијатријских. 

Ова појава због своје важности за општу друштвену ситуацију заслужује нарочиту пажњу. 

Од почетка кризе 1980-их година, догађаја у Пољској, на Косову, кризе у социјалистичком свету и услед 

свега што се тамо дешавало и дешава, са настајућим процесима демистификације негативних појава у 

социјалистичким друштвима, а нарочито у југословенском, упркос врло вештих поступака којима се жели 

сачувати учмалост и догматски дух функционера, они примају све више информација и доживљавају 

искуства која су у нескладу са њиховим надањима и представама које чине основицу њиховог живота. Под 

тим утицајима долази до једне унутрашње моралне и психолошке дилеме која се састоји у напорима да се 

успостави нарушена унутрашња равнотежа и очува конзистенција. Друштвена ситуација је крајње сложена и 

врло је тешко наћи прави пут у бројним лабиринтима и замкама. 

Реагује се на различите начине. Често се не може да нађе исправан одговор на питања која раздиру, који је у 

слози са њиховим ставовима и представама о друшгву, или пак долазе до закључака који значе делимичну 

или значајну измену представе и ставова о појединим аспектима званичне политике. Други опет, да би 

сачували поремећену равнотежу, „деформишу“ информације које их фрустрирају: „неминовне пропратне 

појаве ,”; „живимо у врло тешким временима надметања блокова, опозиционари стварају завере, непријатељ 

жели да дестабилизира земљу и уведе вишепартијски систем, најважније је сачувати власт, све је сада 

дозвољено и оправдано и објективно условљено, а што ће историја показати“; „ствари су много сложеније и 

дубље него што ли оне изгледају неупућенима ,чим су се такве ствари дешавале,то је било неопходно”„нема 

идеалног  друштва, свугде има неправди“; „цео свет је у кризи, па и моралној, није само код нас“; „прљави 

рат“; „када би дошли други, били би и гори“; „боље је свим средствима спасти стабилност и на тај начин 

спречити крвопролиће“; „ко је луд да испусти власт“; „за ово смо се борили и проливали крв и наши 

родитељи, каква је, таква је, то је наша држава и нећемо је дати по цену милиона жртава“, “ако треба 

јешћемо корење””тачно је да су прогони масовни, али ово су тешка прелазна времена, то је потребно, 

неопходно, касније ћемо створити идеално друштво, рај за све”, “само да прође ова криза”, итд. 

Многи да би се одбранили од мука савести једноставно потискују у подсвест или супресирају информације 

које их узнемиравају, по принципу: „Није моје да о томе размишљам, постоје задужени за то“; „радим 

савесно свој посао, и то је мој допринос“; „не желим да будем Дон Кихот, да исправљам криве Дрине“; 

„имам породицу, децу, имам преча посла него да о томе размишљам“.”хоће мангупи да нам отму 

власт””морамо их прогонити, јер су ово тешка времена”, итд. 

Функционери су све освешћенији, препознају раскораке између прокламације и праксе, увиђају да су у 

много чему били у заблуди. Већи део из страха и побуда личних интереса ћути, потискује у себе, све је у  
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друштву присутнији homoduplex. Али није мали број функционера, оних поштених и 

храбријих,интелигентнијих, образованијих,  који јавно или на разне отвореније или суптилније начине 

изражавају своја неслагања са аморалним појавама у друштву и пропустима у државној политици, грешкама, 

неправдама, проблемима. Они захтевају да се престане са причама и пређе на дела, да се пронађу кривци и 

позову на одговорност, траже енергичне мере на Косову, борбу против инфлације и за стандард народа, 

против корупције, социјалних разлика, против кланова, отуђења дохотка од радника. 

Они траже промене. 

Такође, они су врло резигнирани оним што сазнају о друшву а раније то нису знали. 

Али има много оних, острашпћених, необразованих, нижег степена интелигенције, који су непријемчиви на 

чињенице. Познато је да су интелигентне  особе склоније да прихватају чињенично стање чак ако се оно 

коси са њиховим ранијим виђењима. Они који  нису интелигентни, тврдоглави и тврдокорни., тешко 

прихватају неке неугодне чињенице. 

Са социолошким и културним еволуцијама се мењају и људи, тако да и у овој социолошкој законитости 

треба истраживати узроке промена менталитета и стања духа функционера. 

Партијски и државни функционерски кадар се временом претворио из крајње кохерентне скупине у једну 

друштвену групацију која постаје све хетерогенија. А ова чињеница само по себи представља један озбиљан 

проблем у управљању државом. 

Нарочито је значајно да критике које су раније биле одбациване као „из редова опозиције“, „злонамерне“, 

сада долазе неретко од стране самих функционера. 

Уместо апсолутне послушности раније, све је више оних „својом главом мислећих“ независних интелеката и 

духова, који су склони да критички анализирају упутства претпостављених, нема беспоговорне и аутоматске 

покорности на шта су биле навикле надређене структуре до данас. Све је већи број малодушних, 

разочараних новим сазнањима и искуствима. 

За догматске снаге у друштву оваква еволуција стања духа ових кадрова је постала врло узнемиравајућа и 

озбиљна кочница за спровођење у дело од стране њих трасираних смерница које они сматрају као најбољу 

алтернативу државне политике. То је удаљавање од ЛИНИЈЕ СКЈ, нарушавање јединства у редовима 

државног и партијског апарата. 

Смењивање функционера је у ствари политичка диференцијација елиминисање  оних који препознају 

неугодне истине, освешћених, који свесно или несвесно, пасивно или активно, нарушавају хармонично 

извршавање наредби претпостављених и функционисање друштвених механизама. 

Чине се изузетни напори да се коњитивна дисонанца ових кадрова манипулише (у пежоративном смислу 

речи )по вољи и да се онемогући препознавање, демистификација. Читаве друштвене области су још увек 

држане замрачене, спроводи се интензивна идеолошка индоктринација. Од 1970-их година репресија јача. 

Смењивање функционера има за циљ да буде пример за друге, да их заплаши. Кадровска политика се све 

више политизира. Изабира се тзв. ауторитарна личност (слепо извршава наређења, а захтева беспоговорна 

послушност). Образованији и интелигентнији функционери су склони да лакше мењају ставове, али је 

познато да особе израженијег степена дефанзиве се обично чврсто држе ставова који гарантују заштиту 

њихових интереса. Развијају се до крајности поделе и заваде (националне, политичке, верске, регионалне, 

међуљудске), стварају се политичке конфузије и дезоријентација, збрка. Циљ је успорити препознавање и 

освешћивање.,све позавађати, увести острашћеност. 

Профил функционера који се жели створити је слепи екзекутор, беспоговорно послушан, без сувишних 

моралних преокупација, који ће заузврат датих услуга бити обилато награђен. Изгледа да се одликују 

политичким предрасудама у односу на оне ван групе (политичке) и да се представе о онима ван групе ствара 

на основу психолошких механизама, као што су потрага за жртвеним јарцима, пројекција. Није ретко да су 

непријемчиви на логичке аргументе јер су у питању емотивни фактори које не могу да елиминишу логички 

аргументи. Једини њихов водич је наредба претпостављених и њихови лични интереси који идентификују са 

групним. На делу је злоупотреба психологије и психијатрије у смислу валоризовања специјалних 

критеријума и процедура селекције , као и индоктринације руководећих кадрова, изабирају се они склони 

психолошкм девијацијама, подвргавају их процедурама острашћивања .На делу је злоупотреба кадровске 

политике. Ко ово спроводи? О томе се управо говори даље у овој књизи. 

Оваква опција кадровске политике је бременита тешким последицама за будућност и опстанак друштва и 

може довести до нових стрампутица, беспућа; нису извучене поуке из грешака прошлости. Уместо избора 

најспособнијих, конструктивних личност, желе се спречити промене, зауставити сказаљке историјског 

часовника.,и промовисати асоцијални, острашћени, 
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Уколико особе овакве психологије дају тон у друштву, то не може бити на његову добробит. Друштвени 

дијалог о коме се данас толико говори у таквим условима постаје немогућ, остаје монолог и зид циничне 

опстинације. 

Коришћење психологије на овакав начин, прибегавање поступцима модификације ставова и понашања 

личности, да би се то прилагодило захтевима текуће политике, значи неадекватну употребу ове хумане 

научне дисциплине, постваривање  људи. 

Прогресивне друштвене снаге виде као један од неопходних услова за излазак из кризе отварање нових 

духовних хоризоната процвата културе, разумевање међу људима, ренесансе општих људских вредности, 

што би олакшало национални договор и споразум., промоцију здраве хармоничне људске личности. 

Очекивања су изневерена, на друштвеној сцени односи превагу беспоговорна и тврдокорна нетолеранција, 

слепа себичност и злурада омраза према свакоме и свему што је другачије и испољава духовну и моралну 

независност и самосталност. А чему води оваква накарадна кадровска политика на шта желимо да 

привучемо вашу пажњу. 

Оваква кадровска опредељења и промоције острашћених, уместо конструктивних, воде јачању тензија, 

лоших процена, грађанском рату, пожару свакојаких обрачуна. Кривци за скору крваву будућност су они 

који спроводе овакву кадровску политику. 

 

У име Комитета за заштиту 

људских права 

Томислав Крсмановић 

 

Др Веселин Савић, неуропсихијатар, Миленко Рибић, политиколог, Милић Станковић од Мачве, сликар, 

Урош Букумира, професор, Милорад Новаковић, професор, Владимир Марковић, новинар, Душан 

Стефановић, филмски радник, Радомир Вељковић, потпуковник ЈНА 

Драган Вељковић, службеник, Петар Бјелановић, службеник, Милисав Живановић, пензионер 

Вибок Лујза, пијанисткиња, Драгољуб Игњатовић, песник, Јован Лукић, јавни радник 

Никола Познић, пензионер,Голуб Бакић, правник 

 

 

 

-14. децембар -

 ИванСтамболићразрешендужностипредседникаПредседништва СР 

Србије, и нањеговоместодошаоПетарГрачанин, генерал ЈНА у пензији. 
 

Због чега, питали су се многи у Београду? 
 

 

-26 децембар 1987.године. РАДНИЧКОМ САВЕТУ РО „ГАЛЕНИКА―. 

ИЗВРШНОМОДБОРУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГАЛЕНИКЕ. 

РАДНИЧКОМ САВЕТУ ООУР-А ГАЛЕНИКА МАРКЕТИНГ 
 

Сходно Уставу, позитивним законским прописима и самоуправним општим актима Галенике покрећем 

следећу иницијативу: 

 

да се из самоуправних општих аката Галенике који регулишу кадровску политику елиминишу политички 

захтеви и критеријуми за радна места са посебним овлашћењима. Захтевање политичких квалитета за ова 

радна места је у супротности са Уставом СФРЈ и законом и потребно је иста што пре ускладити са законом. 

 

 

увидом у чињенично стање и одговарајућим поузданим проверама проучити стамбену ситуацију сваког 

радника Галенике, а са циљем да буду регистровани они који имају један, два, или више станова или кућа на  
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територији Београда а поред тога су добили друштвени стан на коришћење од Галенике, а то значи мимо 

Критеријума Правилника о стамбеним односима и на незаконит начин, захваљујући рођачким и 

пријатељским везама са онима на утицајним политичким и пословодним положајима. Овако незаконито 

стечене станове вратити одмах у стамбени фонд предузећа и дати исте на коришћење онима који на њих 

имају више право и потребу. У Галеници према информацијама има око 1.700 запослених без стана, на 

овакав један начин би се вероватно битно умањила стамбена криза у Галеници. У вези овога предлажем да 

се оформи једно радно тело у коме ће бити и специјалисти за анкетирање и социјална истраживања које ће 

на методолошки и објективан начин под контролом свих запослених обавити провере. 

 

Молим да у вези ове два предлога поступите по закону и да ме информишете о томе шта сте предузели. 

 

У Земуну, 26.12.1987. 

Томислав Крсмановић 

Дипл. екон. Виши стручни сарадник истраживања тржишта. 
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-1987.година. ―Ко дирне у клан ``заклан‖. Инфаркташи‖, ―на 

леду‖.―Саобраћајке‖ .       
 

У нашим предузећима вршљају кланови моћника. Многи су угрожени у њиховим правима. 

Предузећа врве од оних који су жртве самовоље. За ове несретнике кажу:” на леду”, или 

их називају” инфаркташи”,―жртве саобраћајки‖. 

 

 

 

 
-28 децембар 1987.године. Самоупоравним структурама Галенике. 
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-1987.година. Још једно писмо проте Саве Банковића. 
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-1987. ПРЕМА КОМПАРАТИВНОЈ АНАЛИЗИ ПСИХИЈАТРИЈСКЕ РЕПРЕСИЈЕ У 

СОВЈЕТСКОМ ЗАВЕЗУ И СФР ЈУГОСЛАВИЈИ (1987) 

Томислав Крсмановић 

 

 Више није дилема да ли се у СССР-у врши злоупотреба психијатрије у казнене 

сврхе над политички неподобним лицима. О овој  пракси се нарочито све више 

говори задњих година. Зашто о томе није раније говорено више? 

 

 
Кремљ. 

 

 Специјалне психијатријске болнице за политичке случајеве су постојале у 

СССР-у и пре II Светског рата, то су биле  затворске болнице, нпр. она у Казану. Још 

1950-их година је почело интензивније отварање специјалних психијатријских 

болница у низу места: у Шупњевки 1952. г. , у Лењинграду 1963.; Черниакову 1968. г. 

Дњепропетровску 1966г, Минску, и тд. Данас је број специјалних психијатријских 

болница у СССР-у  велики, нарочито је порастао задњих година. 

 

 Али, психијатријска репресија у СССР-у  се не обавља само у специјалним 

психијатријским болницама, него и при обичним психијатријским блницама. 

 

 Требало је да прођу толике деценије, па да се нешто више сазна о овом 

феномену у СССР-у.  Сада се зна за неколико стотина случајева психијатријске 

репресије у СССР-у. Што се није раније сазнало и већи број случајева упркос 

чињенице да се ради о уобичајеној репресивној пракси, је због одговарајућих 

политичких коњуктура била су таква времена, феномен људских права није био тако 

актуелан као данас, у то време су милионе људи  слали да се више никада не врате у 

Сибир, а нико није реаговао на то као данас. СССР није био упознат као данас, 

његови методи социјалне контроле манипулисања, повреде права грађан. СССР је 

такође врло вешто укривао овакве праксе. Свакоме ко познаје ова друштва где је 

комунизам јасно је да је контрола скоро апсолутна и како је тешко комуницирати 

информације против воља власти. Али, упркос свега истина о психијатријској 

репресији је  постала позната. А пре свега због своје масовности и интензитета. 

 

 Сведочења бројних совјетских грађана, нарочит оних који су емигирали за 

Запад, написане књиге, разне акције хуманитарних, сталешких и политичких 
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организација из целог света у корист прогањаних, информисање  јавности, и сл. Су 

допринели бољем познавању овог зла. 

 

 Још 1970. године Солжењицин је рекао да је насилан смештај нормалних људи 

у луднице, врста гасне коморе, чак свирепије од тога, да ово насиљњ неће никада 

бити заборављено, да је то духовно убиство и да сви они који су у њега уплетени, ће 

бити осуђени за сва времена, за време живота и после смрти. 

 

 Познати су случајеви да су и друге  источне - европска државе примењивале 

овакву репресију, укључујући и СФРЈ. Поставља се питање да ли је психијатријска 

репресија у Источној Европи ван СССР-а присутна, у коликој мери, да ли  је сличног 

интензитета и ширине? Овде анализирати ситуацију са СФРЈ. 

 

Amnesty International  у свом рапорту «YUGOSLAVIA, PRISONERS OF SCIENCE»  

Од 1982. године на врло опрезан начин привлачи пажњу на присуство 

психијатријске репресије у СФРЈ и том приликом наводи два случаја:  Владимира 

МАРКОВИЋА и  Вјекослава НАГЛИЋА (оба су ослобођена из Психијатријске 

болнице Централног затвора у Београду, В. Марковић априла 1982. г. и В. Наглић 

септембра 1983. године). Америчка група за надзоравање примене Хелсиншких 

договора је издала прошле године рапорт «YUGOSLAVIA, FREEDOM TO 

CONFORM»  у коме се такође наводи пар случајева психијатријске репресије. 

Управа Психијатријске болнице Централног затвора у Београду,  као и директори и 

психијатри разних психијатријских болница у земљи, дравни руководиоци и 

функционери, су добили писма из иностранства, интервенције у корист појединих 

особа заточених по психијатријским болницама због њиховог политичког не-

конформизма, а д нису оболеле психички. Домаћа и међународна јавност је већ 

упозната са већим бројем случајева психијатријске репресије у СФРЈ. У последње 

време је покренуто више акција, петиција, основано  више комитета у корист више 

особа погођених овом репресијом. О овоме је писала и страна штампа, између 

осталог и несврстаних земаља. 

 

 Многи грађани су имали своје сродственике или пријатеље који су по казни 

били смештени у психијатријске болнице иако су психички урачунљиви. 

 

 Овде се постављају два значајна питања: 

 

 Зашто психијатријска репресија у СФРЈ није постала позната раније? 

Зашто чак ни у овом моменту није довољно упозната? 

 Да ли је она сличне природе, интезнитета и масовности као она у СССР-у? 

 

 

 

 

 

Што се тиче првог питања на њега је релативно лако одговорити. Раскидом 

тита са Стаљином 1948. године, слободни свет је лепо примио «ренегата» из 
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Совјетског (комунистичког) блока. За њега је најважније било да СФРЈ буде јака и 

сачува своју независност пред претњама СССР_а. Проблем поштовања људских 

права у СФРЈ, ССС_у, у свету није био тако актуелан као данас, био је чак потиснут 

у други члан, природа друштва из источне Европе је била још мало и недовољно 

позната од стране Запада. Са своје стране Влада СФРЈ је врло вешто укривала своје 

репресивне и дискриминаторске праксе над народом, врло је ефикасно контролисала 

циркулацију информација. Такође природа и методи како су провођене 

психијатријске злоупотребе и уопште повреде људских права су биле врло скривене, 

дискретне.  

 

 Сви мозгови који су могли поседовати овакве информације су били «стављени 

под карантин». Уколико се нешто и сазнало о повредама људских права  СФРЈ, 

Влада СФРЈ је то правдала потребом за унутрашњом стабилнишћу, редом и 

дисциплином и тешким временима притисака ССР-а. 

 

 Влада СФРЈ много више него ли СССР је вољна да укрива своје 

репресивне праксе због своје међународне улоге и пооаја, нарочито у Свету 

несврстаних, где она ели да буде модел имитације. За тај циљ јој је неопходно да има 

репутацију  и демокртску фасаду. Разумљиво је да би упознавање међународне 

јавности са оваквим праксама у СФРЈ снажно је онемогућило у њеној 

интернационалистичкој улози и циљевима. СССР мање брине о својој репутацији. 

Он је велесила и има другачије методе своје спољне политике и утицања на 

политичкае сегменте у свету до којих му је стало. 

 

 Како се мое објаснити да упркос овако ригорозних мера надзоравања и 

контроле све се више сазнаје о повредама људских права и психијатријској 

репресији у СФРЈ? 

 

 На мое се вечито лагати, освешћење објекта насиља, увиђање оваквих 

пракси упркос врло вештог укривања (а о чему ће даље бити говора) већи сепен 

образовања, знања, искуства, ифнормисаности, еволуције разних политичких, 

економских, социјалних коњуктура, појава криза, догађаји у Пољској, на Косову, 

хелсиншки договори, појава дисциденције у ССР-у и источној Европи и у СФРЈ, 

буђење националне и религиозне свести, пораст моралних осећања и људских и 

патриотских дужности. Људи су свеснији, више виде, боље разумеју, имају више 

храбрости да изнесу неправде, културна волуција која доводи до еволуције личности. 

Са друге стране и саме власти губе своје устаљене адуте и аргументе (увиђају да ово 

друштво није идеално, да има доста мана), њихове личности се пред сложеним 

утицајима мењају, постају на известан начин и попустљивији. Нпр. штампа сада 

понекад пиће о особама насилно смештеним у луднице, раније такве ствари нису 

биле замисливе. 

 

  

 

Власти се бране да овакве праксе нису честе у земљи, да има неколико појединачних 

случајева, да нису у питању чисти политички мотиви, него да се ради о оболелим 
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особама, негирају, фалсификују документа, подвргавају жртве прогона тортури, 

разним злоупотребама да им нанесу штету здрављу да би их представили да су 

стварно оболели, и тд. Кажу да никакво поређење са СССР-ом није могуће. 

 

 Упркос позитивних еволуције што се тиче познавања овог зла у нашој земљи, 

још се види само један мали, безначајан делић огромног леденог брега. Постоји 

недовољна информација, делимична познавања су опаснија од никаквих, могу лако 

навести на погрешне закључке. Убеђен сам да ће дани који наилазе допринети бољем 

познавању овог феномена, његове природе, интензитета и ширине. Савременици смо 

врло тешких ствари у нашем друштву, али остајемо неми посматрачи. Из страха, 

незнања, пасивности, или не видимо довољно јасно шта се дешава. Психијатријска 

репресија је најужаснијиа од свих, ужасан злочин против човечанства и човечности, 

треба се поседовати моћ емпатије (стављања  на туже место) па разумети трагедије 

људи, мојих познаника нпр. И многих других широм домовине, изложених 

неизвесности да никада отуда неће изаћи, излоени бруталностима, електро и 

инсулинским шоковима, ињекцијама сулфрина, хаполоридола, и сл. 

Премлаћивањима, и тд. А за то време нико ништа не каже! То је ужасно, 

непојмљиво, то је злочин у односу на те људе. Поготово када чују о «Несврстаној, 

хуманистичкој демократској Југославији, борцу за права људ и народа». Нарочито је 

запрепашћујуће да ћуте наши лекари, психијатри! То се може објаснити  

дзаплашеношћу, индиктринацијом, манипулацијом и злоупотребом психијатара које 

бирократски центри моћи наводе на погрешне процене и дијагнозе. 

 

 Што се тиче другог питања, да ли је психијатријска репресија у СФРЈ мање 

раширена него ли иста у СССР-у, тешко је правити процене јер статистички подаци 

о томе не постоје. Али је јасно данас да она постоји у обе земље, да је средства 

социјалне контроле, користи се у репресивне сврхе. Као што је прихијатријска 

репресија у СССР-у споро постајала позната, требало је да прођу деценије, ситуације 

је још тежа са СФРЈ. Ради се о увреженој  представи («ИМИЏ»-у) СФРЈ која је много 

боља, позитивнија него ли иста СССР-а. О овоме је било говора напред. Са овим се 

мора рачунати и имати реализма, није лако модификовати имиџ једне државе, треба 

улоити много труда. Али,под дејством добро познатих еволуција у СФРЈ последњих 

година имиџ СФРЈ се модификује, све се више зна и о психијатријској репресији. 

 

 Поредити масовност и интензитет психијатријске репресије у СФРЈ и СССР-у 

уствари значи размишљати и природи ова два друштва, разликама и сличностима, 

генезама истих. Било какав закључак по овом питању који би био пребрз би био 

опасан, могао би бити погрешан, треба оставити да следећи дани, време, кау своје. 

Уосталом предња излагања и анализе на индиректан начин дају доста одговора  на 

ово питање. Уосталом СФРЈ је комунистичка земља која је доста научила и 

копирала од СССР:а, па и у овој области. Уствари ове праксе су /увезене» из СССР-

аа и остоје и у другим земљама Истичне Европе, и уопште свим комунистичким 

државама. Запажа се суштинска сличност метода репресије и дискриминације у  

 

СФРЈ и СССР-у, па и у области психијатријске репресије. Како то објаснити? Зашто 

СФРЈ није 1948. г. прекинула са таквим праксама? Зашто их је насупрот томе 



858 

 

интензивирала? Како  је то прошло незапажено? То су све питања која траже своје 

одговоре? 

 

 Што се тиче циљева психијатријске репресије у СФРЈ и у СССР-у они су 

слични: 

  

 - особа погођена насилним смештајем у психијатријску болницу због 

политичког деликта, иеко је уствари политички деликвент она се нигде, ни у каквим 

статистикама не води као политички затвореник, него је обухваћена здравственим 

или неким другим статистикама. Она је ослобођена оптужбе као «неурачунљива». 

Тако се чува демократске фасада, а у исто време омогућава прогон великог броја 

људи, има се мали број политичких затвореника. (Психијатријска болница 

субституише затвор или концентрационе логоре). Проласком стаљинистичког 

бруталног периода у СССР- у, када су милиони људи били послати у гулаге а да се 

никада не врате. Ово је нанело непроцењиве штете угледу комунизма у свету. 

Смањивање гулага (они још увек постоје, има их доста али не толико као раније) 

није се у значајнијој мери смањила и потреба за репресијом, али су се траили 

суптилнији методи, да се избегне компромитовање. Тако је разрађен асенал 

психијатријске репресије. Са овим су власти СССР-а експериментисале још пре  II  

Светског рата, али су стратегије разрађене и масовније примењене тек после II  

Светског рата, а нарочито  последњих година. СФРЈ и друге земље источне Европе 

нису губиле корак, будно су пратили иновације и методологије у овој боласти и 

примењивале их у својим земљама, сходно локалним условима. Али, суштина је 

иста. 

 

 Овај моменат укривања, чувања демократске фасаде је као што је речено 

напред за СФРЈ још много важније него ли са СССР. А што јеразумљиво и 

напоменуто. Шта би било када би они политички случајеви који се налазе по 

психијатријским болницама били тамо где им је место, тј. У затворима? Онда би 

представа о СФРЈ у свету била сасвим другачија. Али се овде поставља једно 

питање, а то је докле се истина из ове области мо-е скривати и докле ће постојати 

толеранција слободољубивог јавног светског мнења према ауторима таквих недела 

која постају све познатија. 

 

 - особа је затворена, али нема право жалбе и предузимања правних средстава 

заштите као затвореници. Ово је битно у обе земље. 

 

 - на овај начин особа је дискредитована као и њене идеје, каже се да је 

ментално оболела. 

 

 - аутори оваквих мера се у извесној већој или мањој мери ослобашају 

одговорности («ето ради се о ментално поремећеној особи»). 

 

  

- на овај начин се ред јавношћу, масама, познаницима, па понекад родбином, укрива 

политичка репресија и представљају се ствари да се ради о стварно ментално 
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оболелој особи, а не политичком кривцу. Опет се овде ради о стратегији укривања, 

не само пред страном, него и пред домаћом јавности, елиминише се могућност да 

домаћа јавност, поједини њени нивои и ешалони и структуре драве и власти, војска, 

полиција, администрација, не сазнају за овакве праксе. Ово би разоткрило 

политички систем, предствило би га у другачијој боји него што се он сам 

представља, онемогућило би политичку индоктринацију (да је СФРЈ демократска, 

праведна, већинска и хуманистичка). А ово би имало врло тешке последице. 

 

 -  овакав облик репресије боље конвенира да сломи појединца физички, 

морално, ментално) него ли затвор. 

 

 -  боравак у затвору је одређен временском казном одређеног трајања а 

боравак у психијатријској болници је неодрешеног трајања «до оздрављења», а које 

може трајати годинама, деценијама или пак цео ивот, зависно од субјективне 

процене и жеље власти. 

 

 -  судски поступак, правна процедура у вези оваквих случајева (уколико је  

уопште има јер се психијатризација често обавља без икакве правне процедуре) су 

такви да се спроводе на један врло дискретан начин, без довољно увида јавности која 

обично никада и не сазна за тај случај. У СССР-у се чешће примењују затворена 

суђења, СФРЈ жели да буде суптилнија, да створи утисак демократичности, суђења 

су обично јавна. Али је резултат сличан ономе у СССР-у, а то је да је јавност мало 

информисана, заплашена, оббманута о суђенику, има зато мало присутних. В. 

Марковић познати психијатријски политички случај који је провео три године у 

психијатријској болници због политичког прекршаја, а чије је суђење било јавно 

(нико није био сем његовог оца и адвоката јер јавност није била информисана) 

описује у једној својој песми (он је и песник) како је судија и његовог оца избацио из 

суднице иако је суђење било јавно. 

 

 - када се неко жели прогонити без да је дао стварни повод за то, а чега често 

има у обе земље (феномен политичког не-конформизма је у комунистичким земљама 

врло специфичан, за ралику од других једнопартијских не-комунистичких друштава 

у комунизму се не прогони само за дела, критику, него и због других бројних разлога: 

због моралних, филозофских убеђења, религиизних, због буржоаског или 

аристократског порекла, због одступања у било чему у односу на званичан модел, 

због   потребе за «жртвеним јарцима» и т д.).  

 

- оваква репресија је врло заплашујућа за друге. Изгледа да је простор  

заплашивања у СССР-у израженији него ли у СФРЈ, намењен је бројнијим 

сегментима популације, широким масама. За постојање психијатријских 

болница за политичке случајеве, за психијатризацију политичких 

деликвената зна много већи проценат становништва него ли у СФРЈ. Етикета 

политичке неодобности у обе земље  је врло опасна по носиоца, то је називник  

-  

- под који су стављени они кои их искључује, као лепрозне болеснике. Али с 

последице ове етикете у СССР-у много теже, трагичније јер је степен 
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индиктринације  маса много већи него ли у СФРЈ. Масе у СССР-у су толико  

индоктриниране, преплашене, конформистички настројене, да већина не 

налази ништа специјално чудно да политичке непријатеље /»издајнике», 

«непријатеље совјетске државе» «стране шпијуне», «сараднике ЦИА», 

«нераднике», «паразите» и сл) смештају у психијатријске болнице. У СФРЈ 

сада има много више особа него ли у СССР.у  које такве праксе виде реално, 

али из преплашености не реагују. Али за разлику од СССР-а где се овакве 

праксе обављају  отворено, без много и претераног укривања и увијања, у 

СФРЈ је много више, јако, присутно укривање, све се чини да се јавност 

обмане, па и познаници, чак и родбина, да се  особа у питању стварно 

представи као ментални болесник. То је због напред због напред напоменуте 

стратегије и међународног положаја СФРЈ. Интелектуалци, психијатри, нпр. 

У СФРЈ чешће  неголи мсе, увиђају  и препознају овакве праксе и фактор 

заплашивања је овде пресудан, али и овде постоји укривање. Каже се за особу 

да угрожава власт која се брани, непријатељ државе, дражи власти, и тд. 

Дакле, свест мама у СФРЈ је на осетно вишем нивоу него ли у СССР-у што је 

разумљиво. 

 

 Иако су циљеви репресије психијатријом у СССР-у и у СФРЈ исти, постоје 

различите градације ових циљева: 

 

 - што се тиче жеље да се укрије психијатријска репресија она је присутна код 

обе земље, али је степен градације различит и објашњено је зашто је то тако. СССР 

се не либи ни данас много гулага, специјалних психијатријских болница. У СФРЈ је 

другачије. Потреба за репресијом је слична али начин како се обавља је осетно 

другачији, укривања су јако присутна, суптилност, СФРЈ не жели концентрационе 

логоре, политичке луднице. Али репресија постоји. 

 

 - што се тиче статуса политичких затвореника у психијатријским болницама 

за разлику од истих у затворима њима не припадају многа права /жалбе, 

помиловања, и сл./Ова чињеница је важна за обе земље, али може имати већу 

важност у СФРЈ јер то омогућава дискретније и скривеније репресалије, што много 

више конвенира СФРЈ, СССР је крајње дрзак и често крши људска прва на врло 

отворен и бруталан начин. 

 

- мотив политичког дискредитовања појединца који се оти*** «лудак је врло 

битан у обе земље и врло застрашујући. У СССР-у чињеницада је неко 

политички не-конформан или поготову опозиционари се обично  узима као 

знак менталног обољења («особа није нормална, погрешно процењује своје 

могућности, како се може супротставити таквој моћној држави»). У СССР-у се 

ово чак и отворено признаје, не укрива сувише. У СФРЈ је нешто другачије, 

јавно се то ретко каже или ако се каже  у завијеној форми. Нпр. Вјекослав  

-  

-  

- НАГЛИЋ, рођен 1952. г. је провео у Психијатријској болници Централног 

затвора у Београду скоро 10 година, а због политичког прекршаја (ослобођен 



861 

 

октобра 1983. г.) , његов случај је изазвао буру протеста  у свету. У његовој 

пресуди и психијатријској експертизи ствари су изречене тако д се види да у 

СФРЈ неко може бити третиран ментално оболелим и насилно смештеним у 

психијатријску болницу само зато што испољава политички не-конформизам. 

Рећи за некога да је «лудак», значи ставити га под називник који значи 

искључив из друштвене игре. Жели се елиминисати зараза , «лепра», 

елиминисати особу да не трује друге, интернисати је ван друштва и зидине 

модерног  азилума, средњовековног тоталитарног лепрезаријума. У СССР-у се  

обично не крије да се опасност по околину састоји у могућности политичког  

рецидива, поновног чињења политичког прекршаја. У СФРЈ то закон не 

предвиђа (уосталом као ни у СССР-у) али се дешава да је то написано у 

пресуди суда. Такав је случај Иве Малеша, турустичког  радника, рођеног 

1943. г. који се налази већ неколико година у психијатријској болници на 

острву УГЉЕН у јадранском мору (он је из Блата, Мљет). У његовој пресуди и 

мишљењу лекара вештака из Дубровачке болнице и експерата Општинског 

суда из Дубровника стоји да је учинио политички прекршај (писање 

политичког памфлета), да је психички неурачунљив, и да је опасан по 

околину, а зато јер може починити споменути политички деликт поново. 

 

 - што се тиче мотива да се аутори психијатријске репресије ослободе 

одговорности «јер ето ради се о ментално оболелој особи», пошто укривање у већој 

или мањој мери постоји у обе земљ, а како је оно важније у СФРЈ, овоме се у овој 

земљи и даје већа пажња. 

 

- што се тиче сламања (физичког, моралног, менталног) давања формацеутика, 

злоупотребе медицине и тд. У обе земље за ово боље конвенирају болнице. 

Нарочито је ово могодно да се сломе «они јаки, тврди». 

-  
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 . боравак у психијатријској болници није ограничен временски док је боравак 

у затвору изречен временском казном. Смештајући некога у психијатријску болницу  

 

могу га тамо држати колико хоће. Између осталога и ово је врло застрашујуће. 

Онима који су били по психијатријским болницама најтеже је падала неизвесност 

колико ће тамо остати, јавља се обично страх да је то заувек. Природа поступака у 

овој области између СССР- а и СФРЈ је врло слична. Нпр. У СФРЈ се честообмањује 

жртва психијатријских прогона, каже им се: «Боље Вам је да одете у психијатријску 

болницу извесно време него у затвор неколико година, у болници је много лакше, 

посете, пакети, изласци, и сл». А онда када их сместе у психијатријску болнциу тамо 

их држе годинама и увиде да су обманути. ПЛИУШ, познати совјетски дисцидент 

који је због политичке неподобности провео неколико година у специјалног 

психијатријској болници и о томе написао књигу, описује следећи случај: професор 

СНЕЖОВСКИ, експерт психијатар болнице СЕРБСКИ из Москве, рекао је Тањи 

Плиуш супрузи леонида ПЛИУША: «Боље је да Ваш супруг проведе извесно време 

(краће) у психијатријској болници него ли да иде у затвор на дуже време». Л. 

ПЛИУШ  у својим мемоарима спомиње случај неког извесног А. Лоупина, приликом 

смештаја ове особе у психијатријску болницу, полиција је рекла његовој супрузи да 

ће бити у болници, а не у затвору, опоравиће се одморити. Моћи ће да прима посете». 

Мени, аутору овога малога рада је слично говорено, а знам шта сам све препатио 

због боравка у психијатријској болници и да је било много боље да су ме сместили у 

затвор. Поменути Иво МАЛЕШ је слично доживео, њему и његовом оцу је речено: 

«боље је да иде у психијатријску болницу на извесно краће време, него ли на више 

година робије у Лепоглаву (име затвора) « . Нажалост, И. Малеш и његов отац  су 

наивно насели и И. Малеш је тек касније увидео какву је грешку направио. 
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И у СССР-у и у СФРЈ приликом психијатризације се може навести политички мотив 

или не. У СССР-у се чешће то каже отворено док се у СФРЈ то ради ређе мада је и та 

пракса присутна. Многи грађани се психијатризирају без икакве судске процедуре и 

психијатријске експертизе, присутне су закулисане махинације  и прогоњених особа 

и самих психијатара тако да се злоупотреба психијатрије не састоји само у 

психијатризацији прогањане особе, него неретко је злоупотребљен и психијатар који 

не познаје довољно тајне службе безбедности, њихове активности и манипулације, 

тако да је психијатар често обманут, изманипулисан, злоупотребљен, наведен да изда 

нетачну дијагнозу. Тако он често постаје несвесни саучесник, карика у 

психијатријској репресији. Злупотреба психијатара постоји и у СССР-у и у СФРЈ 

али има разлике. У СССР_у је то ређе, а у СФРЈ је такву праакса чиста. Другачије у 

појединим случајевима обмањују психијатре у СССР- у и у СФРЈ, мада има и 

великих сличности. Ово ће даље бити објашњено. 

 

 Поставља се питање како су оваква обмањивања могућа, и то: психијатара, 

здравства, грађана, правосудних органа, јавности? Да би се могло одговорити на ово 

питање потребно је познавати ово друштво. 

 

 Ради се о психо.социјалном контакту комуницирања на релацији психијатар-

пацијент (прогањана особа). Особа се претходно добро обради, над њом се примењују 

разне мере, дуготрајни притисци, стратегоија замарања и исцрпљивања, постоји  

 

читав један арсенал инструмената и поступака којим се мо-е снажно деловати на 

особу, њено понашање и здравље. Особа постаје нервозна, импулсивна, почињу 

несанице, тензије, исцрпљеност, особа је изложена дражењима, провокацијама, 

направи неки  непромишљен гест, да претерану изјаву, осећа се прогањаном али и 

јесте. Таква особа оставља лош утисак на психијатра. И психијатар се исивремено 

обрађује, о датој особи  се достављају нетачне информације, фалификовани 

документи, нетачне изјаве, све се се подешава да се о датој особи створи утисак да је 

ментално оболела. У овоме се, нажалост, најчешће  успева (сем у случајевима где су 

ствари тако очигледне и где се не може спровести обмана) , и то не само у случају 

психијатара, него и судија, јавности, понекад чак и родбину обману, све је врло 

савршено организовано. 

 

 Овакве манипулације постоје и у СССР_у у великим размерама, али изгледа 

да је овај облик манипулације ипак заступљенији у СФРЈ, а због напред изнетих 

разлога. Увид у литературу, праксе у СССР-у од доласка бољшевика на власт 

показује да су се још тада ове праксе појавиле и касније усавршавале. Ту треба наћи 

и извор ових пракси у СФРЈ, увоз из СССР-а! 

 

 Што се тиче улоге психијатара у обе земље, она мо-е бити следећа: 

 

 -  сарађује са властима, или је доушник  или из политичког убеђења, 

 

 -   психијатри су преплашени, конформизам 
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 - психијатри су злоупотребљени, наведени на погрешне процене, било стања 

«болести» или пак кривице жртве. 

 

 Овде остоје значајне разлике што се тиче две земље. 

 

 Пре свега у СССР-у је далеко већи (и апсолутно и релативно) број лекара који 

су сарадници власти, доушници и политички индокринирани. Има и много више 

него ли и СФРЈ_у оних који знају о чему се ради али ссу преплашени, ћуте. Има и 

правних психијатара монструма, бруталних полицајаца. Али, у већини случајева се 

ради о нечем другом. Совјетским лекарима се «политички случајеви» представљају 

као «непријатељи народа» «анти.совјетски елементи « «ционисти» «про-западњаци» 

«про-капиталисти» «повезани са ЦИА» иако најчешће то није случај. Тако су и на 

овај начин психијатри манипулисани злоупотребљени, мисле да бране интересе 

већине, народа, домовине, уствари најчешће репримирају  наедужне жртве 

стаљинистичких прогона. И ово указује колико је важно за савршеменог психијатра, 

поготову у комунистичким земљама, да познаје друштвени контекст. 

 

 У СФРЈ је манипулација психијатара битно другачија, а што је објашњено 

напред. И  у СФРЈ има фантазираних режимлија, психијатријских џелат и оних који 

су обманути да се ради о «издајницима» «непријатељима народа, домовине» и сл. То 

је нпр. случај са психијатрима у Психијатријској болници Централног затвора у  

 

Београду, при затворским болницама. Центрима за судску психијатрију, има их и у 

обичним  психијатријским болницама, нарочито при Судским одељењима. Има и 

оних који препознају али ћуте, преплашени су, конформисти, опортунисти. Већина је 

обманута и злоупотребљена на напред описани начин. У СССР:у злоупотреба 

психијатрара се спроводи на такав начин што се над њима спроводи политичка 

индокринација базирана на патриотизму (спас државе, отаџбине), док је у СФРЈ 

главни облик злоупотребе психијатара напред соменута манипулација, 

психо:социјални контаекст комуницирања на релацији психијатар:пацијент (жртва). 

Свест, пробуђеност, наших психијатара су на већем нивоу  него ли у СССР:у, био би 

мали број психијатара који би слично у СССР:у прихватили улогу джелата. Ово је 

један од разлога зашто у овом моменту нема специјалних психијатријских болница у 

таквом, форми и бројности као у СССР-у. 

 

 У СССР-у специјалне психијатријске болнице (и остале психијатријске 

болнице затим ) субституишу концентрационе логоре, гулаге. То је случај у СФРЈ не 

само са затворском болницом у Београду и другим местима, него и са судским 

одељењима обичних психијатријских болница, Институтима за судску психијатрику 

а и обичним болницама као што ће даље бити објашњено. У СССР:у постоје 

специјалне психијатријске болнице за алкохоличаре и сличне деликвенте. Код нас 

често алкохоличаре, наркомане и сл. Стављају у психијатријске болнице принудно. 

Искуство показује да се неретко на овај начин психијатризирају и плитички 

девијантне особе. Познато је у СФРЈ да међу пацијентима Социјалних центара, 

деликвентима, и сл. Скоро да и нема чланова СКЈ. 
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 И СССР се задљих година сусреће са проблемом освешћивања маса, 

психијатара, интелектуалаца. Тако се и за њега јавља проблем психијатризације 

политичких девијаната и појачана потреба за укривањем. Поготову јер расте и 

притисак страног јавног мнења. 

 

 Да ли у СФРЈ може доћи до отварања специјалних психијатријских болница 

онаквих као у СССР_у? Речено је напрад да сличних болница има и у СРРЈ! 

Будућност ће показати каква ће бити еволуција. Задљих  година се запажа 

интензификација репресије у СФРЈ, а нарочито психијатријске. Разлози су бројни и 

сложени, један је да расте свест маса, отпор, а режим ојачава репресију. 

 

 За сада у СФРЈ није потребно ни корисно отварати специјалне психијатријске 

болнице као у СССР-у. Устаљене и разрађене процедуре психијатризације 

политичких случајева је таква да се свако такорећи може по вољи сместити у 

психијатријску болницу или по потреби прогласити лудим. У овој области у 

будућности може доћи до тешко предвидивих еволуција. А због пораста свести, 

отпора са једне стране и потребом за интензивнијом репресијом са друге стране. Овде 

ће врло битно бити да ли ће бити потребан фактор укривања, и да ли ће се укривање 

моћи спроводити као до сада, тј. Да ли ће бити раскинкано.  

 

 Све зависи од тога у ком правцу ће еволуирати ситуација уСФРЈ, кризе, углед, 

међународни положај, расположење маса. 

 

 Када се говори о психијатријској репресији у СФРЈ и у СССР-у може се 

говорити као пре свега о превентивној репресији. Уствари власти, зато специјално 

задужени центри и у СССР-у и у СФРЈ, депистирају, откривају критизере, 

противнике, потенцијалне  опозиционаре, «лепрозне» још у раној фази, док њихово 

незадовољство није узело маха, док нису ојачали. Сазрели, док као такви нису 

постали познати околини, док су још  анонимни, док још нису привукли пажњу 

околине. (јер би онда околина могла јасно да закључи да се ради о политичком 

обрачуну а не о «лудаку»). Овакве особе онда подвргавају пресијама, руинирању, 

маргинализацији, и као такве буду усмерене на психијатријско сметилиште. Разуме 

се није увек такав случај, јер се психијатријска репресија не јавља само у облику 

превенције. Често се психијатријски репримирају јасно препознатљиви политички 

деликвенти. У СФРЈ је више него ли у СССР:заступљена психијатријска 

превентива, избегава се такав обрачун с онима који су изашли из  анонимности и 

остали познати као опозиционари. То не значи да улога превентиве путем 

психијатрије не постоји у СССР, не, она је врло распрострањена. Али, СССР се не 

плаши да врло отворено, остентативно пошаље у лудницу и врло познате дисиденте, 

СФРЈ је много опрезнија.  То ради врло често, али не са ознатим особама и 

дисидентима него анонимним бројним жртвама. 

 

 Али у обе земље психијатријска репресива превенције и остали облици 

репресије не успевају да спрече масовну  појаву незадовољства, дисиденцију. Где 

слати ове  особе: у затворе, гулаге, психијатријске болнице. Преферира се у обе земље  
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примена не-формалних мера, укривања. Али у случају СССР-а последљих година 

масовност психијатријске репресије је постала таква да је остала позната у свету. 

 

 Запажа се последњих година, од 1965. а нарочито од 1970-тих година да 

репресија у СФРЈ добија у интензитету, ни превентива (не само психијатријска него 

и многи други облици који се овде неће објашњавати а врло су незаконити и често  се 

примењују: нпр. осуда политичког кривца за нешто што није учинио, разни облици 

дискриминаторских и репресивних мера на слободи, и тд, а који често могу бити 

гори од затвора ) ни уобичајена репресија не могу да смање незадовољство, појаву 

критизера, опозиционара и дисцидената. У СФРЈ се дешава онда нешто врло 

интересантно, он почиње да ставља у луднице и оне политичке случајеве који су се 

као такви афирмисали у својој животној средини. Тако настаје разоткривање, 

међународна и домаћа јавност сазнају за ово зло. 

 

 Шта нпр. Радити са милионима опозиционара и дисидената у Пољској? Такве 

еволуције  се не могу очекивати у скорој или даљој будућности и у другим земљама 

Источне Европе, чак и у СССР_у!. Шта радити онда? 

 

 Што се тиче правних прописа они су коректни у обе земље али се у пракси 

уопште не поштују, уосталом сви закони и Устави у комунистичким земљама су 

врло прогресивни али су «мртво слово на папиру». 

 

 Грађански поступак смештај у психијатријске болнице у СССР:у је регулисан 

упутством министарства здравља из 1961. године, уколико је особа опасна по 

околину  може се сместити  у психијатријску болницу и без њеног пристанка, без 

пристанка родитеља, стараоца, то раде психијатри, доктори, одлуком тима три 

психијатра. 

 

 У СФРЈ је ово питање регулисано Законом о ванпарничном поступку, захтева 

се присуство три сведока, помоћ адвоката, информисање општине и тд. 

 

 Али, ови коректни прописи ни у ССС_у ни у СФРЈ нису примењиви ни у 

пракси, а на шта упућује анализа случајева психијатријске репресије у обе земље. 

 

 Што се тиче казнене процедуре у обе земље, Руски законик чланови 53:60 

прописују процедуру: хапшење, испитивање, утврђивање урачунљивости, обавља се 

психијатријска експертиза, често у Институту Сербски у Москви. У СФРЈ је 

материја регулисана чланом 63/ и неким другим члановима) Савезног кривичног 

законика, мера безбедности обавезног смештаја и третмана у затвореној 

психијатријској болници се примењује ако је особа психички неурачунљива, 

несвесна одговорности за учињено дело, опасна по околину. Али се закони у обе 

земље интерпретирају по субјективној процени психијатрара и у контексту 

манипулација и у врло специфичном политичком, социјалошком и 

психо:социјалном окружењу Суштина је да се не поштују ови закони и 

злоупотребљавају. Милисав ЖИВАНОВИЋ, рођен 1911. године, пензионер, налази се  
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од 1976. г. у психијатријским болницама (од 1976-1978 г. је био у Психијатријској 

болници у Вршцу, а од 1978. г. је у Психијатријској болници  Централног затвора у 

Београду) је проглашен кривим за политички деликт,  опасним по околину, 

неурачунљивим, болесним, али сви који га знају па и сами лекари у Вршцу и ови у 

Београду  кажу отворено да он није опасан по околину, ни неурачунљив. 

 

 У СССР_у се закони бруталније и отвореније не поштују, мање се укрива. 

 

 СФРЈ придаје велику, изузетну важност социјалној контроли путем 

психијатрије. Корени вуку из искуства СССР:а. Власти у СФРЈ би ради отварале 

психијатријске болнице сличне онима у СССР:у, али због напред наведених разлога 

то се не ради. Али се упркос непостојању оваквих специјалних болница «совјетскот 

типа» (којима су ипак сличне затворске болнице у СФРЈ) грозничаво тражило да се 

ова репресија прилагоди локалном контексту а о чему је говорено  напред. Тако се 

било  пре неколико година дошло на идеју од стране надлежних да се уведе тзв. 

ПСИХИЈАТРИЈСКА ПРЕВЕНЦИЈА  у медицинском смислу речи. На позив грађана, 

месне заједнице, суседа, било кога, психијатријској болници дошли би ове неколико 

сзажних момака, каратиста, и «покупили» «особу која ремети јавни ред и мир» 

«штрчи» и слично. Разуме се да се по вољи могло подесити да се на овај начин 

«покупи» политички неподобна особа. Оваквим једним поступком би био отворен 

пут невероватним злоуотребама психијатрије с непредвидивим последицама. Али, на 

срећу овај предлог «угледних здравствених рдника» је одбачен. Али, иако овај 

предлог није прихваћен, оваквих пракси има у нашем друштву. Лично познајем 

више особа које су као политички неподобне особе биле тако насилно смештене у 

психијатријске болнице са врло трагичним последицама. Једна моја пријатељица, 

прогањана особа, у условима тензија и несигурности имала је поремећене односе са 

мужем, који је био и другачијих политичких схватања, тукао је. Била је и лакше 

оболела. Приликом једне свађе са њим суседи су чули галаму и под сугестијом 

информатора олиције пријавили дежурној психијатријској служби и она је била на 

дуже време смештена у психијатријску болницу са врло тешким последицама по њу. 

 

 Оваква злоупотреба психијатрије је одбачена у СФРЈ из јединог разлога што 

је сувише индискретна, никаквих хуманстичких консидерација  није било. (Дакле, 

замисао није била у складу са технологијом укривања). 

 

 У комунистичким земљама индивидуалне социјалне активности појединаца 

постају опасним и неожељним чим почну да се испољавају ван догми, граница које 

су у друштву прихваћене, и то сходно друштвеном положају  појединца или 

породице. Што је за једно дозвољено за друге није, Особе које «штрче» «не 

прихватају првила игре» , су оцењене као социјално девијантне и као такве су 

елиминисане, неутралисан. Ово је нарочито изражено у СССР:у, а у мањој мери у 

СФРЈ али је такође врло присутно. У СФРЈ је нпр. Прва јерес да особа или породица 

која није политички подобна аспирира на бољи друштвени положај. Оваква  

породица бива изложена бруталним прогонима, разарањима. Ово чак може бити 

третирано знаком менталне девијације. 
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 СССР је огроман, гломазан, има доста «пасарела» где се грађанин може 

сакрити, уклонити, између разних процедура, поступака, мазохиза. А што није случај 

са СФРЈ где је број бирократије и прописа у односу на број становника на првом 

месту у свету. Социјална пресија у ма колико то изгледало парадоксално је јача у 

СФРЈ него ли у СССР.у!. У обе земље се примењује  такозвана дискретна, «фина «, 

неформална репресија, без формално правне процедуре и суђења , хапшења и сл.  

 

 Али с обзиром на предње описане разлоге оваква репресија је далеко 

примењена  више у СФРЈ (укривање) него ли у СССР:у. Али је јако заступљена у 

СССР-у, ради се о бољшевичкој пракси. Тања Плиуш каже: «Живот у једној држави 

где је све анонимно, злочин, правда, џелати, где су једино жртве реалне, где права 

неодговорност укрива било ког убицу.». 

 

 Овако говоре и многи Југословени, нпр. Слично каже и Јованка Баровић 

(инвалид у колицима после саобраћајне несреће) , супруга покојног адвоката 

Баровића познатог по томе што је бранио плитичке случајеве, пријатеља Милована 

Ђиласа , њен муж је изгубио  живот задњих  година у мистериозним и сумњивим 

околностима. Више мојих пријатеља, нпр. Драгољуб ИГЊАТОВИЋ који је 

непрестано хапшен и лишен права публиковања, пасоша и свих осталих права, али 

је ипак на слободи  и изложен пресијама , стратегији замарања и исцрпљивања «на 

слободи» кае да би више волео да буде пар година у затвору, а онда да га пусте и 

оставе на миру. Дакле, не-формална репресија уме бити опаснија од затвора. 

 

 Манипулације са ородицом у  психијатријском контексту су врло сличне и у 

СССР-у и у СФРЈ (читао сам о томе, и у албанији). Л. ПЛИУП у својојј књизи 

мемоари наводи случај функционера Федусјева из НКВД који каже да су  жене  

понекад смештале мужеве у луднице. Тога има доста и код нас, ја лично знам више 

таквих случајева. Жена се «обради», муж јој се представи да је лош, покварењак, 

пијанац, женскарош и пошто су обично у оваквим условима прогони особе нервозне, 

сугерира јој се да мужа пријави социјалном центру, милицији, суду, психијатријској 

болници. А што понекад жене и ураде. И тако муж остане годинама у лудиници. 

Потпуковник ВЕЉКОВИЋ, рођен 1926. г који је већ 10 година у Психијатријској 

болници Централног затвора у Београду а због политичког прекршаја  је доживео 

сличну ствар. Какав садизам, властити су му за стараоца поставили његову бившу 

жену која га је тамо ставила упркос  чињеници да је он уложио захтев за развод, њој 

су дали његову пензију коју она троши по летовалиштима. Л. ПЛИУШ наводи 

случај а. Лоупина  наводи нпред описани случај када је његов отац колхозник, 

необразован, поверовао органима НКВД да му е син (а који је био политички 

деликвент, и психички урачунљив али јако нервозан услед прогона) оболео и опасан 

по околину и да га треба сместити у психијатријску болницу. Лично знам више 

сличних случајева где су власти навеле ридитеље (необразоване неске свести, где су 

поремећени односи) да своју децу сместе у психијатријске болнице , а да не 

препознају да се ради о политичкој одмазди. 

 

  

 



869 

 

У једном писму Тања Плиуш каже: «Одбачени смо, маркирани, у условима у којима 

живимо храброст нас је посетити. Искључени смо. За наше суграђане није ништа 

страшније од етикете политички «сумњивих особа» коју нам је КГБ налепила на 

леђа». 

 

 Врло је слично и код нас. Сви који знају Ђиласа и његове сроднике знају у 

каквим условима изолације живе. Када је нпр. М. МИХАИЛОВ, познати 

југословенски дисидент изашао из затвора 1977. г. нигде такорећи у Београду није 

могао наћи стан, чим би чули ко је одбијали су га. Лично знам шта значи бити 

политички етикетиран и какве то последице то има. 

 

 Л. Плиуш описује како је у затвору са њим био неки затвореник који га је 

мучио и терорисао (тзв. « гутач менталне енергије», особа послата од полиције, 

провокатор). Сличне методе примењују и југословенске власти, нпр. У 

психијатријској болници: премлаћивање и тортурисања од стране појединих 

затвореника сарадника, терор хомосексуалаца, и тд. 

 

 ГРИГОРЕНКО, познатк совјетски дисидент, у једном свом тексту описује 

како је за време борвка у једном специјалној психијатријској болници срео извесног 

ЛИСАК-а. Каже како је Лисак свакодневно писао жалбе али да оне нису излазиле из 

болнице. То се сада дешава. М. Живановићу који свакодневно жаље писма и жалбе 

из Централног затвора, а оне нигде не стижу. 

 

 Лисак се једном обратио Григоренку речима: «Да ли верујете да човек после 7 

година у лудници може остати нормалан?» Колико таквих трагичних изјава, вапаја, 

сам ја чуо и знам, моји пријатељи који су били по психијатријским болницама, или 

су још увек тамо. 

 

 Психолошки методи пресије, тортуре, употреба фармацеутских препарата, 

инекција, су такоће врло слични. Нпр браћа ЖИВКОВИЋ, Јеховини сведоци су били 

више пута смештени насилно у психијатријске болнице, даване им насилно инекције 

од којих су губили моћ говора, обољевали. Родитељи Стевана ПОЗНИЋА, који се 

налази већ 7 година у Психијатријској болници Централног затвора у Београду су 

били тужили суду  (без резултата) Управу Болнице што је њиховом сину била дата 

инекција од које је више месеци био оболео. 

 

 Фото:робот жртве прогона такође је врло сличан и у СССР:у и у СФРЈ. 

Совјестски дисцидент Ј. ОРЛОВ  и П. КОДОРОВИЧ у једном њиховом тексту кажу 

за Плиуша, после њихове посете њега у болници: «Очи празне, без израза, глуп 

поглед, лишен интелигенције, потпуно одсуство израза, апатија, индиференција». У 

једном писму  Л. Плиуш каже: «Од Леонида није остало ишта, ништа више сем 

човека утонулог у крајњу патњу , који губи памћење, способност читања, писања, 

мишљења, један човек крајње исцрпљен и болестан». Кда сам читао ове редове имао 

сам пред очима В. Марковића када је изашао из психијатријске болнице после три 

године априла 1982. г. Слично је изгледао и Душан ЋЕТКОВИЋ, када сам га видео  
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октобра 1983. г. , када је изашао из психијатријске болнице после 5 ипо година, а где 

је био због политичког прекршаја. 

 

 Из овога се извлачи и један други закључак а то је да се услед прогона и 

обољева. Пожидар БОРИЧИЋ, рођен 1926. г. из околине Титограда је већ 10 година у 

Психијатријској болници Централног затвора у Београду пре тога био 11 година по 

затворима и психијатријским болницама за политичке случајеве у Албанији. Он је 

тешко оболео, али се може наслутити због чега и у којим условима. 

 

 Вишегодишњи боравак у психијатријској болници понекад воводи до опадања 

борбености, мири се са судбином, навикне се на болницу, однос особља остане бољи, 

има мање понижења, услови живота  сношљивији. Болница се онда јавља као 

алтернатива живљења, нађе се  у болници нек уточиште и мир. Л. Плиу, човек 

изузетне снаге и борбености и воље, је био почео у извесној мери да се мири са 

судбином. Када је сазнао да је пуштен, да иде у иностранство, није био одушевљњен. 

Изјавио је: «Али бих ипак пре изабрао иностранство него ли психијатријску 

болницу!». Знам више особа које су слично реаговале, нпр. Напред помињани Иво 

МАЛЕШ, писао ми је недавно, каже да ради као библиотекар, да су се  прогони 

понижења смањили, да нема где да иде, да му  не дају, да је уморан, да почиње да се 

мири и напушта борбу». 

 

 Психијатријска професије је под изузетном контролом у СССР:у а и у СФРЈ. 

ГРИГОРЕНКО у једном његовом тексту каже: «Психијатри су изабрани 

специјалним процедурама и критеријумима селекције, где с њихови професионални 

квалитети другоразредни, а други квалитети важнији, главни је послушност, 

супресија медицинског ега». Разуме се он овде мисли изгледа само на психијатре који 

репримирају Људе. Али они који знају СССР, СФрЈ и комунистичке државе знају да 

је професија лекара, нарочито психијатра, предмет осебне пажње. Они су ти који су 

инструмент репресије (свесни или несвесни) и да би могли да одиграју улогу) или да 

буду злоупотребљени) морају одговоарати критеријумима. Разуме се не мо-е се 

генерализовати да су већина совјетских психијатара као и југословенских доушници, 

сарадници власти, бескрупулозни и егоисти, без морала и етике лекара, 

медиокритетни и неинтелигентни, необразовани, послушни према претпостављеним. 

Има и код нас и у СССР:у много упркос свега дивних људи. Али су преплшени, у 

мраку, заведени, окружени комуникационим баријерама, разуме се више у СССР-у 

него ли у СФРЈ. Заар томе не сведочи да још ни један југословенски психијатар није 

дигао свој глас против оваквих пракси! То је ужасно непојмљиво!. 

 

 Још једна коинциденција, на челу судског института СЕРБСКИ  у Москви је 

један Јеврејин, проф. др. ЛУНГС. На челу Центра за судску психијатрију је проф. др. 

Максим Штернић, такође Јеврејин. Он је нада мном вршио психијатријску 

експертизу, показао се коректно, хумано, није захтевао психијатријску меру, чуо сам 

доста лепих речи о њему, неки су га и жалили. 
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И у СССР:у и СФРЈ се жели правдати психијатријска репресија на разне начине. Да 

је нпр. Примењивана у Царској русији. У СФРЈ спомињу предстолонаследника 

КАРАЂОРЂЕВИЋА кога је краљ Александар држао до II Светског рата  у 

Психијатријској болници ТОПОНИЦА код Ниша, као  и случај народног лекара 

ВАСЕ ПЕЛАГИЋА. Али то су појединачни случајеви, друго су дворске игре и борбе 

за власт међу принчевима а друго је масовна психијатријска репресија, једно врло 

ефикасно и модерно средство социјалне контроле. 

 

 П. ГРИГОРЕНКО наводи да га је спасла од луднице или тежег обољења 

«његова гвоздена конструкција наслеђена од родитеља и његова војничка 

дисциплина, и чврстина». Не бих се сложио са овом тврдњом, , слично кажу многи 

наши људи: «Ама то зависи од личности, да ли је  медијум или не, да ли је отпорна, 

на мене то не би могло тако деловати» Тачноје да отпорнији лакше подносе стресове 

и тегобе, репресалије. Али то није суштина проблема нити јет о у питању! Мислим да 

је пре у питању интензитет репресалија такав (нпр. Фармацеутски, и сл) он ће 

оболети, па чак може и умрети, а што се неретко и дешава. Пре мислим, без да имало 

жеље  да умањим огромна страдања генерала Григоренка, да је он то све поднео 

лакше зато што се водило рачуна, ипак, о чињеници да је он био генерал Црвене 

Армије и Народни херој СССР:а. 

 

 Григоренко каже да је боравак у специјалној психијатријској болници тежи 

него у затвору. У СФРЈ је слично. Али је и у СССР_у и у СФРЈ боравак у 

психијатријским болницама и оним обичним врло тежак. 

 

 Сада је и лакше одговорити на питање да ли је психијатријске репресија 

присутна и у СФРЈ, да ли је масовна, слична оној у СССР:у? Чињеница је да постоји  

у обе земље. Требало је да прођу деценије да она постане позната што се тиче 

СССР:а. У почетку је било много сумњи, неверице, сада је то одбачено и светска 

јавност је упозната са тим. Слично резоновање и пут сазнавања ће важити и већ 

важи и за СФРЈ. Сада се више зна, ИМИЏ СФРЈ у свету  се модификује е последњих 

година, увиђају се заблуде, застрањивања. Упркос  другачијег политичког положаја 

у свету СССР:а у СФРЈ (у Свету Несврстаних) истина излази на видело. Убеђен сам 

да ће године које наилазе бити време истине по овом питању, да ће то бити период 

демистификовања. На основу онога што непобитно знам, тврдим да у СФРЈ се 

психијатрија користи масовно као средства социјалне контроле. Да ли је она сличног 

интензитета као у СССР_у је питање нијанси а не суштине. 
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-1987.година. Бајрам Ајети отпуштен из ПБЦЗ у Београду. 

 

 

-Јануар 1987.године.Часопис НАША РЕЧ објавио текст о нашем Комитету за 

заштиту људских права.   

 

Када год Наша реч објави неки текст, то ме обрадује. Јер је то могућност да саборци 

широм земље, и они добронамерни Срби и Југословени из дијаспоре, сазнају наше 

ставове и намере. 

 

 



873 

 

-27 јануар 1987.године. ПРЕДСТАВКА Центру за људска права ОУН у вези особа 

жртава злоупотребе психијатрије у политичке сврхе. 

 

 

 
- 
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У Сарајеву, од 3. - 8. фебруара је одржан  Европски шампионат у уметничком 

клизању- доминирају совјетски такмичари иКатарина Вит  из Источне Немачке. 

Југославија још увек живи у илузији, заноси се у грандоманији организовања 

скупих спортских такмичења, у ситуацији када је земља све сиромашннија, и 

када имамо све мање врхунских спортиста. 

Све чешће избијају нове афере, којих раније није било толико. Земаља се полако 

криминализује. Певач Здравко Чолићухапшен у Охриду, осумњичен за трговину 

девизама. 

Озкуд сад  наједном све ово? Можда је тога било и раније, али је било брижљиво 

укривано, сада излази на површину? 

 

 

 

- 10 фебруар 1987.године. Допис Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања-

СКУПШТИНИ СФРЈ-Стање у затворима. 

 

 

Више написа, недавно објављених у дневној и ревијалној штампи, упозорило је 

јавност читаве земље на тешке услове у југословенским затворима и казнено-

поправним домовима. Нездрав смештај (хладноћа, влага, неблаговремена 

медицинска заштита, нечисти санитарни уређаји, итд.) као и неподношљива 

понижења личности (застрашивања и претње, изнуђивања, силовања, уцене, 

тучњаве, крађе, корупција, тешке повреде, па чак и убиства међу осуђеницима) 

претварају казнену политику преваспитавања и ресоцијализације у брутално насиље 

и одмазду. Помешани и изједначени с криминалцима, чије групе владају 

робијашницама, политички кажњеници - суђени по одредбама члана 133. Кривичног 

закона СФРЈ о непријатељској пропаганди, вербалном деликту и преступу мишљења 

- подвргнути су на робији још тежем режиму и додатним казнама, јер им је ускраћен 

и онемогућен духовни опстанак, (право на интелектуални и стручни рад, писање, 

вршење верских обреда). 
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У име очувања и унапређења грађанске и друштвене савести апелујемо да надлежни 

органи Скупштине СФРЈ отворе питање и озаконе неодложну и темељну измену  

 

затворског режима. С обзиром на то да јејош у бившојЈугославијипоштовано право 

немешањаполитичкихзатвореника с криминалцима, чиме су се нарочито 

користиликомунисти и напредниинтелектуалци, сматрамо да у 

казненупраксумодерногсоцијалистичкогдруштва треба увести 

институцијуcustodiahonesta - тамновања без угрожавања личне части и достојанства. 

Подржавамо захтеве јавности, неколико републичких удружења књижевника, 

југословенских ПЕН центара, ССО Словеније и великог броја јавних и културних 

радника из целе земље за доследним поштовањем основних људских права 

осуђеника и за човечније услове у казнено-поправним домовима. Уверени смо, да ће 

тела и делегати скупштине СФРЈ узети у поступак овај апел и уважити глас разума, 

човечности и бриге за углед и достојанство наше заједнице и државе 

.(У прилогу текст Т.Крсмановића о стању здравља политичких затвореника) 

 

У Београду, 

11.02.1987.       У име Одбора: 

 

(Предраг Палавестра) 

ОДБОР ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ МИСЛИ И ИЗРАЖАВАЊА: 

 

Матија Бећковић, члан САНУ   др Коста Чавошки 

Добрица Ћосић, члан САНУ   проф. др Андрија Гамс 

проф. др Зага Голубовић    др Иван Јанковић 

проф. др Неца Јованов    др Војислав Коштуница 

проф. др Михаило Марковић, члан САНУ Драгослав Михаиловић, члан САНУ 

Борислав Михајловић - Михиз, књижевник проф. др Никола Милошевић, члан 

САНУ 

Танасије Младеновић, књижевник   др Гојко Николић, члан САНУ 

проф. др Предраг Палавестра, члан САНУ Мића Поповић, члан САНУ 

проф. др Радован Самарџић, члан САНУ  Младен Србиновић, члан САНУ 

проф. др Драгослав Срејовић, члан САНУ проф. др Љубомир Тадић, члан САНУ. 

 

-16 март 1987.године. Словеначко удружење књижевника организовало 

велики скуп у Цанкарјевом дому против Предлога за промену устава СФРЈ. 

Словенија одбија иницијативу Београда коју оцењује као унитаристичку. Тензије 

између република расту. Поводом таласа штрајкова, председник СИВ Бранко 

Микулић изјављује да ће уставни поредак бити брањен по сваку цену, укључујући и 

армију. Замрзнуте су цене хране и неких других производа на 90 дана.  
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-21. арил 1987. - СФРЈ: У току нови талас штрајкова (нпр. Железара Смедерево и 

Фабрика вагона у Краљеву). 

У Бечу на конференцији о споразумима из Хелсинкија, Југославија и Канада се 

заложили за заштиту мањинских права, подржала их Мађарска (први пут источна 

земља подржава западни предлог). 

Магнус фестивал, међународни скуп хомосексуалаца и филмски фестивал, неће бити 

одржан у Љубљани 25. маја, на Дан младости. 

 

 

 

-Јануар 1988.године. Горбачов покреће Перестројку у СССР-у. 

 

Београд забавља мајмун Сами, становник Зоолошког врта. Он је постао истинска 

медијска звезда. Сами на волшебан начин успева да побегне из Зоолошког врта, па 

би онда настала права потрага, истинска узбуна, укључили би се и београдски 

медији.  

 

Пролазио сам Душановом улицом недалеко од Зоолошког врта, наједном се на 

тротоару скупи повећа група пролазника, сви су упрли радознало очи у вис на 

поломљене избледеле ћерамиде крова нахерене  старинске куће, видех да се из тамне 

рупе у тавану склоном паду, муњевито појави витко тело мајмуна, и поче да 

махнито, као месечар,  скаче по ћерамидастим кровима. Запрепастих се.  

 

``Мајмун Сами``, зачуше се весели узвици окупљених пролазника. 

 

`` Шта мисли тај Сами, није ово Америка да може да овде ради шта хоће, сад ће га 

опет наши ухватити и затворити у Зоолошки врт``. 
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-Породични албум. С `лева на десно: први ред, горе-Мајка Зора и отац Милан у Прешеву 1934.године,  

мајка Зора и отац Милан на свадби 1930.године. Други ред : деда , отац оца Велизар Крсмановић, мајка 

Зора Крсмановић, .Трећи ред: куће Крсмановића у селу Узовница. 

Са Сашом и Миланом се  друже симпатични и скромни Албанац из Македоније 

постар ији Шериф, његова супруга Рада, и њихова ћерка Есма. Живели су дуго у 

Француској, па се вратили. Есма је девојчурак, њен отац је Албанаца а мајка 

Српкиња из Мачве, када су дошли из Француске,  Есма уђе у наш стан и седе за 

столицу, као да долази из неке војске, носила је блузу, као неки капутић, са 

назначени официрским еполетама.  

 

Милан се дружи са девојчицом Санелом и њеним млађим братом и сестром. 
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-Фебруар 1988.године.  Лист `` Младина``о тужној стварности. 

 

 

 

У листу "Младина" бројевима 8 и 9, у уводнику "Mamula go home‘‘, критикује се 

продаја оружја гладној Етиопији, а следећи број извештава о употреби регрута за 

градњу Мамулине виле у Опатији (Генерал Мамула је секретар народне одбране, 

напомена аутора). 

 

Како је све измешано, испреплетано, свет, Југославија, њене републике, Источна 

Европа, СССР, као да некакви невидљиви импулси по својој вољи подешавају и 

мешају догађаје на овој све узбурканијој планети?. Планета се мења као она дечија 

играчка што се зове калеидоскоп, дете гледа у издужену облу кутијицу,  мућка је и 

окреће руком, слике се мењају невероватном брзином и појављују пред очима детета 

у невероватном броју облика и композиција.  

 

Свет  и планета, су све измешано, безброј земаља. Свакојаких етничких, верских и 

политичких тенденција, сударају се, боре, ко зна шта све из тога може произићи. Да 

ли неко, некакве сила, може тај бескрајни и невероватан шар разноликосги ставити 

под своју контролу и подешавати по својој вољи? 

 

``Шта Југославији треба да се и даље замајава и да се и уживљава у улогу значајне 

земље, да ли јој недостаје  објективна процена ситуације?``, каже ми колега са 

факултета Петровић ( томови 1 и 2). 

 

Он каже да мисли да је 26-ог фебруара у Београду завршен први скуп министара 

иностраних послова балканских земаља (Југославија, Албанија, Бугарска, Грчка, 

Румунија, Турска). ``Ово је први такав сусрет од почетка Другог светског рата. 

Покренута је иницијатива за забрану нуклеарног и хемијског оружја на Балкану``, 

додаде помало потсмешљиво. 

 

Ни мени није јасно, на Зимској олимпијади у Калгарију, медаље за Југославију су 

освојили: Матеја Свет сребрна (алпско скијање), мушки тим у скијашким 

скоковима - сребрна, Матјаж Дебелак бронзана (појединачно скијашки скокови)? 

Толики број медаља, дивно је да наша нација буде спортска, да осваја трофеје, али 

створити шампионе захтева улагање огромних средстава.  

 

Додатно ме збуњују друге неке ствари, нација убрзано побољева, и стари, а та пошаст 

није дошла сама од себе. То је нечији учинак.  

 

Мени је добро познато откуд то. Узроци и виновници слабљења нације и државе су 

приказани у поглављима ове књиге. 

Ова држава жели да изађе из кризе, да економија живне, да имамо снажне спортисте. 

А у стварности раубује и обеспомоћава народ.  
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Како ће израубован народ да привређује, да се оплођва, да брани своје територије? 

Они о томе немају појма. 

  

 

 

Истога дана ЈАТ-ов авион Боинг 727-200 изнајмљен турској авио-компанији, је 

ударио у планину на Кипру - погинуло је 7 чланова југословенске посаде и 15 

путника. 

 

Велики Совјетски Савез тражи грозничаво свој нови пут. Ова највећа држава на 

свету, где сунце никад не залази, је се приближила амбису. СССР је огромна држава, 

са неизмерним  ресурсима,  и људским, његови лидери увиђају почињене грешке, и 

енергично иду на то да их исправе. Горбачов је започео реформе у СССР-у.  

 

Али то је врло сложен, и још више деликатан процес. Десио се јуче сукоб у Аскерану, 

у Нагорно-Карабаху убијена су два Азера.  

 

Да ли ће се СССР распасти?  

 

    

     -14 март 1988.године. Михаил Горбачов је стигао у петодневну посету Југославији 

(Београд, Љубљана, Дубровник). 

 

Том приликом је био потписан документ о поштовању "једнаких права и једнаке 

сигурности", свих држава (немешање у унутрашње ствари других држава). Горбачов 

је позвао на уједињену Европу са мање наоружања.  

 

Питам се: да ли је Југославија у стању да следи пример великог Совјетског савеза? 

Да ли ова убрзана и све експлозивнија ситуација на Балкану и у Југославији, може 

изнедрити свога Горбачова?. Тешко је поверовати у такву могућност, разне етничке 

и верске групе су тотално неспремне за било какве преговоре и компромисе, 

притиска их терет вековних лоших искустава и незараслих рана.  

 

Све сам више убеђен да се разрешење види у распаду Југославије и стварању 

засебних држава и нација. 

 

Зар је могуће да Балкан постоји и у Великој Британији? Откуд балканизација тамо? 

ИРА се показује као врло тврд орах за суперсилу и свемоћну Велику Британију. 

САС-овци су убили тројицу припадника ИРА-е на Гибралтару. Уследила је истинска 

ескалација, током сахране убијених припадника ИРА-е, униониста је убио троје, и 

ранио још шездесет окупљених. Том приликом су убијена двојица британских 

каплара, након што су се прикључили погребној поворци претходно убијених. 

 

Од почетка сукоба у Ирској, не могу да схватим како тако нешто себи дозвољава 

свемоћна Велика Британија?. Али ме још више мучи нејасноћа: ко подржава ИРУ?.  

Драгољуб није сигуран да Москва и ту није умешала своје прсте? 
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Десио се напад отровним гасом на Халабџу град у  Ираку. Зар је могуће да је Ирак 

употребљава отровни гас?. Откуд сад то?.  

 

 

Да ли се гас може употребити и у другим околностима? 

 

Југославија је одувек била отворена према западним утицајима, зато ме није нимало 

изненадило да је у Београду отворен ресторан Мекдоналдс на београдској Славији, 

први у Југославији, и први у некој социјалистичкој земљи. Сећам се да је недалеко 

од зграде садашњег београдског Мк Доналдса на зиду дуго, такорећи до недавно, 

стајао натпис: МИН НЕТ. Што на руском значи : НЕМА МИНА, чиме су 

Црвеноармејци у ослобођеном Београду 1945.године, обележавали зграде које су 

проверили да у њима нема осталих немачких мина. 

 

  

-1 март 1988.године. ВАНЗАКОНСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПОЛИТИЧКЕ 

РЕПРЕСИЈЕ. 

 

Властодршци Југославије су се определили за репресију неистомишљеника, уздајући 

се да ће тако спречити ескалацију пожара кризе. Каква заблуда? Уместо да узму к` 

знању садржину критика, и да им то буде показатељ, да открију шта ваља, а шта не 

ваља, они би такве критике априори одбацивали као `` злонамерне``, ``блаћење``, `` 

инострана завера``.  

 

Уједно, то би било лечење симптома, уместо бољке.  

 

Треба земљу демократизовати. 

 

А они желе да наставе тиранију а да то лукаво укривају. 

 

 

- Комитет за заштиту људских права                                      1.март 1988. године 

 

 

СКУПШТИНИ СФРЈ 

 

КОМИСИЈИ ЗА НАДЗОРАВАЊЕ РАДА 

 

СЛУЖБЕ ДРЖАВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

 

  

 ВАНЗАКОНСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПОЛИТИЧКЕ РЕПРЕСИЈЕ 

 

                Политичка репресија у савременом југословенском друштву се не обавља 

само по члану 133 кривичног законика (КЗ СФРЈ) и другим параграфима КЗ него и 

прибегавајући рафиниранијим видовима. 
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Некрофилска оргијања сатаниста. 

 

              Без намере да извршимо свеобухватну анализу врло широког спектра ових 

ванзаконских инструмената политичке репресије који се примењују над онима који 

су оцењени као политички штетни на било који начин, истичемо само оне које 

сматрамо да су нарочито заступљени и значајни: 

 

1.       у области запошљавања и професије: откази или онемогућавања запошљавања 

или обављања појединих професија; што се тиче професионалне промоције; 

смењивање са вишег на ниже место; остављање стручњака без задатака; рад ван 

струке; рад у тешким условима што се тиче: температуре, влаге, буке, изложености 

утицајима хемикалија, атмосферилија; по питању стана; на нивоу плате; казнени 

дисциплински поступци; напади на углед и част; изолација; разни облици 

шиканирања; насилна пензионисања. 

 

2.       полицијска малтретирања: легитимисања; испитивања; притварања; претреси 

стана; одузимања докумената, итд. 

 

3.       одузимање путних исправа. 

 

4.       забрана публиковања, јавних наступа и делатности, цензура свих видова јавних 

активности. 

  

5.       избацивање из чланства СКЈ 

 

6.       кампање у средствима јавног информисања без права на одговор или деманти. 

 

7.       конфискација преписке, сметње у употреби телефона 

 

8.       изолација и заплашивање сродника и познаника да пружају подршку и друже 

се са појединцем или породицом у политичкој немилости. 
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9.       жалбе за разне злоупотребе које је врло тешко доказати али зато њихова 

учесталост указује да требају да буду испитане. Јавности су постале познате жалбе 

сродника против органа власти да су изазвале смрт адвоката Јована Баровића и 

синдикалисте Радомира Радовића из Београда и загребачког студента Ернеста 

Брајдера. Нама је познато више сличних случајева жалби. Са разних страна допиру 

жалбе грађана на разне злоупотребе: монтиране судске оптужбе и процесе; 

коришћење судова и различитих административних процедура (приликом 

имовинско-правних спорова, наслеђа, развода, пензија, дозвола за рад приватника, 

итд) да се нанесе штета политички непожељним особама. Напомињемо да је број 

сличних жалби што се тиче појавних облика оваквих злоупотреба велики. 

 

 10.    политичка дискриминација над политички неприпадном већином. Званичници 

признају да је најчешће неопходно да би се био и најмањи шеф, шефчић, пословођа, а 

не само директор или функционер, имати партијску књижицу. (Видети часопис 

„Фокус― бр. 8/81 стр. 22). Званични извори признају да чланови СКЈ лакше долазе до 

посла, брже напредују, да у просеку више зарађују од нечланова, брже долазе до 

стана, а самим тим и благовременије и на бољи начин решавају питање заснивања 

породице и биолошке репродукције. Импакт политичких квалитета на друштвени 

положај је тако снажан да се ради о истинској обесправљености већине, о опресији. 

 

           Што се тиче овога инструментаријума, понекад се примењују поједини од ових 

поступака. Али се може радити о методично дозираним и координираним акцијама 

које могу трајати врло дуго, бити интензивног дејства. И самим тим могу бити 

опасне или врло опасне у појединим случајевима. 

 

        Суштина ових инструмената је да они субституишу затвор. Обезбеђује се 

ефикасна репресија и без стављања у затвор. Нема тако неугодних по власти 

политичких суђења која привлаче велику пажњу јавности и имају велики 

публицитет у јавности. Овакви поступци иако су по својој бити политичка репресија 

нигде нису регистровани као такви. 

 

        Политичка репресија која би требала да се обавља пред судовима уз примену 

формалне правне процедуре и увид јавности, се обавља у предузећима или појединим 

друштвеним микро структурама и срединама где јавност нема увида и контроле. 

 

        Обично нема никакве правне процедуре (нпр. када је у питању професионална 

промоција). Политички мотив се вешто укрива (нпр. у случају професионалне 

промоције се истиче да су други способнији а када се да отказ тврди се да је по среди 

прекршај дисциплине или закона). У случајевима када има правне процедуре наводе 

се други разлози, нпр. прекршај дисциплине или закона. 

 

             

Нема оптужбе, одбране, суђења, доказног поступка, права жалбе. 
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            Упутства за примену оваквих мера се дају усмено од стране органа власти 

који су непознати особи на коју се односе и измичу увиду и контроли јавности. 

Најчешће нема никаквог писаног трага ни доказа. 

            Због овакве њихове природе ове повреде права је тешко не само препознати 

него и доказати и упознати јавност са њима. 

 

            Ствар је утолико сложенија што су у питању врло специфичне мотивације 

политичких прогона које могу на први поглед изгледати ирационалне. Не падају под 

удар само непријатељи него и друге категорије грађана: у питању је тзв. 

превентивна репресија која има за циљ да угуши потенцијалне непријатеље пре него 

што они постану стварни непријатељи; потрага за жртвеним јарцима и особама 

којима ће се заплашивати други, јачати кохезија у групи, на које ће се бацити 

кривица за тешкоће; због моралних, филозофских убеђења; честе су хајке на 

непокорне, другачије; и због многих других разлога. 

 

             У јавности се због још недовољно сазреле климе у друштву не говори довољно 

о оваквим праксама. Овај феномен је запостављен и не истиче се када се говори о 

стању са људским правима. Ова област је неистражена од друштвене науке. власти о 

томе никад не говоре. нема контроле над онима који то раде. 

 

             У јавности када се оперише са индикаторима политичке репресије и 

деликвенције се узима у обзир само број политичких затвореника а ови облици 

репресије се запостављају. А што је кобна заблуда са тешким последицама. Док се 

спроводе протести демократке јавности поводом забране публиковања књига, 

позоришних представа, поводом суђења појединцима због вербалних деликата (а што 

је такође врло значајно) дотле та иста јавност остаје потпуно нема и не реагује скоро 

никако на понекад врло опасне прогоне грађана путем ванзаконских инструмената. 

 

            Овакво стање духа у друштву и недостатак познавања света се користе од 

стране филијала власти за то задужених да се овакви нелегални и опасни поступци 

укривају. Ради се, да будемо отворени, о потрази рафиниранијих и заобилазнијих 

метода који не би доводили у питање демократску фасаду. 

 

            Слични незаконити поступци а који су све присутнији у друштву,  а што се 

жели укрити по сваку цену, су последица не само хипокризије, него и несклоности 

владајућих кругова да конституционализују и ограниче јавну власт којом располажу 

и да је ставе под делотворну и трајну контролу слободне јавности и оних у чије име 

владају. Овакав приступ људским правима вуче своје корене из тзв. 

револуционарног волунтаризма („Све је допуштено ономе који ради у духу 

револуције―). 

 

            Овакви случајеви и околности и услови који до тога доводе значе одсуство 

истинске владавине права у овој земљи, Политичка репресија у једној правној  
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држави се обавља над прекршитељима који су за то дали оправдан разлог путем за 

то прописаних законских параграфа уз примену непристрасног суђења где је 

обезбеђен увид јавности. 

 

           То је у исто време знак и доказ крајње олаког поигравања са судбинама 

великог броја људи и породица, који су у правом смислу речи ван закона. У друштву 

је присутна клима недостатка личне сигурности где су грађани остављени на 

немилост властодржаца. 

 

          Овакво стање је у супротности са Уставом СФРЈ, Општој декларацијом о 

људским правима Уједињених нација, Хелсиншким договорима. 

 

          У прилогу достављамо преглед карактеристичних случајева са циљем да 

илуструјемо наша излагања. Ми познајемо неколико стотина сличних случајева у 

средини у којој свакодневно живимо. 

 

         Позивамо се на уставно право грађана да се могу обраћати државним органима 

и покретати иницијативе, те захтевамо да овај наш допис буде испитан у томе 

смислу. 

 

                                                        У име Комитета за заштиту људских права 

 

                                                                      Драган Вељковић 

 

  

Миленко Рибић, политиколог, Голуб Бакић, правник, Вукан Миливојевић, 

политиколог, др Иво К. Мариновић, Вања, лекар Томислав Крсмановић, 

економиста,Радомир Вељковић, пензионисани потпуковник ЈНА, Вук Оклетац, 

економиста,Душан Стефановић, филмски радник,. Милисав Живановић, јавни 

радник,Петар Бјелановић, службеник, Никола Познић, службеник без 

запослења,Вера Николић, медицинска сестра,Вибок Лујза, пианисткиња,Јанош 

Вибок, пензионер,Урош Букумира, професор,Милош Богдановић, студент. 

 

  

ПРИКАЗ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ СЛУЧАЈЕВА 

 

 МИЛЕНКО РИБИЋ, политиколог без запослења (1949) из Осијека је због деликта 

мишљења на основу пресуде Окружног суда из Осијека ( стављен му на терет срспки 

национализам),провео у затвору годину дана (од 1985. до 1986. године). У затвору је 

оболео озбиљно. Од 1983. године не може нигде да нађе посао као политички 

неподобан. Изложен је повременим судским процесима, легитимисањима и разним 

полицијским и административним малтретирањима. Под пресијама и без 

егзистенције напустио је Осијек и сада живи у селу Ердевик у  тешким условима и 

беди. Њему је одузет и пасош. Жали се на изолацију и заплашивање људи да га 

контактирају, конфискацију преписке, сметње у телефонирању, да га људи  
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избегавају и да је сатеран у својеврсно прогонство у мало село далеко од Београда, 

далеко од особа сличних интереса и које би му могле бити од користи. У оваквим 

условима живота онемогућен је да заснује породицу. Његово здравствено стање је све 

лошије мада је већ и раније био руиниран. Он је недавно предложио да се оснује 

Грађанска политичка партија. 

 др БОГДАН АНТИЋ, лекар, рођен 1955 је на основу пресуде К.217 од 3.11.1986. био 

осуђен од стране Окружног суда из Tузле на казну робије због вербалног деликта 

(српски национализам) осуђен на 4 године затвора. Др Антић је добио отказ, у 

међувремену је имао тешку саобраћајну несрећу, сада се лечи од последица исте. 

Супруга, такође лекар је била искључена из Партије јер је одбила да осуди 

понашање свога супруга и да се разведе од њега. Др Антић не може нигде у 

Југославији да нађе посао, отворено му кажу да је то због тога што је био осуђен за 

политички деликт. Он је етикетиран као српски националиста а што је лажна 

етикета. Др Антић живи код родитеља недалеко од Сарајева који га издржавају а 

супруга живи у Зворнику. 

УРОШ БУКУМИРА, професор (1936), Jанка Лисјака 19, Земун је услед тога што се 

замерио бирократији у Иванграду, Црна Гора, трпео различите прогоне: избачен је 

из свога стана на улицу, узурпирана његова имовиna, малтретиран од стране 

директора у гимназији у Иванграду, против њега изазивани његови ученици, његова 

деца прогањана у школи, супруга на радном месту, подстицана против свога супруга, 

био је више пута оптуживан, предмет судских процеса, хапшен и испитиван. Да би се 

одбранио од бирократске самовоље професор Букумира је штрајковао глађу 1987. 

године. Од септембра 1987. године до јануара 1988. године је покушао да ради у својој 

школи али услед шиканирања је био принуђен да напусти. Породица живи у 

Београду изложена страдањима, гладовању, струја им је искључивана више пута јер 

немају новца да плате, изложени су различитим облицима шиканирања. Професор 

Букумира је озбиљно оболео. Сада је породица у Београду где је избегла да се спасе 

од црногорске бирократије из Иванграда. 

ДОБРОСЛАВ ПАРАГА, студент, (1960) из Загреба, ( за Добослава Парагу су се 

залагали Одбор за одбрану слободе мисли  и изражавања у коме има 12 чланова 

САНУ, и Одбор за људска права УКС-Удружења књижевника Србије), боравио је у 

затвору од 1980 до 1985. године услед вербалног деликта где је озбиљно оболео (висок 

крвни притисак, несаница итд), није могао да се упише на Загребачки универзитет 

после тога, фебруара 1986. године је позван на преглед у војној болници у Загребу где 

је иако је био болесник изложен шиканирањима као наводни државни непријатељ и 

сарадник усташа. Иако оболео био је послат на служење војне обавезе где је оболео и 

пребачен у Војну болницу у Сплиту где је био изложен нељудском третману и 

притисцима. На крају је био избачен са инвалидским колицима на улицу али је 

најзад враћен на психијатријско одељење иако му тамо није место. После тога је 

имао судски процес. Услед сталних шиканирања у Загребу је отишао да живи са 

својом супругом у Љубљану. 

ДОМАГОЈ ПАРАГА, комерцијалиста (1959) из Загреба, брат Доброслава Параге је 

изложен већ више година полицијским малтретирањима онемогућавањима на 

радном месту, био је смештен као дечак насилно у психијатријску болницу због 

вербалне увреде на рачун једног функционера где је био изложен неиндицираном  
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фармацеутском третману, За време служења војне обавезе у Гњилану (1979) је био 

изложен казненом третману, из војске је изашао озбиљно оболео. Отац Домагоја и 

Доброслава Смиљан, адвокат је упоредо са својим синовима прогањан и сам као и 

цела породица. Власти су у време суђења сину Доброславу бити растерали сву 

клијентелу,  било му је прећено да ће му забранити да обавља своју професију, био је 

прогањан и раније још од 1945. године као и његова супруга. 

ЕРНЕСТ БРАЈДЕР, студент из Загреба, пријатељ Доброслава Параге и био ухапшен 

у исто време када и Д. Парага, рођен 1949., пре смрти становао у Загребу, ул. Бригаде 

Бр. Радића, који је био ухапшен и испитиван од органа власти приликом хапшења 

Доброслава Параге 1980. године, иначе одличан пријатељ овога последњег. После 

серије испитивања и притисака нађен је мртав. Према тврђењу Доброслава Параге, 

њеовог брата Домагоја и њихових пријатеља власти су казале да се Е. Брајдер сам 

убио. Према Д. Параги постоје две верзије, једна је да се отровао  а друга да је скочио 

кроз прозор. Д. Парага тврди да је Е. Брајдер био стабилан и да никада није 

спомињао самоубиство и да је цела ствар крајње сумњива и чудна. Оптужбе на 

убиство је тешко доказати али је могуће. СУП Одељење за сузбијање криминалитета 

из Загреба број 18/6-07-К-1095/80 од 27.11.1980. г. у 8.05 сати у Записнику о увиђају 

тврди да је Е. Брајдер извршио самоубиство скакањем кроз прозор на плочник и 

наводи шта је нађено, међу осталим стварима и предмети који су својина Доброслава 

и Домагоја Параге. Е. Брајдер је био дисидент. 

ПЕТАР ЈЕНЕИ, машинбравар( 1953) из Новог Сада, је био нераздвојан пријатељ 

Јаноша Вибока из Новог Сада који се налази од 1971. године у КП Дом Београд, 

Бачванска 12. Петар Јенеи и његова мајка најбоља пријатељица Вибок Лујзе, 

пианисткиње, мајке Вибока Јаноша, су упорно тврдили да је Вибок Јанош невин 

смештен од 1971. године у затвор да се ради о политичком обрачуну који је 

камуфлиран лажном оптужбом Ружа Јенеи је тврдила да је Вибок Лујзу силовао 

……….. здравствени техничар београдског затвора и да је пљачкао породицу Вибок 

читавих 10 година. Петер Јенеије свугде причао да је Вибок Јанош невин и да дело 

које њему приписују је уствари поступак власти, оптуживао је власти за прогоне 

људи и криминал. Мајка Петра Ружа Јенеи у своме писму Amnesty International од 

1983. године тврди да је њен син био убијен од стране СУП-а Нови Сад на дан 

5.1.1982. године у 22 часова и 45 минута испред кафане „Ариана― у Новом Саду 

испред саме зграде СУП-а. Власти су рекле да је он извршио самоубиство, она тврди 

да то није тачно да њен син није склон томе да су то урадиле власти које су пре тога 

упорно претиле њој и њеном сину да ће их уништити. 

МИЛОРАД НОВАКОВИЋ, професор у пензији, (1928) из Зрењанина, који је због 

вербалног деликта боравио у КП Дом Сремска Митровица од 1979 до 1984. године. У 

затвору је озбиљно оболео, штрајковао је више пута глађу. По изласку из затвора 

нигде није могао наћи посао као политички неподобан, преведен је против своје воље 

у инвалидску пензију која је минимална и живи у беди. Одузет му је пасош а што 

онемогућава његову жељу да оде на Запад. Онемогућено му је лечење и изложен је 

полицијском подозрењу и надзору, изолацији. док је био у затвору његова бивша 

супруга Руска Славова, лекар (1936) од које се развео у условима прогона, која је 

била такође политички прогањана особа, одузет јој пасош, испитивана од органа 

власти због њених наводних изјава датих приликом путовања на Запад где је  
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контактирала своје земљаке Бугаре (она је емигрирала из Бугарске), је била 

ухапшена 1980. године и по речима професора Новаковића је нађена мртва у затвору  

у Крагујевцу, власти су изјавиле да је извршила самоубиство. Професор Новаковић 

износи тврдњу да је то сумњива ствар коју поткрепљује изјавама новог супруга 

докторке Славове и познаника докторке Славове, да она није особа која се лишава 

свога живота, да се жалила на крајње опасне претње власти. Она ниједном није 

посетила професора Новаковића док је био у затвору, нити му писала, слала пакете. 

Њихов син Игор (18 година) је после смештаја у затвор и смрти своје мајке смештен 

у дом за незбринуту децу у Зрењанину где је и сада. Он ниједном није посетио оца у 

затвору, није му писао. По изласку из затвора када је професор Новаковић дошао по 

сина он је одбио да се види са њим нападајући оца да је издајник и народни 

непријатељ. То су исто рекли професору Новаковићу и његови васпитачи који 

индоктринирају Игора и изазивају га против оца. М. Новаковић се жалио 

организацији Уједињених нација где каже да су му власти пренеле отворено да се 

ради о казни и да желе да га онемогуће да васпитава свога сина у духу својих 

верских, филозофских, политичких и моралних убеђења. 

ДЕСИМИР МИТРОВИЋ, пензионисани радник (1917) из села Узовница код 

Љубовије на Дрини, Србија, он је после рата био изложен политичким прогонима 

због тога што је његов брат био четник, и он сам је био две године у четницима. Био 

је притваран, испитиван, суђен, малтретиран на разне начине. Његов брат Милорад 

(1908-1984) је био осуђиван у више наврата на казну затвора због вербалног деликта. 

Његов син Миодраг, земљорадник (1952) је провео у психијатријској болници од 

1971. до 1981. године.Десимир Митровић је изгубио живот несретним случајем 21. 

јула 1981. године у селу Узовница када је пао са моста на планинској речици 

Грачаница, том приликом му је сломљена кичма. 

БОЖИДАР ТОДОРОВИЋ, професор, (1931) из Београда, Хаџи Рувимова број 2 је 

1977. године добио отказ у IV Београдској гимназији као политички неподобан, од 

тада до 1985. године био без посла и без сталних прихода, социјалног осигурања, 

издржавао се тако што је обављао физичке радове. 1985. године је био осуђен на 

казну затвора од 40 дана због вербалног дела. Божидар потиче из политички 

прогањане породице, његов отац професор (1904-1975) из Чачка је био осуђен на 

вишегодишњу казну затвора због вербалног дела (Отац погинуо несретним случајем 

1975. године у Чачку у саобраћајној несрећи), његова сестра Милица Тодоровић, 

професор (1935) је такође жртва политичких прогона у школи где ради (Смењена је 

са места професора на место библиотекара, школски органи покушавају да је 

преведу у пензију иако она то не жели и не постоје законски основи за такву меру). 

Професор Тодоровић сада ради као ноћни чувар у Народном музеју у Београду. Он је 

озбиљно оболео, нарочито му смета тежак ноћни рад и дежурства, жали се на претње 

органа власти и шиканирања на радном месту, да му млађи чувари охрабривани од 

својих претпостављених прете физичким обрачуном. 

Др МИКА АНДРИЋ, доктор ветеринарских наука (1935) запослен у Галеници као 

стручни сарадник, због својих залагања за ствар људских права у Галеници и шире у 

друштву (он је написао и један запажен приручник за одбрану повређених права) 

,због наводног српског национализма, је био више пута хапшен и испитиван од 

органа власти, суђен и осуђиван, слат на психијатријску експертизу (где је  
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проглашен психички здравим), о њему је у више наврата писала домаћа штампа. У 

Галеници је изложен шиканирањима и онемогућена каријера. Др Андрић се жали на  

упаде органа власти у стан, претресе, претње, надзор, контролу преписке. Др Андрић 

је озбиљно органски оболео. 

Др МИЛАН АНДРИЋ, доктор правних наука (1932-1986), познати борац за 

синдикална и људска права, брат др Мике Андрића. Др Мика Андрић у својим 

жалбама државним органима, а које је изнео и на трибини у Удружењу књижевника 

у Француској број 7, оптужује отворено и директно власти да су криве за смрт 

његовог брата Милана који је умро изненада од можданог удара 6. јуна 1986. године. 

Др Милан Андрић не жели да пружи детаљнија објашњења о томе како он сматра да 

су власти то урадиле, он истиче да је његов брат жртва медицинских злоупотреба и 

прогона, специјалног третмана. 

ВУКАН МИЛИВОЈЕВИЋ, политиколог (1949) из Вршца, Омладински трг број 5, 

који је после једне познате политичке афере у Вршцу био лажно оптужен и осуђен на 

казну затвора од стране Вишег суда у Панчеву од 16.7.1978. године, број 49/78, провео 

је у затвору Сремска Митровица од 1978. до 1985. године. У затвору је штрајковао 

глађу, по изласку из затвора нигде није могао наћи посао, речено му је да је то зато 

што није политички подобан, сада ради као физички радник са платом од 8 старих 

милиона месечно. Изложен је полицијским малтретирањима, претњама да се не 

жали и не пише књигу о боравку у затвору(Он тврди да му власти прете да ће га 

убити, отровати, запалити кућу, да знају где деца прелазе улицу итд). Према тврђењу 

В. Миливојевића који је врло озбиљна особа у чије се речи може имати поверења док 

је био у затвору његове ствари и намештај су распродати на јавној лицитацији врло 

јефтино, да је сада њихова вредност милијарда старих динара, није му дато никакво 

обештећење. 

Др ЈОВАН ГУЦИЋ, доктор физичких наука (1931) из Београда, је имао досада отказе 

као политички неподобан, 1976. године његова кандидатура за професора 

Грађевинског факултета у Суботици је одбијена, јер није политички подобан јер је 

политички неактиван. Пресудом К.б.3-84 од 4.05.1984. године осуђен је од стране 

Окружног суда Ниш на казну затвора од 1 године дана због наводног одавања 

пословне тајне. (Приликом напуштања предузећа „ЕИ― Ниш где је био запослен и 

дошао у конфликт са руководиоцима који га оптуживали за политичке грехове му је 

на капији чувар нашао његова пословна документа, а што је искоришћено да се 

подигне оптужница и да буде осуђен). Касније се др Гуцић жалио вишим инстанцама 

и пресуда је укинута као неоснована. Он се жалио и Unesco-u 1986. године, 

представник Владе СФРЈ при Unesco-u  био обећао да ће ствар бити сређена. Он је 

ускоро био ослобођен казне. Али су се онемогућавања на радном месту наставила. Др 

Гуцић је био остављен без задатака у Институту „Кирило Савић―, добијао је само 

трећину плате, изложен шиканирањима. Његов брат др Драгољуб Гуцић, лекар се 

такође жали на политичку дискриминацију. Њихова мајка Иванка Гуцић (1906) је у 

прошлости била изложена политичким злостављањима. 17.9.1984. године када је њен 

син био у затвору је нападнута од провокатора који је премлатио (добила је потрес 

мозга) говорећи јој да јој је син издајник, да одаје пословну и војну тајну. Њен брат 

др Војислав Јовановић, правник (1895-1956) је био осуђен због деликта мишљења и 

боравио је у затвору од 1950. до 1956. где је умро од туберкулозе бубрега. Породица  
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Гуцић се жали да је био премлаћиван, држан стално у самици, без довољно хране у 

влази, хладноћи, изолован, да му је одбијена лекарска нега на шта је имао право. 

Осуда др Гуцића на казну затвора и разлог су били објављени у листу „Политика― а 

што је нанело штету угледу др Гуцића. Др Гуцић је услед прогона напустио СФРЈ и 

сада живи у САД. 

ДРАГОЉУБ ИГЊАТОВИЋ, песник (1936) из Београда, је био осуђен 1974. године у 

познатом судском процесу услед свога иступа на скупу социолога на Дивчибарама. 

Септембра 1979. г. заједно са М. Ђиласом и М. Селићем је покренуо часопис 

„Часовник― због чега је био осуђен на казну затвора од 1 месец. Покренуо је априла 

1981. године заједно са Т. Крсмановићем Акцију против злоупотребе психијатрије и 

медицине у политичке сврхе, један је од покретача Комитета за заштиту људских 

права децембра 1986. године. Њему је одузет пасош, често хапшен и испитиван, под 

полицијским надзором, забрањено публиковање, више пута му је претресан стан, 

одношени документи, одузет му је гештетнер. Он се жали на прогоне деце, да им 

школски органи и власти говоре да им је отац државни непријатељ и криминалац, 

да децу прогоне у школи, жали се на притиске на бивше супруге са захтевом да га 

денунцирају и не пружају подршку. Његова бивша супруга преплашена од полиције 

је била написала против њега кривичну пријаву наводећи да је он опозиционар. 

Жали се на онемогућавање преписке и телефонирања, да је сатеран у својеврстан 

затвор на слободи. Тешко је оболео органски и живот му је у опасности. Његов брат 

Петар Игњатовић (1940) службеник је био запажен у студентском покрету 1968. 

године, био је више година без посла као политички неподобан, сада се жали на 

шиканирања на радном месту. Драгољуб се жали на злоупотребу медицине над њим 

док је био у затвору са циљем да му разруше здравље. 

ЈОВАН ЛУКИЋ, инвалидски пензионер (1935) из Сарајева. Он је 1964. године добио 

отказ са места пословође продавнице текстилних производа, а зато што је 

критиковао корупцију и малверзације директора и његове групе. ,оптужен да је 

српски националиста. Од тада је без запослења и сталних прихода, због његових 

жалби на неправде је био више пута хапшен и суђен и осуђиван ,био прогањан 

серумом истине и електро-шоковима. Упркос упутства Председника Тита да се 

његов проблем реши на праведан начин до тога није дошло. Његова супруга се жали 

државним органима (Њена изјава од  8. јуна 1967. г.) да је била приморавана да 

напусти брачну заједницу и не пружа подршку Јовану и да јој је прећено да ће над 

њом спровести насилан абортус уколико не испуни захтев власти. Својом изјавом од 

22.4.1982. године она објашњава како је на њу вршио притисак државни орган да се 

разведе од Јована. У своме допису Центру за социјални рад Сарајево од 21.2.1983. г. 

његова ћерка Лукић Снежана, студенткиња се жали да су је државни органи 

изазивали против оца и завађали. Јован Лукић је преведен против своје воље у 

инвалидску пензију. 

ИВАН ПРЕКАЈСКИ, филолог, (1948), Македонска 11, Београд, без запослења од 

завршетка студија, био је више пута хапшен, под истрагама, подвргаван судским 

поступцима као борац за људска права. 1968. године је био врло активан у 

студентском покрету због чега је избачен са Стоматолошког факултета у Београду. 

Органи СУП-а су му приликом испитивања претили, захтевали да се са њима налази  
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по кафанама, претили су његовој мајци која је стара и болесна њему говорили да ће 

је малтретирати и да ће се потрести због тога и имати срчани удар. Жали се на  

прогоне кроз насртаје на здравствени интенгритет. 1979. године је био претучен у 

Студентском граду у Београду од провокатора полиције специјализованих за сличне 

обрачуне који су му рекли да ће га масакрирати ако настави дисидентске 

активности. Оболео је органски. Жалио се више пута органима власти, њему 

онемогућавају запошљавање отворено говорећи да је то због политичких разлога. 

Његов отац је био у послератном периоду хапшен и осуђиван на дужу временску 

казну затвора због својих политичких активности. Умро је од рака и срца.Мајка 

болесна од дијабетиса и других болести. 

АЛЕКСАНДАР КАРАГИЋ, филолог )1952) из Београда, Кумодрашка 144, је лишен 

права на пасош због политичке изјаве, нема стални посао, без стана. Потиче из 

политички погањане породице, његов деда, отац и други су били прогањани од 1945. 

године као и његова мајка која је по основу политичке казне преведена насилно у 

инвалидску пензију. 

Др САВО ПЛАМЕНАЦ, лекар (1921-1980) из Београда, био запослен у предузећу 

„Галеника― где је био изложен прогонима и шиканирањима, онемогућавању да 

добије стан, дисциплинским поступцима, био је етикетиран као политички 

неподобан, судио се са Галеником. Умро је од инфаркта 24.10.1980. године док је имао 

реч на семинару, симпозијуму лекара у Сомбору. 

МИЛИША ДАКИЋ, професор, (1947) из Батајнице, син угледног четничког официра 

(али и рођак народног хероја Дакића) је онемогућен већ годинама да добије посао 

због свога породичног порекла. 

ПЕТАР УРОШЕВИЋ, пензионер, (1925) из Београда, Чингријина 32. Као дечак 1941. 

године је био заведен четничком идеологијом, 1945. године заробљен од партизана, 

1948. године и био оптужен и осуђен на казну затвора од шест  година због наводног 

чланства у Националном комитету спаса, робију провео у Сремској Митровици. 

Имао доста тешкоћа да нађе посао, 1965. године после отказа напустио земљу и 

живео у Бриселу, Белгија на раду од 1965. до 1968. године када се вратио у земљу и од 

уштеђевине отворио приватан ауто-сервис. 1977. године забрањено му је да обавља 

приватну делатност као морално-политички неподобном јер је морао да прибави 

уверење да није осуђиван, а што није било могуће јер је период 1948-1954. провео у 

затвору као политичку осуђеник. Упорно се жалио, 1979. године је на пешачком 

прелазу у Бранковој улици био оборен од камиона у пуној брзини, био је више часова 

у коми, једва је остао жив. П. Урошевић се жали на прекршај саобраћајних прописа 

од стране шофера. Одмах после тога је отишао у инвалидску пензију. 
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Рођака Милића  Крсмановића, Јовиног ( том 2.. 
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-5 април 1988.године. Допис Amnesty International-Радомир Вељковић пуштен на 

слободу из ПБЦЗ у Београду. 

 

Ово је велики дан за њега, и наша, и моја лична победа. Дали ће га најзад, када је 

сада на слободи, власти оставити на миру?.  

 

-  
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-Април 1988.године-Незаконито одузимање грађанских права бившим политичким 

затвореницима. 

 

Радомир Вељковић је сада на слободи. Врло сам забринут за његову даљу судбину.  

 

Из увида у биографије појединх политичких затвореника, ми је добро познато да 

њихово ослобађање из зидина затвора, не мора да значи да ће репресија над њима 

престати. Већина су и  након слобађања трпели изливе свакојаких омраза и  

 

 

самовоља разуларених и самовољних апаратчика. А одмазда би се ширила и на 

најближе, на сроднике.  

 

 

-  
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-    7 април 1988.године. Умро Хамдија Поздерац, бивши потпредседник Југославије. 

 

Нешто необично се дешава, последњих година су почели свакојаки неуобичајени 

догађаји, којих није било у толикој мери раније, који се из дана у дан убрзано и 

неумитно смењују једни за другим. Људи су скоро огуглали.  

 

Вест о смрти познатог политичара Хамдије Поздерца је изазвало још једно велико 

изненађење. Неко га је уклонио, чујем са различитих страна. Ко, како, зашто? 

 

 

 

Постаје јасно да је Совјетски савез направио историјку грешку уласком Црвене 

армије у Авганистан. Изгледа да се рат у Авганистану ближи крају. Потписан је 

Женевски споразум између ДР Авганистана и Пакистана, уз САД и СССР као 

гаранте. Одређено је повлачење совјетских трупа до фебруара 1989.  

 

СССР запада у дубоку унутрашњу кризу, али рачун за деценијске погрешке у 

спољној политици, тек сада све више бива испоручен на наплату Кремљу.  

 

У Совјетском Савезу има отпора реформама. Извештено је да је смењен Јегор 

Лигачов, секретар за идеологију совјетског политбироа ("број 2 у партији") – јер се 

противио  Горбачовљевој политици перестројке. 

 

Да ли ће Југославија следити пример СССР-а, и кренути путем реформи такође? 

 

Шта се то дешава у моћној западној држави Италији? Зар је заиста могуће да су 

Црвене бригаде су убиле сенатора Руфилија, саветника премијера де Мите.  

 

Ако су Црвени тако опасни у Италији, шта тек могу чинити овде?. Ми смо овде 

остављени на немилости. Или је то нека мутна игра? Чему? 

 

Драгољуб Игњатовић сматра да су кредити које ндобија наша земља уствари 

``данајски поклони:`` Југославији опет дају кредите, то ме забрињава већ дуги низ 

година. Дошло је до споразума Југославије и комитета банака-кредитора, којим је 

обухваћено 6,5 милијарди долара дугова банкама. Уместо давања деценијама 

кредита, ову земљу треба обавезати да успостави тачну дијагнозу своје економске 

ситуације, и да предложи план корективних мера. А тога нема. Кредити замагљују 

сагледавање узрока галопирајуће кризе, и преписивање корективних мера. А једнога 

дана када пресахну, југословенска привреда ће бити тотално оборена на колена. Тада 

ће бити касно. А добијене кредите треба и враћати?`` 

 

 

--19 април 1988.године. Још увек врло велики број политички проскрибованих 

породица и појединаца. 

 



895 

 

Данас смо се опет састали у повећој соби у моме изнајмљеном стану у Ћустендилској 

улици на Карабурми. Било је петнаестак присутних знатижељника, махом су то били 

страдалници, улазили би покуњених глава, смушени, са најлонским кесама у рукама 

у којима су се назирали документи.  

 

Знам, зашто су дошли. Они очекују подршку, појас за спасавање?  

 

Познајем неке од њих из аула судова, када би прилазили шалтерима у згради суда у 

улици Слободана Пенезића Крцуна, иза шалтера би их посматрала потсмешљива  

 

лица службеница, које би када би они одлазили, иза њихових леђа, намигивале 

колегиницама: судски кверуланти, увијајући руком изнад главе.  

 

Било је ту и знатижељника, који нису имали било каквих озбиљнијих окапавања са 

осионим бирократама, и који нису на себи осетили њихову омразу , једноставно су 

дошли, да виде, да чују, њих занима шта се то овде дешава? Можда је неке од њих 

послао СУП?. 

 

Ипак, препознао сам међу присутнима, поседалим по отвореним широком 

пластичном лежају у мојој соби, оне који су ми раније доставили документа, гледали 

су ме са надом, да се спасу из раља прогонитеља, да буду враћени на посао, деца су им 

била незапослена, избацили су их станова на незаконит начин,  њихови блиски и 

драги су чамили иза решетака,  неко им је претио? 

 

 

 
 

Аутор. 

 

Састанак је већ био почео, неко закуца стидљиво на врата, у просторију уђе витка, 

повисока плавуша, очи свих присутних мушкараца је проценише у магновењу. Она 

је необично привлачна. Могла би имати негде између 35 и 40 година, њен  
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самоуверен наступ, сигуран ход, и правилне црте лица са усађеним мудрим и врло 

живахним зеленим очима  одају интелектуалку. 

 

`` Неко је шаље``, одмах помислих.  

 

Нађоше место и за њу, нађе јој се при руци мужевни Јокић, села је на низак лежај 

поред њега, иделан и изазован да се покажу заводљиве женске облине. Али она је 

поступила потпуно дугачије. Била је у тесним фармеркама, али је своје дуге витке  

 

ноге скромно и учтиво сложила и укрстила, показујући да је спремна и нестрпљива, 

да се са истинском пажњом удуби у моје излагање. Мој брзи, први утисак, је да је она  

префињена и  лепо васпитана особа. А први утисак је често пресудан за даље могуће 

интеракције.  

 

Процес процењивања привлачности особа супротног пола је,  по мени,  пре свега 

говор потсвести. Ако би некога запитали да опише како процењује привлачност 

особе супротног пола при сусрету, или ако би се сами замислили и преиспитали како 

се тај  процес одвија, када смо ми лично у питању, установили би смо да је потребно 

много истинског труда, удубљивања, присећања, и речи, да би се дошло до исправног 

приказа шта се све тада дешава. Шта се прво погледа, по којим деловима тела, лица, 

шета љубопитљив поглед, на шта се највише обраћа пажња, како се на крају ствара 

интегрална представа о другој особи.? А та врло суптилна мисаона и осећајна, 

суствари врло сложена  операција се одигра муњевито, елегантно, у трену. То је 

уствари говор потсвести.  

 

На ова размишљања се надовезаше друга. Све је уствари пијаца, трговина. Свако 

нуди оно што има, увија у крпице, истиче привлачне делове тела, хвали своју робу, 

своје тело, очи, лице, или своју биографију, и све оно друго што може другу собу 

привући. Али, из таквих пиљарских, баналних цењкања, се понекад може изродити 

нешто друго, узвишено. Неко рече: живот је такав, чупав и длакав. 

 

Посматрајући је дискретно и са дозом љубопитљивости, помишљао бих, да бих био 

зиста дубоко разочаран у њу и њену префињеност,  и на први поглед стечени утисак 

о њеном необичном рафинману, када би она сада дугачким прстима са нападно у 

црвено обојеним ноктима, узела ноншалантно дугачку цигарету из љупког паковања 

цигарета марке Gitanes, и ставила цигарету кокетно у накармисане усне? Обавезно 

при том да се обрати првом најближем иоле симпатичном мушкарцу, за услугу, да јој 

припали цигарету? . 

 

Неки су пушили цело време, она није запалила ниједну цигарету. Нити су јој нокти 

обојени. Уста јој нису била приметно накаринисана, али при том нису нимало губила 

своју љупкост. Цело време се понашала врло достојанствено. 

 

Ко је ова необична дама? 
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Ставио сам на дневни ред мој тезу о масовним узурпирањима права грађана. Свима 

присутнима сам тутнуо у руку по једну копију следећег саопштења. И свакоме од 

њих цедуљицу са мојим бројем телефона. 

 

Комитет за заштиту људских права        у Београду,  19.4.1988. 

 

                                                                                               

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ 

 

                                                                                              ЈАВНОСТИ 

 

  

 

·          Још увек врло велики број политички проскрибованих породица и појединаца. 

 

                 Желимо да иницирамо проблем политички проскрибованих породица као 

једну изузетно значајну појаву у савременом југословенском друштву. И да 

предочимо јавности и недовољно упућеним функционерима присуство у друштву 

још увек врло великог броја политички обележених породица чије поједине области 

живота су због тога стављене под забрану у већој или мањој мери. 

 

            Обраћамо пажњу на тајновиту операцију координирану од стране политичких 

и административних структура и организација које из сеновитости својих функција 

стоје иза инсценираних неформалних и нелегалних поступака којима се врло често 

крше законска права грађана без довољно увида јавности. И који за потребе ових 

дискриминаторских и репресивних поступака манипулишу са подацима које црпу из 

њима доступних архива и информационих система у које немају увид ни јавност ни 

већина функционера. На тај начин добијеним информацијама алиментирају 

злогласне процедуре стављања политичких етикета и репова појединим грађанима. 

 

            Жалосна је чињеница да се југословенско друштво приближава 21 веку а у ту 

еру улази са тешким наслеђем и теретом. Јер је још увек врло велики број породица 

и појединаца, упркос свих еволуција и догађаја у земљи и свету, изложен 

подозрењима, лишавањима или ограничавањима њихових грађанских права (у 

области професије и запошљавања, плате, стана, образовања и стручног 

усавршавања, изолација итд) и различитим повредама њихових људских права, 

предмет су разних сметњи, притисака. За врло велики број грађана и породица 

савремено југословенско друштво је маколико се то вешто укривало, оквир у коме 

они доживљавају страдања и калварије. У друштву је још увек присутна клима 

недостатка личне сигурности у коме су бројне категорије политички непожељних 

грађана и проскрибованих породица у правом смислу речи остављени на немилост 

осионих моћника без икаквих обзира или моралних кочница. Ове особе су људи ван 

закона може се слободно рећи. 
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             Оваква тешка судбина ових особа и породица (и уопште врло тешко стање са 

људским правима) се врло вешто укрива од увида и препознавања домаће и стране 

јавности. 

 

 
Оргијања сатаниста. 

 

           

 

 Наиме, грађанска права су гарантована Уставом СФРЈ; законима и међународним 

обавезама Владе СФРЈ, још од 1948 године улажу се изузетни напори да се створи 

утисак демократичности у југословенском друштву који би био у складу са 

прокламованим самоуправним определењима и несврстаном политиком и 

представом која се хтела створити, у питању је била и жеља да се укрију све 

присутнији раскораци између онога што се каже и што се радило. 

 

           Желимо да кажемо да за разлику од видљиве стаљинистичке девијације коју 

карактерише груба самовоља, лични обрачуни и освете, неконтролисане бенефиције 

и привилегије, масовна убиства, а све то у име тобожњег социјалистичког морала 

(што је био случај у прошлости са СССР-ом и Источном Европом), у самоуправном 

друштву се јавила једна друга девијација, а до које долази пре свега злоупотребом 

форми самоуправљања и правда се самоуправљањем. Бар донекле та девијација не 

доводи до тако тешких последица. Ипак она је веома опасна. Јер се тиме ствара један 

рафиниранији вид самовоље и повреда људских права. 

 

             Политика, репресија у савременом југословенском друштву се увила у 

клановска вршљања, самовољу моћника, „поремећене међуљудске односе―, има и 

честих жалби на разне злоупотребе. 

 

           Уместо да се обавља пред судовима уз примену формалне правне процедуре и 

евоцирање политичког мотива, са правом на одбрану и уз увид јавности, репресија се 

спроводи у предузећима и установама или појединим друштвеним или 

административним срединама и организацијама где јавност нема увида и контроле, 

најчешће без икакве формално правне процедуре. Аутори оваквих мера дају 

директиве обично усменим путем, иза њих не остаје никакав траг. 

 

             Тако нпр. приликом политичких отказа се монтира лажна оптужба (прекршај 

дисциплине или закона); приликом онемогућавања запошљавања се каже да има 

кандидата који су погоднији; када се тиче професионалне промоције каже се да су 

други способнији; други добију пре стан јер „имају више бодова―; деца лоше уче у 

школи― јер су лења―; особе доживљавају изолацију или имају проблеме „зато јер се 
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лоше интегришу―; политички кривац је смештен у лудницу „да се лечи―. А што рећи 

о жалбама као у случају синдикалисте Радовића или адвоката Баровића? 

 

            Прибегавање оваквим методима је мотивисано жељом да се осигура ефикасна 

репресија а у исто време сачува демократска фасада. 

 

        На овај начин су изиграна права и слободе која „постоје само на папиру―. 

 

            Репресија је постала само мање видљива али ништа мање опасна. 

 

           Због овакве природе ове врло масовне репресије, која је врло дискретна, али у 

исто време врло опасна,‖ виде се свугде жртве ,али се не виде џелати‖. Оно што је  

 

нарочито забрињавајуће је да многи  грађани нису ни  свесни ове подмукле завере, 

понекад ама баш нимало, понекад помало, мисле да је живот такав, да им то нико  

није направио. Ако неко покуша да им објасни ,он рескира да буде проглашен за 

параноичара и да заврши у лудници. 

 

        Ради се о односу према овим грађанима недостојном једног цивилизованог 

друштва а за шта се представља СФРЈ. У друштву још увек нажалост дају тон особе 

чија осећања према суграђанима које они сматрају да им било чиме не конвенирају 

политички, се одликују крајњом нетолеранцијом и политичким предрасудама, 

затрованошћу и побудама реваншизма. Упркос тога што су времена рата и сурових 

обрачуна са непријатељима давно прошла, што су се у друштву десиле толике 

промене као и у свету, упркос тога што је дошло до смене генерација и многи 

кадрови су рођени после рата, ради се често о образованим људима, који уживају све 

благодети савремене цивилизације, живе у богатству и привилегијама, њихово стање 

духа се није значајније променило. Политичка затрованост се преноси са старијих 

путем обучавања и индоктринације, конзервира се. Тако се психологија 

властодржаца манифестује као један од главних узрочника убрзане декаденције и 

пропасти. 

 

           Овакав однос према овим категоријама грађана је утолико више за осуду јер се 

обично ради , са рационалне тачке гледишта, о потпуно невиним људима који ништа 

не чине против државе, нису поштеђени ни стари, деца, жене. Најважније је да 

тријумфује цинична обстинација и самовоља деструктивних бирократа која не може 

подлећи иоле озбиљнијој логичкој провери. Није ретко да грешке родитеља, 

„класних непријатеља― сносе данас њихова деца, унуци и праунуци. 

 

           О овоме се ћути у друштву јер је то једна операција која се обавља на начин да 

би се то укрило, ради се о врло специфичној природи ових мера, друштво је 

затворено, грађани су још преплашени и још није створена демократска клима која 

би омогућила да се овакве праксе разоткрију. Ова људска бића притиснута патњама 

и мукама, пресечене енергије и узнемиреног духа, или пак ниске свести или 

недовољног образовања, под строгом контролом власти, преплашени, или пак не 

могу да схвате да би им неко то могао радити „јер нису ништа урадили против 
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државе― нису у стању да сами оптуже власти за недела. Они нису (довољно) свесни да 

им то неко уопште ради, невоље која их је снашла, шта је по среди, ко то ради, како, 

зашто. Завера закулисаних џелата уме бити врло перфидна и подла. Уколико то не 

препознају саме жртве онда ће утолико теже то препознати окружење, јавност, 

поједини поштени функционери. 

 

            Посебно забрињава то што се у савременом југословенском друштву нису 

јавиле још снаге кадре да ову тајновиту област обзнане јавности. У друштву нема 

свести о раширености ових пракси, о тешким последицама по многе од тога, ко то 

ради, како, зашто.Ми то обзнањујемо, али немамо подршку, чак ни од појединих 

бораца за људска права, склоних да кажу да претерујемо, да је то тешко доказати, .А 

што само охрабрује зловољу или садизам охолих моћника. 

 

         

 

Стога се обраћамо са молбом и предлогом да се овакве масовне и тешке злоупотребе 

ставе на дневни ред и стане на пут масовним, систематским и флагрантним 

повредама људских права на овакав начин. Овим особама би требало омогућити да 

живе у миру и да уживају права на која имају право по закону. Време је да се овај 

табу демистификује. Ове породице треба рехабилитовати и скинути забране са 

појединих области њиховог живота. 

 

        На делу је акција обрачуна са већином, закамуфлирана лажним образложењима 

да су ―опасни‖,да их зато треба неутралисати. 

 

                 Оваква ситуација са овим грађанима је знак непостојања правне државе у 

СФРЈ. 

 

                СФРЈ се још увек са упорношћу залаже за права других народа а то није 

урадила у својој земљи. Она тражи свугде у свету помоћ да би превазишла тешкоће у 

којима се налази али ово питање људских права жели тврдоглаво да заобиђе и да 

настави са овим злоупотребама. 

 

           Апелујемо на јавност и поштене функционере да покрену јавне дебате по овом 

изузетно важном питању. Међународна заједница народа би требала да услови своју 

помоћ и прихватање СФРЈ степеном поштовања људских права и да захтева да се 

овакве варварске праксе из друштва уклоне. 

   

                                     У име Комитета за заштиту  људских права 

 

                                                           

Драган Вељковић 

 

др Богдан Антић, лекар 

 

Вукан Миливојевић, политиколог 
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Миленко Рибић, политиколог                     

 

 Вера Николић, медиц. сестра 

 

Милош Богдановић, студент,                        

 

Вибок Јосепх, пензионер 

 

Томислав Крсмановић, економиста            

 

Вибок Лујза, пианисткиња 

 

 

 

Душан Стефановић, филмски радник         

 

Петар Бјелановић, службеник 

 

Урош Букумира, професор                              

 

Никола Познић, службеник 

 

др Иво К. Мариновић-Вања, лекар 

 

Радомир Вељковић, пензионисани потпуковник 

 

Голуб Бакић, правник 

 

Јован Лукић, јавни радник 

 

Милисав Живановић, пензионер. 
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Инжењер Момчило Опарница, жртва повреде права на радном месту. 
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Сви присутни су упрли очи у мене, слушајући ме врло пажљиво.   

 

Очекивао сам бурну дискусију. Уместо тога, сви су ћутали. Када сам завршио 

излагање, поустајали су и отишли без речи, уз кратко`` Довиђења!``.  

 

 

-20 април 1988.године. Сусрет са непознатом посетитељком јучерашњег скупа у моме 

стану. 

 

У 18 часова је завонио телефон у мојој соби. Са друге стране жице зачух љубак и у 

исто време љубазан глас женске саговорнице:`` Ја сам била синоћ на скупу у вашем 

стану, имам озбиљан проблем, хтела бих да вам уручим документацију, када и где 

можемо да се видимо?``. Препознао сам о коме се ради, то је она необична млада жена  

 

која је на мене оставила тако упечатљив утисак синоћ. Признајем себи да сам се 

обрадовао. Договорили смо се да се нађемо сутрадан у 18 часова у моме стану. 

-20 април 1988.године. Разговор са незнанком у моме стану. 

 

Дошла је у тачно заказано време. Извадила је на сто неколико докумената и одмах 

прешла на ствар:`` Убеђена сам да сте ви поштен и добронамеран човек, зато вам се  

обраћам``, гледала ме је искрено право у очи. Преда мном је била необична млада 

жена, која има у мене поверење и очекује од мене да разрешим неке њене 

неприлике?. И која заслужује да се заузмем за њу, из сваке њене речи, сваког геста, 

погледа и поступка, је према мени зрачила необична искреност и добронамерност. А 

поврх свега је необично привлачна. 

 

Откуд њој такво поверење у мене? Како таква изузетна  жена, а да има такве 

неприлике? Какве, био сам нестрпљив да их сазнам?. 

 

`` Рекла бих да сте образовани из друштвених наука``, уперила је у мене упитно њене 

очи. То нису биле очи пре свега заводљиве жене, него жене која жуди да је неко 

разуме, и да је подржи, која у мени види таквог човека, и у кога има поверење, она 

познаје људе, зна да се не вара. 

 

То могу да схватим. Али ми ннје разумљиво да у великом милионском граду, где има 

толико мушкараца врло осетљивих на такву женску лепоту,  а међу њима и врло 

моћних, и богатих, и привлачних, који би били у стању за њу да ураде шта год би она 

пожелела?  И да у трену разреше све њене проблеме? А она дошла код мене? Шта је 

по среди? О чему се ради?.  

 

Она ми се представи: дипломирала је француски и италијански, боравила је две 

године у Енглеској, годину дана у Риму, и годину дана у Мадриду. `` Јесте ли били у 

дипломатској служби, или у неком  трговинском представништву``, упитах је 

директно. Изненадих се када чух њен одговор:``Ја сам припадница верске заједнице... 

Југославије, тамо сам боравила у нашим црквама у тим земљама. Сада сам  
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запослена у Г...., као преводилац, знате говорим течно и пишем шест светских 

језика``. Застаде.  

 

Она ми је тако убедљиво, а скромно, ставила до знања да познаје толико страиих 

језика, да мени ниједног тренутка није било ни на крај памети, да се она преда мном 

хвали. `` Знате, боравио сам у Бриселу у Белгији 7 година``, проговорих са њом 

неколико речи на француском. Био сам врло изненађен, њен француски је савршен, 

као да је Белгијанка, професор француског језика. Сетих се, ставих пред њу моју 

кореспонденцију са међународним организацијама на француском и енглеском. Она 

залиста и обрати ми се конкретним предлогом који ме обрадова:`` Спремна сам да 

преводим ваше будуће дописе међународним организацијама на ова два језика, само 

ми увек оставите пар дана да то урадим``.  Она је не само љупка, него је и врло 

пословна, и брзо прелази на ствар. 

 

Обрати ми се право у лице:`` Моја млађа сестра се налази већ 3 године у 

Психијатријској болници Централног затвора у Београду, у затвореном одељењу, 

тамо је сместио младић из суседства, зато што је одбила везу са њим, он је наводно 

заљубљен у њу, има ганг, моћан је и познаје психијатре. Ломи је и уцењује.``. 

 

Хтео бих да јој поставим више питања, не знам које ћу пре:`` Како се то десило, а где 

сте ви били тада да је заштиите?``. `` Мој покојни отац војни музичар је преминуо 

још пре дессетак година, мајка је у међувремену тешко оболела од Паркинсонове 

болести, ја сам често била отсутна ван земље. Њен познаник, квартовски макро и 

рекеташ, који сматра да је у њу смртно и безнадежно заљубљен  је то злоупотребио, а 

њој се није свиђао, дрогирао је, довео је уценама и претњама у врло тешко душевно 

стање. Она застаде. Зачудо била је смирена:``.Моја сестра је ретко привлачна 

девојка, сада млада жена, он је био умислио да од ње направи проститутку, наводно 

да је казни што га не жели, у почетку му је то успевало, на њој је зарађивао 

вртоглаве суме новца, на крају  се супротставила. Позвао је Хитну помоћ, где је имао 

јаку везу, пребацили су је одмах у ПБЦЗ у Београду, где  је све било спремно за њен 

пријем.  Уништили су јој психу инјекцијама и лековима, изолацијом. Ја је посећујем, 

њена личност и психа још нису разорени, она се може повратити``.  

 

 
 

Врло кратко застаде, па ми се обрати на начин који је немогуће одбити:`` Мени је 

потребна ваша подршка,  да је отуда најхитније ослободимо``. 
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Не желим да је испитујем, шта је све досада покушавала, знам да овде у земљи ништа 

не може постићи. Зато је упитах оно најважније:`` Да ли сте се обраћали 

међународним организацијама``. ``Не`` рече кратко, ангажовала сам адвоката, али 

ниша не вреди, писала сам психијатрима, министарствима, државним 

руководопцимна, сви одговарају исто: ваша сестра је тамо јер је болесна``. 

 

Бацих летимичамн поглед на документа, тамо сам прочитао оно што сам и очекивао: 

крминалци укривају своја злодела, писало је да је тежак зависник од наркотика, да 

се налази на лечењу, да јој је изречена мера безбедностги лечења од наркотика. Игра 

је лукава. ``Треба да докажемо да је тај њен познанинк навео на дрогу и 

проституцију, и да у то убедимо међународне организације и да поткрепимо 

документима ``. 

 

 

Договорили смо се да ја проучим документа. `` Имате ли Налаз лекара, и судску 

одлуку о изрицању мере лечења од зависностги од дроге, било шта од писаног 

матертијала, неку њену забелешку, потребни су докази``, желим да јој ставим до 

знања да су неопходни чврсти докази да је њена сестра била злоупотрбљена од 

гангстера, да је он навео као младу и незаштићену на дрогу, да је он макро и да је 

подводио за новац. 

 

Наставили смо опуштено  разговор. Она се зове Сибила ( име измењено). Н еудавана. 

`` Чула сам да су вам власти разориле брак`, обрати ми се једноставним речима.  

Откуд она то зна? Упитах је то. ``Причао ми је о вама ваш школски друг Душан 

Стефановић, са њим на телевизији ради моја најближа рођака, која га много цени. 

Све знам о вама и из других извора, читала сам ваша саопштења, слушала сам вас на 

јавним трибинама. Да вам кажем и том, ви сте ослободили из затвора у Падинској 

скели  Л.... моју сестру из цркве, коју су били ухапсили док је на Видиковцу по 

становима делила верску литературу, она вам је до неба захвална за увек``.  

 

Сада ми је било колико толико јасније њено поверење у мене. 

 

`` Они су рушили брак и мојим родитељима. Они овде контролишу и интимне сфере 

људи, видите шта чнне са мојом сестром, мене гурају у изолацију, кваре ми везе са 

потенцијалним пријатељима``.  

 

Био сам врло иненађен, признајем себи пријатно, поред мене је била дражесна млада 

жена, која поврх свега тако добро познаје и ону скривену страну друштва, која ми је 

и због тога тако блиска и драга.  

 

`` Ви сте мушкарац у кога имам поверење, ви ми нећете забити нож у леђа, а мислим 

да ми управо ви можете помоћи да сестру отуда избавимо заједнички``. 

 

``Дали је она искрена према мени, да ли ми то говори из искрених побуда, или да ме 

привуче на своју женственост да би уложио сву своје енергију да њену сестру  
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ослободимо из зиднна ЦЗ-а? Да није подметнута полицијска провокаторка? Па ако 

јесте, шта може од мене сазнати? Можда је шаље нека страна амбасада?.  

 

Покушаћу да је проверим до следећег састанка?. 

 

Окренуо сам сутрадан телефон мога колеге са факултета који је као економиста 

запослен у њеној фирми. Нашли смо се после радног времена у Хотелу Москва. `` 

Знаш, она је ретко привлачна жена, али је чудак, да је лујка није, јер је одличан 

стручњак, а лујке то не могу бити, мушкарци је облећу, она се ни са ким не упушта, 

прича се да је секташица, суботарка, тајанствена је , нејасна``.  

 

Сазнах да је изузетно стручна као преводилац, педантна, дисциплинована, када 

долазе стране делегације странци је у небо кују. `` Сумњива је она, боравила је више  

 

година ван земље, добро је ситуирана, има луксузнн ауто, не може то све од 

плате``..Застаде, па наслони лактовима на сто: ``Можда је извитоперена, лезбејка, 

њена колегиница правница каже да је видела код ње у стану, у њеном спаваћем 

кревету испод јоргована, лутку у облику мушкарца , има великог кера који спава са 

њом у истој соби``, Када чух ове речи мало се замислих. 

 

На крају разговора ме посаветова искрено, братски:`` Ако имаш намеру да јој се 

набацујеш, одмах на то заборави, знам  неке друге који су то покушавали, само су 

губили време``. 

 

Ови подаци о њој су за мене били драгоцени. Уклапају се у мој мозаик поимања ње и 

њене личности: она је изузетна млада жена од интегритета, коју њено окружење 

погрешно процењује. А њену одбојност према мушкарцима, објашњавам сам себи 

оним што сам чуо од ње-она је са мушкарцима имала велика разочарења,  зато се 

повукла у свој свет, у изолацију. А према мени отвара своје срце, управо зато, јер  у 

мени види мушкарца који је неће изневерити у њеном поверењу и очекивањима, 

који је разуме, јер је доживела слична разочарења са собама супротног пола, као  и 

она. 

 

Изгледа ми неубедљиво оно што је казао о њој, да је лезбејка, да у кревету има лутку 

мушкарца, и да у својој соби држи вучјака? Одлучих да ово проверим у будућим 

контактима са њом. 
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-6 мај 1988.године. Допис у вези Доброслава Параге. 

 

Одбор за одбрану слободе мишљења и изражавања 

 

  

ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ                                                                              

 

ПРЕДСЕДНИШТВУ СР ХРВАТСКЕ 

 

  

 

Доброслав Парага из Загреба је жртва вербалног деликта, који у последњих осам 

година већ трећи пут излази пред суд због својих изјава и написа. Новембра 1980 

године је ухапшен и осуђен због   прикупљања потписа за петицију којом се 

захтевала амнестија за политичке осуђенике, заточенике савести. Током 

четворогодишње казне на Голом отоку и другде је био изложен по живот опасном 

злостављању  што је имало за последицу тешко нарушавање његовог здравља.По 

изласку из затвора у жељи да допринесе побољшаљњу услова живота политичких 

осуђеника објављује у ―Новој ревији‖и ―Младини‖ своје затворске успомене.Уз то је 

поднео тужбу против СР Хрватске за накнаду због нарушеног здравља. 

 

 

 

То су биле легитимне радње, али је за то уследила казна, оптужен је за ширење 

лажних вести, кажњен је условно на три године. Изречена му је забрана јавних 

иступања у трајању  од три године. Зато што је наставио да се жали и суд је наредио 

да иде на отслужење шестомесечне казне. 

 

Основни разлог садашњег прогона Доброслава Параге је његова спремност да 

сведочи о стању у  затворима и што тражи накнаду штете. Такво кажњавање  Параге 

је правно неодрживо и морално недопустиво.Стога вам предлажемо да 

одговарајућим актом обуставите сваки даљи  прогон Доброслава Параге. 

 

  

у Београду, 6.5.1988 године                      у име Одбора Коста Чавошки 

 

Проф др Радован Самарџић, проф др Драгослав Срејовић, Танасије Младеновић, 

књижевник,  Борислав Михајловић-Михиз, професор др Љубомир Тадић,  Драгослав 

Михаиловић, проф др Михаило Марковић, проф др Предраг Палавестра, проф др 

Никола Милошевић, др Војислав Коштуница, Матија Бећковић, Мића Поповић, 

Добрица Ћосић, професор др Неца Јованов, др Иван Јанковић, Младен Србиновић, 

др Гојко Николиш, професор др Андрија Гамс, проф др Загорка Голубовић 

-1988.године. Допис Доброслава Параге Томиславу Крсмановићу. 

 

Доброслав Парага о свом случају 
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Од срца хвала на искреном и племенитом садржају поруке. О политичким 

прогонима невиних се данас мало зна, и добро је то обзнанити, сви треба да 

заједнички радимо на томе племенитом задатку, за боље и хуманије друштво, у  духу 

међусобног поверења и сарадње. Не дозволимо  да нас заваде. 

 

Злоупотреба медицине и психијатрије нада  мном је почела од момента истраге и 

затварања. Стражари су ми сломили ногу на више места, без адекватне медицинске 

неге, болови и отицање ноге трају до данас. После неописивих прогона у казниони 

Голи оток  где сам био од 1981 до 1982 године, пребачен сам уз висок крвни тлак од 

210/140 у затворску болницу у Загребу, али у психијатријски одјел. где сам био 

затворен са имбецилима, психопатама, непоправљивим наркоманима и убојицама. 

Видио сам неописиво грозоморне сцене, кад секу вене, у мојој соби је затвореник  

 

Маријан П разбио себи главу затрчавши се кроз собу  разбивши главом прозор, 

пререзао си је врат, био сам сведок одвратног призора када је један затвореник чупао 

са себе своју властиту кожу и помамно је стављао у уста и гутао, итд( Парага описује  

детаљно  ужасне прогоне које је доживео и  видео).‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 -8 Мај 1988.године. Сибила донела документацију. 

 

Ево већ трећи пут се налазимо у моме стану на Карабурми у Ћустендилској  улици. 

Договорили смо се да је то најпогодније место, скровито, можемо на миру да мењамо  

мисли и да се дружимо. Власник куће, мој станодавац симпатични земљак, стасити 

Момчило Спасојевић, је сачувао нетакнут дух нашег завичаја. Стамен је, чврстог 

духа, и човек од речи, вредан и радан. Он шири око себе ведрину и оптимизам. Уме 

бити често насмејан и друховит. Срете ме јуче у ходнику, изађе из кухиње и упути ми 

се смејући се од срца:`` Долазе ти ту свакојаки, али ова што би код тебе ових дана два 

пута, као да је дошла из Холивуда, нема јој равне, где је пронађе бога ти?`` 

 

Пре него што сам почео да разгледам документа која је донела, међу нама је настао 

занимљив разговор. Она не пуши, не пије алкохол. Али, занимљиво, воли кока колу. 

Сазнах да је њен отац био обоиста  у војном оркестру, Словенац из Цеља. `` Мој отац 

је био миран човек, посвећен породици и нама двема ћеркама, преминуо је од 

можданог удара, сикирао се због моје сестре``. `` Зар је то са њом почело још пре 

толико година?``. `` У време његове смрти није се подешавало оно најгоре, али је он 

предосећао да се са њом нешто дешава, још онда је он све ово што се сада дешавало 

предвидео, он је био непоправљиви Југословен, као дечак је био за време рата 

избеглица у Србији, никад није могао да изговори речи захвлности гостопримљивог 

домаћина из околине Чачка, који је у тим ратним годинама примио његову 

породицу``. 
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Неко закуца на врата, отуда се помоли Момчилова супруга:`` Неко те тражи на 

вратима?``. Извиних се и изађох, то је био Мирослав Костић, саборац и моја десна  

рука, иначе новинар Радио Београда , Други програм. Уведох га, упознах са 

необином саговорницом, дадох му тражена документа, он на основу тога пише књигу 

`` Лудница``, захвали се и остави нас саме.  

 

Она настави:`` На проби му је позлило, дошла Хитна помоћ, успут преминуо. Касније 

се мајка шлогирала, када је видела у шта је  запала моја сестра``. `` А где је сада 

ваша мајка?`` `` Сместила сам је у Геронтолошки центар на Бежанијској коси, има 

своју собу, сву негу, друштво, тамо јој је лепо. Моја мама је Пречанка, из познате 

српске породице из Сомбора``. Познато ми је да је овај дом за старе елитни, и да је 

скуп. Па јој то саопштих.`` Нисам богата, али имам довољно новца, уштедела сам док 

сам била ван земље, радила сам као преводилац у америчкој фармацеутској 

компанији Пфајзер, имала сам одличну плату, путовала по целом свету, нарочито у 

Источну Европу``. `` Вероватно знате и  руски?`` `` Да ``, додаде кратко`` мој отац је  

 

од малена нас ћерке усмеравао да учимо стране језике, ишла сам у Француско 

обданиште`` 

 

Узех документацију, она је драгоцена, лекари су закључили да је неколико година 

зависна од дроге, додајући занимљиву опаску`` уз обиље параноидних суманутих  

 

идеја прогањања``, и на основу тога јој изрекли меру лечења од зависности од 

хипнотика у ПБЦЗ. 

 

Моју пажњу је привукла та опаска `` уз обиље параноидних суманутих идеја 

прогањања``. Откуд тај лекарски закључак да је параноичарка, да умишља да је 

неко прогони?``.`` Управо у томе је ствар,  она им се жалила да је он оробљавао 

годинама, претворио је у крпу, навео је на дрогу, и да је неколико месеци подводио``. 

А они то подвели под параноју. 

 

Када ово чух, помислих: па он је врло моћан, чим има судије и лекаре уз себе. 

 

Клупко је почело да се одмотава. Као да ми неко стави у руке нови докуменат, био је 

писан руком, препознах женски рукопис, одаје стидљиву и несигурну особу, 

нервозну, сву испретурану. Загледах, аутор текста је била њена сестра, писала је 

насилнику, одбијала да се нађе са њим, упозоравала га да ће га пријавити полицији 

што дилује дрогу и бави се подвођењем.  Узех други документ, упућен полицији, СУП 

Раковица, тражи њихову заштиту, он је физички малтретира. Обраћала се и Центру 

за социјални рад у Раковици. 

 

`` Да ли је неко предузео било шта у њену корист``, битно је да сазнам шта се 

дешавало. ``Било је неких посета, разговора, али на крају није било ништа од тога, 

сви они би увиђали да је насилник врло моћан``. 
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`` Без обзира на то ови докуменгти су врло корисни, да међународне организације 

процене исправно о чему се ради``, желим да је охрабрим. 

 

Отвори њену ташну, и отуда ми пружи неколико листова чврсто захевтаних. 

Загледах пажљиво. Дословце су стајала датуми, дани, часови, адресе, мушка имена 

.``Шта је ово?``, питам је, али нагађам шта би могло бити. `` Он је претворио у 

проститутку, то је био дневник њених посета клијентима, она ми је у моментима  

луцидности причала, није ту било сам чисто сексуално спајање, неки су скупо 

плаћали оралнн секс, да их милује, или да им прича голицаве вицеве, некима је било 

довољно узбудљиво да држи њихов доњи веш, плаћали су јој неки баснословне суме, 

све јој је узимао``. 

 

Испод ових спојених листова је стајао његов потпис и датум.``Имамо драгоцене 

документе у њену потпору``, рекох јој задовољан. Она устаде:`` Имам сведоке, који 

ће дати писмене изјаве , све је тако јасно, убедљиво, моја сестра је жртва монст рума , 

а кога штите надлежни, јер је врло моћан, и његов отац``. 

 

``Откуд њему таква моћ?``, не могу да разјасним сам себи ову енигму. `` његов 

покојни отац је био пуковник  војне безбедности од Книна, умро изненада д 

страховитог инфаркта, мајка му је Хрватица из Макарске''. 

 

 
Макро, сатаниста. 

 

``Треба најхитније да срочим поднесак, и да га поткрепим документима, а ви 

набавите изјаве сведока``, хтедох да јој кажем `` а ти набави изјаве``, почех са ти, али 

се брзо предомислих. Она је  то запазила: `` Можете ми се обраћати са ти, да ли ја 

сада са вама смем да будем на пер ту``, ухвати ме благо за лакат. Ниједног трена 

нисам помисло да је она пребрза у зближавању. Напротив. Она је искрена. Цени ме. 

Има поверење у мене. 

 

Тако су међу нама почеле да се руше оне невидљиве баријере. Као да се знамо толике 

године. Размишљам о њој, није она од камена, бујна млада жена, а гурнута у 

изолацију, жељна мушке нежности. Знам потајне и замућене поступке безбедњака, 

како могу изоловати, покидати везе, комуникације, како умеју да злоупотребљавају 

и љубавни живот. Умеју они и најпривлачнију особу да осаме``.  

 

Као да је читала моје мисли, насмеја се гласно. `` Давно је то било, била је студентска 

журка, била сам бруцош, овде у суседству, доле код биоскопа `` Славица``, десило се 

оно што од девојке ствара жену, не знам како, сви смо помало пили, а ја никад не 
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пијем, нешто ми се завртело у глави, залутах у празну полумрачну собу, одједном из 

буџака на мене скочи младић, колега, обори ме на паркет. Не знам , како се то 

десило, осетила сам крв међу ногама. 

 

`` Имам идеју, ти срочи поднесак, наведи називе и адресе међународних 

организација, дођи код мене, твоја писаћа мачина није читка, ја имам најмодернију 

технику, хартију, коверте, речнике``. Издиктира ми адресу.  

 

Ту зграду вишеспратницу познајем, она се налази тамо на почетку Земунског кеја на 

обали Дунава, па ту у суседству у улици 22 октобра сам радо годину дана у старој 

згради Галенике. Рекох јој то. `` Ја сам из  Рима сарађивала са Галеником, док сам  

радила у Пфајзеру, познајем директора Пешића``, изналазили смо нове споне. 

 

`` Живиш врло скромно, овај стан је права изба, јели твоја плата мала?``.`` Имам 

солидну плату`` одмах јој одговорих, `` али много трошим на копирање докумената, 

на поштарину, а помажем и сина који живи са његовом мајком``. Наставих: `` Видиш  

 

поскупљења, инфлација``, ставих јој новнне пред очи, да видик нову новчаницу од 

50.000 динара (лик девојке на аверсу, зелене нијансе).  

``Савезно извршно веће уводи ограничење увећања плата, у складу са споразумом са 

ММФ , претходног дана Скупштина донела закон којим се смањује јавна потрошња.  

 

Динар девалвиран са 1297,8 (16. 11. '87.) на 1536,4 за долар``, читам јој текст из 

новина. 

 

Она узе новине и прочита брзо као спикер на телевиији:``Заплењен је цео тираж 

"Младине" због чланка "Ноћ дугих ножева", који је најављивао хапшења у 

Словенији. Председник СИВ-а Бранко Микулић одбацује позиве за оставку из 

Словеније и Хрватске, због лоше економске ситуације. Раиф Диздаревић долази на 

чело Председништва СФР Југославије. Вељко Кадијевић постаје Савезни секретар. 5 

маја је почело суђење Фикрету Абдићу и још 24-ворици због афере Агрокомерц – јер 

су издавали менице без покрића у вредности од милијарде долара (?!) - помиње се 

могућност смртне казне.``. 

 

Застаде, па уздахну: `` Све је ово предвидео мој покојни отац, зато је и пресвиснуо од 

туге, био је Словенац, а тако је волео Србе, непоправљиви Југословен, зато су му и 

све ово направили``. 

 

Њена теза о оцу је занимљива:``Мислиш да су му ови одавде правили неприлике са 

децом зато што воли Србе, и што је за Југославију, ваљда би требали да га 

симпатишу, Словенца који воли овај народ овде?``. 

 

`` Највише су му направили зла његови Словенци, зато што воли Србе и Југославију, 

јернеки од њих желе да је разбију``. Занимљиво:`` Како отуда из Словеније му праве 

овде неприлике, знам доста Словенаца који имају симпатије за Србе, сличан 

народ``.`` Ова власт овде и она из Словеније исто мисле, желе да слабе Југославију, 
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знаш, не мислим на званичну, видљиву власт, него на ону неформалну, паралелну, 

тајну, они владају, а ова видљива власт је њихова играчка, позориште лутака, 

марионета``. 

 

Ове њене речи су ми је још више учиниле духовно ближом, па ми мислимо исто.  

 

Она је тако политички зрела. 

 

 

 

-1о мај- Посета Сибили у њеном стану. 

 

Стан се налази на петом стану. Велики лифт ме брзо подиже, као када се авиоп 

вертикално одлепи од писте. Затекох је на улазу обрадовану мојом посетом. Она ме 

чак дискретно загрли, осетих њено устрептало лице, њен усне само овлаш додирнуше 

моје. Она и ја смо жена и мушкарац који поседују неки међусобни необичан 

сензуални магнетизам. Тога трена ми је све било јасно.  

 

Ова жена улази у мој живот.? Какво провиђење је шаље мени у сусрет?  

 

Уведе ме у велику дневну собу, која гледа на широки узбуркани плави Дунав, и на 

зелено Ратно острво. Тако је носталгично и романтично. Овде је и зими лепо, када 

дува кошава у прозоре, и бесно баца беле галебове у таласе велике реке. Стан је  

 

прилично простран и удобан, али није луксузан. Запажам да је све врло чисто и лепо 

одржавано.  Радознао сам, сећам се шта ми рече њен колега  о псу и лутки у њеном 

стану , да ли има пса, нигде трагова од такве животиње у стану, нигде ланца, судића 

по поду. ``Да ти покажем мој стан,  имамо две собе``, уведе ме у њих, `` Овде спавам 

ја``, показа широк кревет уредно намештен. Разгледам, нигде трага од било какве 

лутке. 

 

Сели смо на терасу окренуту ка широком Дунаву, пуче поглед на пучину обасјану 

мајском месечином и на Ратно острво у одори тамне ноћи. Очи су јој сјактале као 

мале жаркице, додирнуше нам се руке, тргнух се као од малог струјног удара. Њен 

додир је тако сензуалан. `` Боли ме глава``, додирну својим прстима њен врат.  

 

Тада је се десило оно. Ухватих ој прстима врат и нежно јо додирнух рамена. Као да 

сам шибицу бацио  сув у сламу, настао је незмислив пожар љубавне страсти . Нашли 

смо се у загрљају. Уопште не знам како , и шта се десило.  Све се десило у секунди. 

Као неземаљска бића, као лептирови, смо одлепршали до њене собе и брачног 

кревета. Док смо били у трену у ходу од терасе ка кревету, помислих: тако дражесна 

млада жена, а тако жељна мушкарца, као војник после годину дана абстиненције у 

војној служби?. Опустила се преда мном, била окружена изолацијом, ни у једног 

мушкарца годинама није мала поверење, дуго била сама, сада стекла у мене 

поверење, попустиле јој кочнице. 
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Имам 52 године. Да ли се враћам у давне младалачке године? И ја сам годинама из 

мога живота потискивао овакве дивне ствари, сада увиђам да сам грешио. Ја још 

могу да волим, у мени још има жара. А ја сам мисло да је то све прошло?. Да ли сам 

срео нову жену живота, нову Наду, нову Дану ( том 2), или Маријолу из Брисела ( том 

3), Сашу ( том број 3)? 

 

Једно сам знао: Да ово потраје? 

 

Након химне љубави и избављењу два бића која се размуеју и удружују да би се 

спасли, прионусмно писму. Дадох јој мој текст, она узе изјаве сведока које је 

набавила, откуца све на српском, онда преведе на енглески. Све спакова у неколико 

коверата, адресира за Амнести интернешенел и поједине психијатријске асоцијације 

у свету, све је спремно за слање на пошти. 

 

Цело време ме је држала за руку, повремено ми се бацајући у страсан  загрљај, њене 

усне су вруће. Тако сензуална жена а сама?. Да ли је са мном да ослободимо њену 

сестру? Или је неко послао? Ко? Зашто?  Или једноставно, свиђам јој се? Шта је да 

је, нека само траје. 

 

Када пошаље писма чућемо се и видети што пре. `` Хоћу да те одбацим мојим 

колима?``. `` Не, идем на аутобус 16, после мало да прошетам у крају``, одговорих јој. 
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-15 мај 1988.године. Налазимо се сваки дан. 

 

Сваки дан је откривам. `` Одмах да одеш код професора Секуловића на Неур 

охируршку клинику да ти скину то масно ткиво са потиљка``. Био сам охрабрен на 

прави начин од праве особе. 

 

 
Аутор са масним ткивом на глави. 
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-20 мај 1988.године. Ухапшен сам у Хотелу Југославија у Београду за време сусрета 

са представником Међународне Хелсиншке федерације. 

 

Међународна Хелсиншка федерација је имала свој годишњи скуп у Београду. То је 

побудило моју знатижељу и одлучио сам да се повежем са учесницима из света, да их 

упознам са стањем људских права у нашој земљи. 

 

Срео сам се са француским новинаром, средовечним младоликим човеком,  

повисоким и виталним. Изразито је црномањаст и насмејан. Био ми је  симпатичан. 

Разговор смо обавили у холу, седећи  у наслоњачама. Том приликом сам му оставио 

документа на француском језику. 

Само што изађох из хотела на широку авенију упућујући се ка аутобусу, приђоше ми 

два агента у цивилу, и затражише исправе. Одмах ми ставише лисице, и поведоше ме 

ка паркираној марици. Француз ме је за то време из прикрајка, непрестано и 

нервозно посматрао. 

 

Одвели су ме марицом у зграду ГСУП-а у улици 29 Новембра. Задржали су ме једну 

ноћ. Одузели сва документа и казали ми без речи објашњења:`` Можете ићи ``. 

 

  

-22 мај. Идем на операцију. 

 

Ми се налазимо зесада једино у њеном стану, то су незаборавни сати . Да ли она због 

нечега укива везу са мном? Да бих ово проверио, позвао сам је синоћ да се 

прошетамо Земунским кејом. Одмах је прихватила. Није се завлачила у буџаке, није 

се укривала, мирно смо шетали. Док смо излазили из лифта срео сам старог 

земунског драгог познаника, он ми се радосно јави. `` Јели га познајеш`` упитах је. `` 

Не, у згради од више спратова име неколико стотина станара, знам га из виђења``. ( 

Овог познаника сам одмах ујутру позвао телефоном, дуго смо евоцирали наше ђачке 

успомене, успут сам га упитао да ли познаје Сибилу? `` Не познајем је лично, али је 

повремено виђам у згради``, кратко ми је одговорио. `` да л је пчонекад виђаш са 

псом?``, мене то нарочито занима. `` Не, никада је нисам видео са псом``. Значи да 

оно шо ми је казао мој познаник који ради са њом у истој фирми, о вучјаку и великој 

лутки у њеном стану, није истинито). 

 

Објаснио сам јој да ћу бити на операцији десетак дана до 25 маја. `` Бићемо у 

контакту телефоном, није погодно да долазиш у посету, јер ће ми долазити 

сродници``.  

 

Она је одмах схватила о чему се ради. Треба издржатги да прође ових десетак дана. 

Причао сам јој о Дрини, она би тако желела да за један викенд одемо тамо колима. 

``Чим се опоравим идемо``, обећах јој. 
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-25 мај до 7 јуна 1988.године. Боравак на Неурохируршкој клиници ради операције 

масног ткива на потиљку. 

 

Доктора Секуловића, директора Неурохируршке клинике и професора Медицинског  

факултета, као што сам већ поменуо, сам упознао у стану доктора Веселина Савића. 

Тада ми је предложио да дођем на Неурохируршку клинику, да ми оперишу масно 

ткиво на потиљку. 

 

Следећи његова упутства, убрзо сам отишао на прегледе у Клинички центар,  и тамо 

срео познаника, др Љубишу Гуцића, лекара, рођеног брата Јована Гуцића једног од 

јунака ове саге ( томови 2. и 3). Захваљујући њему брзо сам обавио све потребне 

прегледе, и однео их и предао на Неурохируршкој клиници. Тамо су их погледали и 

заказали дан када треба да дођем на клинику због операције. Требало је да тамо 

боравим десетак дана, тако ми рекоше. 

 

Схватио сам по пажњи особља и уважавању, да им је професор Секуловић вероватно 

саопштио да сам његов пријатељ. Сместили су ме у малу собу са четири кревета, од 

којих је само један био заузет. Пацијент, мој собни сусед, је имао врло компликовану 

операцију мозга. Саопштио ми је да је ова соба намењена за пријатеље професора 

Секуловића. 

 

 
Неурохирушка клиника у Београду. 

 

Обавили су ми још неке прегледе. Врло сам се непријатно изненадио,када ми је 

дошла шармантна болничарка држећи у рукама налазе:`` Један налаз је врло лош``, 

погледала ме је врло забринуто, и пружила тај налаз у руке. Дрхтао сам читајући га. 

Тамо је писало да имам најгоре обољење. 

 

Шок и узнемиреност су кратко трајали. Намах ми се вратише смиреност и 

самопоуздање:``Немогуће, ја сам потпуно здрав, ово је нека забуна, изволите 

поновите овај преглед``, рекох јој. Она узе налаз и поведе ме у лабораторију. 

Обавише преглед и ја се вратих у моју собу. После извесног времена она опет дође, 

овога пута је била врло расположена, смејала је се:`` Ви сте били у праву, 

направљена је грешка, извињавам се, ваш налаз је у реду``. 
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Дошао је и дан операције, прво су ме ошишали нуларицом до главе, па потом по мене 

дође снажан болничар са колицима. Сео сам у њих и уз помоћ болничара стигао до 

лифта, и даље на спрат, уведоше ме  у ходник операционе сале. Ставише ме у 

болнички лежај, болничар ми појасни:`` Тамо је операциона сала``, утом из те 

просторије крочи сигурним кораком средовечна шармантна бринета, иза ње је 

енерно корача сигурним кораком професор Секуловић, смејући се весело:``Сада ће 

вас лекарка одвести у `Вечна ловишта``, био је духовит. Дакле средовечна жена 

отменог изгледа је била лекар анестезиолог. 

 

Пробудио сам се у великој соби. Отворих широко очи, и брзо разазнах где се налазим. 

Био сам у великој просторији препуној оних који су недавно оперисани. Чух јаук:`` 

Мајко моја што си ме родила``, а потом узвик болничарке:`` Ивановићу, ето ме 

долазим``. 

 

Спустише ме натраг до моје собе где сам затекао насмејаног др Секуловића:`` 

Операција је успела, све је у најбољем реду, за неколико дана идете кући``. 

 

--12 јуни 1988.године. Чаролија се наставља. 

 

Појавио сам се у њеном стану насмејан:`` Све је у реду``. Али сам био ошишан до 

главе. Баш скинух завој. Рана је зарасла. Загледала је зараслу рану на месту где се 

додирују врат и потиљак:`` Рана је врло дубока``, упита ме. `` Рекао ми је професор 

Секуловић да су морали да дубоко засеку да отстране могућу поновну појаву масног 

ткива``. 

 

 Необично ми је што сам ошишане главе`, можда то умањује моју привлачност у 

њеннм очима?.`` Баш је мужевно``, рече смешкајући се, `` а убрзо ће коса да опет 

порасте. 

 

`` Има леп филм који се даје, зове се ``Дом за вешање``, Емира Кустурице, даје су 

``Козари``од осам, хајмо?``. Прихватих. 

 

Филм је из циганског живота, цигански живот је изазовна тема за уметничке 

ствараоце, у моди је у западном свету. Сећам се за време мога боравка у Бриселу 

1968. године да је филм Александра Петровића Саше `` Скупљачи перја``, у Белгији 

назван  `` Чак сам срео сретне Цигане`` ( том 3), изазвао истинску сензацију. Рекох 

ово Сибили после филмске представе у којој главне улоге тумаче Давор 

Дујмовић, Бора Тодоровић и Љубица Аџовић. 

Сада је следило ново изненађење. Има особа које умеју да из дана  дан приређују 

такође изненађења, али она непријатна. А са Сибилом је сасвим другачије, сваки дан  

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%94%D1%83%D1%98%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%94%D1%83%D1%98%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%94%D1%83%D1%98%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D1%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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проведен са њом је за мене обогаћујући, у њој откривам сваки дан  нешто но во , 

нешто необично узбудљиво. Сибила је тајанствне жена. Ко је она? 

`` Кустурица је у спони са Француском и њеним врхунским  режисерима, у овом 

филму назирем њихове снажне утицаје на младог и још недовољно искусног Емира``.  

``Како то мислиш, на основу чега то закључујеш?``, упита ме. „Он је у овом филму 

животопис ванбрачног детета рођеног у вези између Циганке и војника, преточио у 

универзалну слику животног пута. Развој радње, кроки главних јунака, филозофска 

порука, као да је пресликано из  француских филмова``, додаде она.  

`` Откуд Кустурици такве симпатије за Французе?``, не јењава моја радозналост. 

``Французи су врло мудри, они подржавају свакога онога ко има за њих симпатије``, 

био је њен лаконски одговор, а онда је скренула разговор на другу тему. 

Сада је 22 часа, обадвоје сутра идемо на посао. Време је да се растанемо. 

 

Видимо се за викенд код ње у Земуну. 

 

Док смо се растајали у њеним очима сам видео искреност и оданост, чврстину и 

постојаност осећања. Који су били из дана у дан све обогаћенији.  

 

Изгледа да мисао славног француског глумца Жана Габена `` Да је лепа жена добра 

недељу дана, а добра жена лепа цео живот``, ипак није увек применљњива, Сибила је 

лепотица, а штго време пролази она је све боља и боља према мени. Она ће увек бити 

таква према мени, убеђен сам да ће тако бити све више у будућности. 

 

 

-Јуни 1988.године. Сибила и Југославија. 

 

Моји ставови о стању људских права у земљи су јој не сам сасвим познати, него су 

идентилни са мојим. Како је то могуће? Како смо дошли до истих сазнања? 

 

`` Откуд ти у тој верској заједници?``, одавно желим да је то запитам. `` Пре десетак и 

више година, забринута за сестру, за здравље родитеља, увиђајући да се неко зло 

плете око наше мирне породице, сам сазнале од моје пријатељице Илоне, она је 

Мађарица из Сомбора, знамо се од детињства, да она одлази на њихове проповеди. `` 

Тамо је лепо, говоре о Библији, о лепим стварима, нико нас не дира, не узнемирава и 

не прети, тамо је сасвим другачије од овог суровог света у коме живимо``. Тако сам 

почела тамо да одлазим и навикла се. Нашла сам мир``. 

 

`` Запазио сам у верским заједницама ван СПЦ, значајну концентрацију припадника 

несрпских заједница?``. Мене занима шта она мисли о томе, она из породице оца 

Словенца и мајке Српкиње. Њен одговор је за мене било ново врло обогаћујуће 

сазнање о овој необичној жени, она је тако мисаона:`` У праву си, тамо има далеко  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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више оних који нису Срби него ли у целокупној популацији, како би казали 

демографи: узорак није репрезентативан`` `` А зашто је тако?``, идем до краја у мојој  

радозналости. `` Ја сам то брзо увидела, властодршци тврде да секте осипају  паству 

СПЦ, а то уствари чнне они сами, својом осионошћу. И мене су уствари гурнули 

њима у руке, они грађане бацау у безнаађе, ас онда он оду у другу цркву, тамо их 

дочекају оберучке, тамо нађу мир и нормалне садржаје свакодневног живљења.````.  

`` Занимљив закључак``, погледах је упитно, желим да од ње чујем нешто још више. 

`` Није ни у овим верским заједницама све идеално, ангажују понекад прећутно 

младе привлачне жене да пронађу нове припаднке, да их заведу, кажу им: Доведите 

га, удајте се за њега.``.објасни ми она. 

 

Устаде и врати се са необичним документом, врло лепог текста као да је писан  

руком, зелене боје. Не знам шпански, али разазнах да се ради о њој, да је она чланица 

Менса-Шпанија.`` Тамо су ме на послу у  Мадриду тестирали, и предложили за тест у 

Менси, што сам и учинила, ето потврде``, показа ми руком.  

 

``Са тестовима интелигенције има великих манипулација и злоупотреба``, упозорих 

је, `` док сам радио у америчкој пропагандној компанији Мк.Кан Ериксон у Бриселу, 

сапровели смо анкету, истраживање на 2.000 испитаника, са циљем да установимо, 

како на успех у животу, у каријери, и на остварено имовно стање, евентуално  утичу 

оцене  у школи, и њихови резултати на тестовима интелигенције. Веруј ми, није 

установљена било каква статистички поуздана корелација између тих  мерених 

параметара.``. 

 

``Могуће`` слегну она раменима`` Ајншатјан је био лош ђак у основној школи`` 

 

Иако није економиста, она сматра да мере СИВ-а које је поднео Скупштини пакет 

"радикалних" протржишних мера -слободне цене, профитни мотив, акције,  

ликвидирање предузећа у стечају), су мере `` држи воду до мајстои оду``.``Видиш ли 

ти да земља ври,  радници  "Змаја" изађоше пред зграду Скупштине СФРЈ, народ ће 

се на крају побунит и 

 

``На овом митингу је ухапшен  н затим смештен насилно у психијатријску болницу 

вођа митинга, наш човек  Драган Стефановски (један од оснивача наше 

организације)``, рекох јој. . 

 

`` То са психијатријским болницама у Југославији, то постоји до 1945.године,  тек 

сада избија на видело, захваљујући и теби. Сазрело је, тако је уписано од оних  који 

владају овим нашим светом. Све је програмирано``. 
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-15 јуни 1988.године. Истраживање о морално-политичкој подобности. 
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-27 јун 1988.године. Сибила и њен белгијски љубавник Данијел Сиони. 

 

Она га је споменула у пар наврата, не жели да нншта крије од мене. Данас ми је 

казала:``Као доктор експерименталне психологије  био је запослен на универзитету, 

бавио се проучавањем парапсихологије. Знам да ти је та тема врло блиска, немам 

шта да ти објашљавам ти све то знаш одлично``. Посматрао сам је без реч коментара. 

`` Погледај у џепу да ти није процурила хемијска оловка``, рече ми загонетно.  

 

 

Зачудих се, откуд она зна да ја у џепу имам  хемијску оловку, никад је тамо не 

држим, него у  торбици. Ипак се сетих да сам је због нечега ставио јутрос у џеп сакоа. 

 

Ставих руку у џеп сакоа, и напипах хемијску оловку и извадих је на сто. Она ме је 

немо посматрала. Узех оловку, неће да пише. А јутрос писала. Она ми пружи њену 

хемијску оловку, ни она није хтела да пише. Измењали смо неколико хемијских 

оловки из њене богате колекције. Ниједна није хтела да остави трага на хартији. 

 

`` Малопре су све писале``, окрете ми се она. Ћутао сам. 

 

``Откуд ти у Бриселу``, мислим на познанство са Данијелом. `` Упознали смо се на 

скупу чланова Менсе у Паризу јула 1983.године, посетила сам га неколик пута у 

Бриселу``, она зна да сам ја боравио у Бриселу. `` А шта је са њим сада?``.  `` Он је се 

оженио, у сретном је браку, понекад ми се јави лепом разгледницом``. 

 

Показао сам јој приложени Коминике Radio France Internationale. 

 

 
Милован Данојлић. 
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`` Како ти ово изгледа?``, упитах је. `` Radio France Internationale  је озбиљан медиј, 

има за циљ да подржи дисиденте и борце за људска права у Југославији, и Источној 

Европи. Треба умети играти на жици разапетој између два колосека. Кога је митити 

није га љутити, и Французи кажу: Правда је спора, али достижна. 

 

Она је зналац међународних однсоса, и има прагматичне ставове о међународној 

политици 
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-1988.година. Саопштење нашег Комитета у листу НАША РЕЧ, из Енглеске. 

 

 

 

 

 

- 12 Јули 1988.године. Излет на Дрину.  

 

Кренули смо колима из њеног стана у 9 часова ка Шапцу, загребачким аут опутом, 

забринут сам да ли се добро сећам да јој покажем право место где треба да изађе са 

широког аутопута удесно и усмери се ка Шапцу. Носим кључ од наше куће, где ћемо 

ноћас преноћити. О тој кући и завичају сам јој причао у више наврата.  

 

Док она вози, прелиставам Политику, толико необичннх вести, опет се десила велика 

авионска несрећа, америчка крстарица УСС Винценес (ЦГ-49) оборила ирански 

путнички авион, након што је идентификован као ловац - погинуло 290 људи. `` Опет 

пао авион``, кажем јој. `` Ништа данас није сигурно, поготову онима који лете 

авионима, а којима због нечега није мирна савест``, она то мисли о авионским 

удесима.  ``Значи неки живе  у сталном страху``, рекох јој. `` Управо то``, додаде 

она,`` због нечега им није савест мирна.``.  
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Приближавамо се Новом Саду, где је неки дан одржан први митинг у знак подршке 

српском државном руководству, коме је присуствовало више десетина хиљада 

Новосађана и око 1000 Срба са Космета. ``Замисли, званично забрањено пушење у  

 

 

јавним и радним просторијама код нас``, обратих јој се. `` Да има и понека добра 

вест, али тешко да ће то заживети, наши људи имају вишегодишње навике, а навике  

се тешко мењају``, она је помало скептична. `` Што дикла то навикла`, сложих се са 

њом. 

 

Погледах кроз прозор, пут је узак, ово више није аутопут, неосетно смо скренули кроз 

равни Срем, кроз кукурузе ка Шапцу. Како је она искусан возач, како је знала где 

треба изаћи са аутопута у трасу за Шабац?.`` Јеси ли била некад на Дрини?``.Као 

дете сам била са родитељима на Тари, тамо има војни хотел, видела сам Дрину доле у 

долини, вијуга, сјакти валовима``. Када смо се приближавали од Бање Ковиљаче ка 

Зворнику, иза једне окуке избисмо право у лице великој зеленој реци, пред нама се 

копрцала запенушаним брзаком, сјактећи на летњем сунцу. Мало даље, од Зворника 

ка Љубовији пред нама се указа велико језеро, настало након изградње бране на 

зворничкој хидроцентрали.  

 

После око двадесетак минута вожње кола се испеше на стрму узвишицу, мотор 

забрунда, пред нама се указа доле у удолини Дрина, велика река, као огромна 

разгледница отворена у бујној природи. Ппонегде се смири и рашири, скоро као 

Сава, а овде се изненада иза неке окуке сузи стешњена стењацима увија секао змија у 

процепу и шушти валовима. Прође Црнча, већ смо у селу Узовници, нашем 

одредишту, са леве стране остаде црква, пројурише куће и засеоци. `` Сада успори, 

једно сто метара одавде је сокак, ено онде код оног ораха поред пута, онда пређи 

преко пута у сокак, обрастао је травом, али могу да иду кола``, припремих је за 

долазак. 

 

 
Узовница. 

 

Кола се полако  упутише кроз тунел траве ка кући на брегу, испод планине. 

Стадосмо. Завлада апсолутна тишина. Само су се у брду чули дивљи голубови. Сада 
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треба стићи једно десетак метара до врата куће. А трава нарасла до препона 

такорећи. `` Сачекај, идем да расчистим траву``, нећу да кажем да има змија, да јој 

не кварим необичан доживљај. Док сам ногама газио високу траву, она је мирно 

стајала наслоњена на дуд и мотрила около.  

 

Њој се кућа јако свидела, а природа још више. Поотварали смо све прозоре и 

кренули пешке у обилазак села. Показао сам јој Крсмановића гробље, сишли смо до 

ушћа планинске речице Грачанице у Дрину.  

 

 
Камен меље кукуруз у воденици Миле Николића на Ушћу. 

 

 

 Она је пропутовала и видела многе земље, ова наша планета је шар незамисливих 

свакојаких лепота и рајева,  упркос томе Дрина је нешто што може задовољити укусе 

и прохтеве многих намерника жељних мира, нетакнута природе, чистог ваздуха и 

чари брзака валовите реке . Кренусмо макадамом уз клисуру Грачанице, избисмо 

пред воденицу на речици. Овде је фолклор још увек присутан. 

 

-  
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Поподне у топлом и сунчаном дану смо сишли на дрински острво звано Крсмановића 

чагељ. Дрина је хладна, али је ипак погодна за купање, а после Дрине добро долазе 

топли сунчани зраци. 

 

 

 

Следећи дан пре подне смо колима посетили Босну, Братунац и Сребреницу родна 

места моје мајке.  

 

Она није склона да показује своје утиске и осећања, али сам по њеним широко 

отвореним очима и радозналим освртањима у правцу брда и реке,  препознао да на 

њу ова природа делује врло освежавајуће. То ми је и казала:`` Тако смирује, ово је 

створена за одмор и бекство од Београда``. Мене је нарочито обрадовало када је 

казала:`` Дрина је јединствена, бисер Европе, пропутовала сам Европу уздуж и 

попреко, овакву реку нисам нигде видела. Нисам имала појма да оваква необична 

река постоји у Србији``, казала ми је у даху, из срца. Додаде:`` Гледала сам у Италији 

филм о Босни, у којој нисам никад била, сада сам први пут, ретко егзотична земља``, 

показа ми руком на суре босанске планине. 
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-  

 

-14 јули 1988.године. Нови коминике у Radiu France Internationale. 
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-Август 1988.године. 

 

Писма међународним организацијама су послата. Очекујемо одговоре. Моја 

аргументација је јасна: њена сестра је жртва макроа и трговца дрогом, који је поврх 

свгега моћан и повезан са судијама и психијатрима. Психијатријска експертиза  није 

била у оквиру законских прописа и правила психјатријске струке, јер она није 

зависна од наркотика, то није ни доказано, неосновано јој је стављено да `` реагује 

параноично, да има обиље суманутих идеја прогањања``, ставили смо им на увид 

документоване доказе о над њом почињеним злоупотребама. 

 

 

Надам се у ваљаност и убедљивост чињеница, поврх свега они мене знају од раније. 

За сваки од случајева за које сам се залагао, била је досада од стране њих одобрена 

дужна пажња и на крају и кредибилитет. Убеђен сам да ће  тако бити и овога пута. 

Смирен, очекивао сам вести, унапред се радујући да ће она ускоро бити на слободи. 

Колико ће то усрећити Сибилу? Само могу замислити. Како ће ми бити захвална. 

 

``У праву си о учесталим удесима, у авионској несрећи погинуо војни председник 

Пакистана Мухамад Зиа-ул-Хак,  и начелник генералштаба и амерички амбасадор у 

тој земљи. Мало мало па у земљи судари, у саобраћајној несрећи код Јабланице, 

погинула 32 путника аутобуса из Параћина`. Показа ми вест у новинама.`` Шта би 

мој покојни отац казао да ову вест сазна``, из новина ми прочита`` Југословенски 

генерал-мајор Славко Јовић је наименован за команданта војних посматрача у 

Ираку и Ирану у мисији УНИИМОГ``.. 

 

``Мене брине све погоршанија економска ситуација. Струја скупља 40%, железница 

70, уље 66%. Стампедо у реду за хлеб у Титовом Велесу, повређено 20 особа``, хоћу да 

кажем да је у земљи све напетије.  `` У Титограду и Колашину одржани масовни 

митинзи солидарности са Србима и Црногорцима на Косову- први такви ван Србије, 

у Титограду се скандирало "Хоћемо оружје"., очекујем забринут њену реакцију. 

 

 

-Септембар 1988.године. Стижу дописи од међународних организација. 

 

Дошао је одговор Амнести интернешенел из Лондона, између редова уобичајених 

фраза куртоазије и британске острвске учтивости, изналазим есенцијалну поруку: то 

нас занима, потребни су додатни чврсти докази, да психијатртијска експертиза није 

била стручна, да она није зависна од дроге, да је жртва злоупотреба макроа, и да 

ПБЦЗ у Београду није установа погодна за њено лечење или било какав опоравак.. 

 

Одмах смо се дали у изналажење тражених докумената и доказа. Сибила извади из 

ладице целокупну документацију у вези њене сестре, нађосмо ту драгоцене доказе, 

додатне исказе сведока, његова писма њеној сестри где јој прети, и једно врло по 

њега компромитујуће писмо упућено моћном психијатру из ПБЦЗ у коме му даје 

податке о њеној сестри, и захтева да он од психијатара из његове установе издејствује 

да је тамо задрже. Срочисмо, приложисмо документа, ја додах да се позивам на 
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раније дописе о стању у ПБЦЗ , она преведе и откуца. Стави у велики коверат. 

Упутисмо се у копирницу тамо код Земунске пијаце, па право у Пошту у Главној 

улици у Земуну.. 

 

``Убеђен сам да ће наши аргументги превагнути, и да ће она ускоро бити на 

слободи``, тихо сам јој саопштио док смо се шетали Земунским кејом, ка ресторану 

Земунског кајакашог клуба на самој обали Дунава. Сибила ме је посматрала 

усхићена без речи.То би било остварење њеног најдражег животног сна. 

 

А док се ми боримо за њену сестру, трпе и многи други. И ми сами.  

 

Земља почиње ври. Као и цела Источна Европа. Нагомилавале су се деценијама 

одбојности, емоције,  погрешке прокључале произведеним отровом. Ово је кијавица, 

тек ће доћи до главне бољке, закључујем. 

 

Југославију настављају да раздиру тензије између република и регија. На великом 

митингу у Смедереву се тражила уједињена Србија. Овакве жеље у Србији, друге 

републике доживљавају сасвим дугачије. Франц Шетинц напада српски 

национализам и "безумље које нас... гура у катастрофу...". Народ се буни. И то 

највише брине размажене властодршце, одржани су митинзи солидарности на 

Цетињу и Никшићу (где је извикивано "Хоћемо Русе", или можда "Хоћемо гусле"). 

Затим је одржан велики митинг у Краљеву - против "социјалистичке буржоазије", за 

солидарност са Србима на Косову.  

 

Како је могуће да оваква растрзана земља, осиромашена и изнуреног становништва 

које стари, да и даље постиже запажене спортске резултате .Од 17 септембра до 2 

октобра су одржане Олимпијске игре у Сеулу,  освојено 12 медаља: 3 златне (Јасна 

Шекарић и Горан Максимовић у стрељаштву и ватерполисти), 4 сребрне и 5 

бронзаних. 

 

 

 

 

 

-12 септембар 1988.године. Саопштење о Косову. 

 

Комитет за заштиту људских права у Београду, 12.9.1988. г. 

  

 

ОДБОРУ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОТЕСТНИХ СКУПОВА 

 

СРБА И ЦРНОГОРАЦА ВАН КОСОВА 

 

ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ОДБОРИМА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 
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 Недавно су Срби и Црногорци са Косова изјавили поводом неких садашњих 

политичких догађаја код нас да ће уколико се питање њиховог положаја на Косову 

не реши у одговарајућем року (који они везују са једним значајним скупом 

југословенских званичника)  се они сви колективно иселити са Косова. 

 

 
 

Упозоравамо вас да би то довело до тога да Косово буде етнички чиста територија а 

што управо желе они који такву националну политику у Југославији кроје. 

 

Насупрот томе, треба захтевати најенергичније да се заустави исељавање Срба и 

Црногораца са Косова, да се врате сви они који су се иселили, и да се Срби и 

Црногорци заштите на Косову и створе им нормални услови живота и рада. 

 

Поручујемо вештим манипулантима који из сеновитости својих скровишта и 

функција кроје овакву националну политику да се рачун не може правити без 

крчмара. Не смемо дозволити да се једна таква стратегија националним питањем 

спроводи на рачун виталних интереса Срба и Црногораца. 

 

У име Комитета за заштиту људских права 

 

 Вибок Јожеф. 

 

др В. Савић, Милић Станковић од Мачве, М. Рибић, В. Миливојевић, Ж. Живковић, 

С. Живковић, М. Живковић, Б. Живковић, Божидар Живковић, Милица Живковић, 

М. Теофиловић, У. Букумира, И. Мариновић, Р. Вељковић, Д. Вељковић, М. 

Цветковић, М. Живановић, В. Николић, Д. Стефановић, П. Бјелановић, Г. Ракић, М. 

Богдановић, Н. Познић, В Лујза, Т. Крсмановић 
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-Октобар 1988.године. Сибила. 

 

Она је одана и савесна ћерка и сестра, стара се примерно о мајци, обилази је често у 

дому на Бежанијској коси. Једанпут недељно посећује сестру у ПБЦЗ у Бачванској 

улици.  

 

Годинама сам заборавио да идем у позориште, биоскоп врло ретко, на концерте, само 

људска права, тужна опсесија и непрекидна акција. Од Сибиле сам научио да се 

вратим нормалним садржајима у животу. Дала ми је једну лепу актн ташну коју је 

донела из Италије, њој не требала, стајала је прашњава у орману препуном старих 

хаљина.`` Шта ће ти најлон кесе, окружење те погрешно процењује``, рекла ми је без 

икаквог прекора. `` Кошуље и панталоне су ти изгужвани, чистоћа није беспрекорна, 

донеси имам машину за прање веша``, долазио је савет за саветом. `` Има овде у 

близини продавница  

Јефтине половне одеће, купи један пристојан сако``. И то сам прихватио.  

 

Заизгледао сам другачије, радоснији и пристојнијег изгледа. То су запазиле моје 

колегинице у Галеници: ``Нешто си се глацнуо, изгледаш као манекен``. 

 

 

 

 

У позориште смо одлазили једанпут недељно, у биоскопе повремено, али зато она 

није могла да мимоиђе галерије где су биле сликарске изложбе. Понекад би отишли 

на предавања у салама у центру града.  

 

Или би једноставно шетали улицама. Док смо пролазили кроз Пионирски парк ка 

улици Кнеза Милоша, затекосмо пред  Савезном скупштином много света, вијоре се 

заставе, њишу транспаренти, чују се звиждуци, узвикују, траже плате, спомињу 

Косово. Кордони милиције свугде около у парку, одјекују рески тонови мобилних 

милицонерских телефона. Сазнасмо да су то радници из Раковице 

 

Видео сам у њеном стану рукописе књига које је лекторисала, неке је и кориговала. 

`` Лекторисање, у реду, али је кориговање заморно и једноставно``, упитах је. `` Ја 

сам превела дела неколико наших  писаца на стране језике``, стави пред мене 

неколио књига сјајних корица на страним језицима. 

 

Увек бих у оваквим ситуацијама помислио: она познаје толико света, како се досада 

са неким није зближила овако као са мном? Увек бих имао објашњење, нешто се 

дешавало, некакви неспоразуми, разочарења, па би се онда она повлачила у свој 

свет, у изолацију. То ми је спомињала, али без додатних објашњења. Ја нисам хтео да 

је испитујем. Она ће ми  то једног дана сама разјаснити. 

 

Језик, за њу нису суште речи, реченице и лингвистички израз су за њу као слагање 

боја кичицом.`` Уметност језичког израза је у краткоћи, и дочаравању значења.``. 

Застаде па настави:`` Речи треба да произведу емоције, слике, асоцијације, 
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расположења, животиње и птице својим гласовима уствари разговарају, знају да се 

споразумевају, разумеју``. Жели да ми разјасни њену теорију о интуицији, 

инстинктима и емотивној интелигенцији:`` Када вук јури малог зеца, он када наиђу 

на малу провалију, уме у трену да процени своје могућносгти и да доскочи тачно на 

другу страну, а људима би требали апарати и математички прорачуни``.  

 

Потстакла ме је да изнесем моје виђење, и ја о томе одавно размишљам: `` Младићи 

и девојке, ђаци, студенти, млади, неискусни и необразовани , умеју далеко боље и 

брже него ли зреле , искусне и образоване особе, да исправно процене особу 

супротног пола, и да изаберу најбољи и најбржи начин општења, како доћи што пре 

до срца жељене особе, све се дешава брзо, муњевито ``.упознајм  је са мојим 

искуствима. 

 

Она је климнула главом: `` Да то је то, то је та емотивна интелигенција, она уме бити 

најобјективнија, али нажалост присутнија је код млађих, годинама отупи, али 

зрелије и искусније особе тај недостатак отклоне рефлексијом, развијају читаве 

стратегије``. 

 

Били смо у Народном позоришту на представи опере Ђузепе Вердија ``.Аида``. `` За 

мене је опера нешто сувопарно, као завијање фрустрираних средовечних дама, или 

девојака жељних на брзину славе``, као да се шалим.  

Крећући се ка Споменику Кнеза Михаила после представе она ми је уместо одговора 

поновила секвенцу опере:`` Радамес ће водити војску у рат. Сви му кличу да се врати 

као победник. Аида се придружи свима, али оставши сама, саму себе прекорева, јер 

Радамес води војску против њеног оца и народа. Она је растрзана између љубави 

према њему и према отаџбини и народу. Моли богове да јој се смилују и дају утеху.``. 

Зар у оперској представи има и тога, историје, филозофије, психологије? .`` Како си 

ти запоставио себе, посветио се само борби, погледај око себе?. Види свет лепоте? 

Опера није само певање, нити музика, соло певања, тако и хорских деоница, него и 

играчке нумере, углавном балетске, а често су и бриљантни примери ликовне 

уметности у погледу сценографије и костима, драмска радња.``.  

 

Код Споменика Кнезу Михајлу затекосмо моје школске другове Душана Стефановћа 

и Дејана Вујинића. Упутише се обојица нама. `` Ово је Душан Стефановић колега 

твоје пријатељице запослене у РТС Србија``, упознах је прво са Душаном. 

 

`` Шта мислиш`` обрати ми се Деја, `` у Новом Саду, неколико десетина хиљада 

грађана каменицама и флашама јогурта је гађало зграду руководства тадашње САП 

Војводине. "Јогурт револуција": војвођанско државно и партијско руководство 

подноси оставку``  

 

Однекле се појави црнокоси Света Ћук, он једва чека прилику да излије свој јед: `` 

Антибирократска револуција у Црној Гори започиње са демонстрацијама чији је 

циљ срушити руководство СК Црне Горе. Милиција разбија демонстрације око 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
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црногорске скупштине, код Жуте Греде је бачен сузавац на раднике, који су 

долазили из Никшића`` 

 

Ствари се компликују, државници су преко телевизије, упозорили на могућност 

ванредног стања, влада и скупштина се цепају по националним шавовима, 

размишљам у себи док полако шетамо ка аутобуској станици да идемо у њен стан. 

Није само овде метеж, нешто се дешава и у свету.  

 

 

-Новембар 1988. године. 

 

Она је у праву, ја сам себе запустио, у правом смислу те речи. Потиснуо сам многе 

лепе садржаје из мога живота, остао је само грч, опрез и свакодневна борба. Као међу 

дивљим зверима у шуми. 

 

`` Од сваке активности је потребан одмор, мали предах`` казала ми је. Ишли би на 

сликарске изложбе. Сликарство је за мене такође била једна од уметничких области 

о којој никад нисам размишљао нити се њом бавио, ниједну изложбу слика никад  

 

нисам посетио. Људска права, економија, маркетинг, пропаганда, статистика, 

демографија, социологија, политикологија, психологија, психосоциологија, историја, 

антропологија, су само неке научне области којима се бавим. Одлазим у позориште, 

понекад на концерт, филм је за мене велики изазов за филмске ствараоце, читам  

књиге. 

Шетајући Кнез Михајловом улицом би навратили на понеку изложбу. Нећу да јој 

кажем да ће ми бити досадно, али бих улазио заједно са њом, и ишао иза ње и пред 

сваком изложеном сликом биох застајао и мало је загледао.  

`` Писала сам критике ликовних уметничких дела``, био сам још једном 
изненађен. Прочитао сам једну њену критику, сазнах за неке параметре: 
уметников ментални и емоционални однос према предмету његовог 
сликања, исто као и избор средстава и начин њиховог коришћења. 
Сликарска идеја се рађа у том смислу што човек види оно што жели да види. 
Пошто свако ликовно средство има свој начин постојања на пиктуралној 
површини, тако и сваки појединац има свој начин повезивања оптичких 
знакова у површине и представе, онако како он жели да их види.  

 

Замислио сам се: да ли сам ја сликарство досада видео потпуно погрешно, или 

једноставно, сурова животна стварност је ту уметност потиснула из мога живота?. 
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Одлучио сам да одсада када посетим неку изложбу да покушам да слике закачене на 

зидове видим, другачије него ли досада, да покушам да у њима пронађем поруку 

ствараоца, да процеим њену уметничку вредност? 

 

Уметност је бекство од стварности. И одмор од ње. Она оплемењује и уметнички 

доживљај даје нову енергију за превазилажење тешких животних неприлика. 

 

Да ли се распада Совјетски савез? Врховни Совјет Естонске ССР усвојио 

Декларацију суверености, по којој су закони Естонске ССР изнад закона СССР. 

 

 

 
Немири у СССР-у. 

 

Да ли то што се дешава са СССР-ом, прети и Југославији? На седници ПК СК Косова 

са дужности председника Председништва ПК СКК смењена Каћуша Јашари, а Азем 

Власи разрешен чланства у том телу. Масовне демонстрације Албанаца у Приштини 

због смене Јашари и Власија, дошли и рудари из Трепче. 23 новембра су забрањена 

јавна окупљања на Косову. 

 

У земљи се дешава народ. Одржан је масовни митинг на београдском Ушћу, милион 

људи исказало подршку тадашњем српском руководству на челу са Слободаном 

Милошевићем. То су присталице Милошевића. Али има далеко више оних који су 

против њега!  Ко ће кога надвладати?  
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-1. новембар1988.године. Полицијска заплена преписке. 
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Новембар 1988.године. Прогони чланова нашег Комитета за заштиту људских права. 
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-1 новембар 1988.године. Економска криза и раст корупције. 
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948 

 

Комитет за заштиту људских права                                                           у Београду 

1.11.1988. г. 

 

  

 

                                                                                              СКУПШТИНИ СФРЈ 

 

                                                                                              ЈАВНОСТИ 

Самоспаљивање, самоубиства-као облици протеста. 

 

 
  

 

               Лист „Политика― од 5. априла ове године је објавио вест да је Чедомир 

Васиљевић (58) земљорадник из села Белановца код Врања извршио самоспаљивање 

у центру Врања услед чега је издахнуо у великим мукама. У штурој новинској вести 

се каже да је Ч. Васиљевић боловао од простате и да му је пре два дана умро унук 

што је вероватно довело до самоубиства. 

 

           У листу „Недељна Далмација― од 10.4.1988. г. се преноси поступак Анте 

Жарковића (59) комерцијалисте сплитског ЖТП који је био добио неки смештај 

(стан) тек када је имао скоро 60 година на крају радног века у који се уселио са 

болесном женом. За време његовог одсуствовања у тај стан се насилно уселио други 

радник истога предузећа и на незаконит начин. А. Жарковић се жалио надлежнима и 

свугде су му рекли да је он у праву али да му не могу помоћи, да мора да чека. 

Огорчен радник који је дошао пред пензију а да није решио стамбено питање, где у 

друштву многи имају малверзацијама више станова, вила, убирају ренте, њихова 

деца као ђаци и студенти имају своје станове а радницима говоре да је ово радничка 

држава, је се латио канте бензина да се самоспали и тако протествује и захтева да се 

оствари његово право. Драма се одигравала у згради Скупштине у Сплиту у соби 73 

на четвртом спрату, али на срећу без фаталног исхода. 

 

            Према листу „Вечерње новости― од 14.10.1988. г. испред зграде Сабора СР 

Хрватске се полио бензином и запалио Иван Хорват (36) радник загребачке РО 

„Обнове― и задобио опекотине опасне по живот (Не знамо за коначан исход). Каже се 

да је повод вероватно тешко социјално стање И. Хорвата који је отац двоје деце и 

прима минималну плату од 100.000 динара. После покушаја самоспаљивања он је 

утрчао у зграду Сабора где је угашена ватра на њему. 
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У пролећним месецима ове године штампа је пренела вест да се један млади човек из 

Црне Горе самоспалио на Тргу Републике у Београду због сличних разлога. 

 

            Последњих десетак година упоредо са растућим друштвеним тензијама се 

повремено објаве вести да је неко обавио самоспаљивање. Тако је пре десетак година 

пренето да се самоспалио Владан Максимовић, занатлија из Ваљева због 

незаконитог поступка према њему и прогона од стране локалних органа. У то време 

је речено да се самоспалио и Јањић из Мачве. 

 

           Оно што нарочито забрињава је да су грађанима позната самоспаљивања која 

нису нигде обзнањена. Такође више грађана које ми познајемо изложених 

политичким притисцима кажу да размишљају да се самоспале, и на тај начин 

искажу свој протест јер им друго ништа не преостаје. 

 

         Штампа повремено пренесе вести и о самоубиствима под притисцима или ради 

протеста. Али ту је далеко теже разлучити да ли је у питању протест или болест. На 

крају да ли се душевно уравнотежена особа може убити? Још је умесније поставити 

питање зашто су ове особе оболеле душевно , уколико је то тачно? Због прогона-то је 

одговор.Лист „Интервју― од 27. маја 1988. г.  пише о Милијану Јовићевићу из села 

Лорета код Ужичке Пожеге, унуку кулака и сину четника. На његовој најплоднијој 

њиви која му је конфискована је саграђена фабрика ацетилена и онемогућен 

приступ за обраду земље. Онемогућен незаконито да обрађује своју земљу жалио се, 

судио, али безуспешно. У опроштајном писму је написао „свима сам се жалио али 

безуспешно, осудили они мене директно на смртну пресуду―. А затим је изашао у 

двориште, креснуо шибицу, запалио фитиљ и легао леђима на динамит. 

 

             Желимо да предочимо да уколико је вест о самоспаљивању или самоубиству 

објављена она је кратка и непотпуна. Или се пак објашњава болешћу или 

социјалним стањем. Сигурно да има и тога али има и чистих политичких протеста. У 

таквим случајевима се све чини да се политички мотив вешто укрије. 

 

            Самоубилачки протест и смрт у великим мукама има за циљ да се жртвује 

живот, али да се искаже бунт и непокоравање. 

 

       У условима све дубље друштвене кризе, све јачих социјалних напетости свест 

грађана се убрзано буди, они све јасније препознају праву природу друштва у коме 

живе, увиђају да су у много чему били у заблуди, обманути и изиграни. Они не само 

да су све незадовољнији и све више критикују него и све енергичније и упорније 

захтевају да њихова права буду поштована. 

 

           Са друге стране је још увек влашћу деформисана, затрована и охола 

бирократија која не може да схвати овакве нормалне еволуције и неминовност 

друштвених промена и сазревања свести маса. Не жели се упркос свега попустити ни 

за длаку. Повређене сујете нарцисоидних циника  још увек фанатизираних моћника  
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размажених коњунктурама у прошлости који су досада навикли на апсолутну 

покорност ,ови нерони и фараони, често и даље показују крајње циничну упорност у  

својим догматским поступцима и репресивним праксама иако су се времена 

променила. Поставља се питање ко су ови острашћени фанатици који гурају људе у 

тако екстремне облике протеста? Такве особе се налазе на разним функцијама у 

апарату, полицији, судству,  нарочито у ганговима криминалаца и мафија, 

неформалним структурама власти. Њихова психологија је врло горуће питање и ми 

ћемо се о томе касније оглашавати.и изјашњавати. Откуд такве психопатски 

структуриране личности на тако значајним положајима? Ко их је тамо изабрао? По 

којим процедурама и критеријумима селекције? 

 

             Резултат је да понекад освешћени гневници који су нажалост још увек обично 

остављени на немилост садистичких иживљавања појединих властодржаца немају 

други излаз сем саморазарања. Тријумфовати над нечувеним насиљем, чак и по цену 

живота (али је често и то бесциљно јер се то укрије од јавности или представи као 

дело душевно растројене особе). 

 

            У једном демократском друштву и правној држави јавност треба да буде 

обавештена и сви овакви случајеви буду регистровани, спроведене потребне 

инвестигације и о томе обавештена јавност. Али нажалост тога нема у овоме 

друштву у коме и званичници признају присуство незаконитости и злоупотреба где 

је принцип јавности и контроле поступака властодржаца непостојећи. Зато се не 

може очекивати објективност. 

 

            Штрајкови радника, митинзи, штрајкови глађу, петиције, жалбе, тужбе, јавне 

трибине, критике у кругу познаника, има и убиства директора огорчених жртава 

њихових прогона (за које др Н. Јованов каже да су политичка убиства „par 

excellence―, )лепеза протеста је све шира. Учесталија самоспаљивања и самоубиства 

под притисцима (и обзнањена и која то нису нам указују да се код нас одомаћује 

постепено и овај облик протеста, који је био заступљен у Вијетнаму.). 

 

          Особа томе приступа у крајњем очају, безнађу, огорчености, али и немирењу, то 

није морални пораз него тријумф грађанске непокорности. По цену живота и 

ужасних болова жели се комуницирати јавности страдање ,уништен живот нечијом 

самовољом, сурови погони, које насилници желе вешто укрити. 

 

            С‘ обзиром да се акумулирао известан број оваквих случајева и о томе се све 

више прича у јавности која почиње све више да увиђа о чему се ради (да будемо 

отворени има самоспаљивања која су политички протест „par excellence―) захтевамо 

да надлежни спроведу објективне инвестигације о свима оваквим случајевима и о 

томе обавесте јавност која је тиме врло сензибилизирана. Сваки такав случај би 

требао бити разјашњен. 

 

          Разуларена бирократија не може да се помири са тим да се времена мењају и 

масе буде и захтевају своја права. Њихов екстремизам онда доводи до оваквих  
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очајничких поступака све чешће. Тако је препознатљиво да је психологија 

бирократа велика препрека за излазак из кризе.Управо због њих је наша будућност  

неизвесна. Докле год такве извитоперене психологије, фараони, нерони, буду на 

значајним позицијама  нема стварне демократјие Они ће увек блокирати помаке,   

манифестовати жељу да све буде увек  исто, да њихове привилегије и навике остану 

нетакнути.  

 

          С обзиром да се криза продубљује, да су масе све освешћеније и све 

политизираније, захтевају да се њихова права поштују, то онда изазива 

интерпретације бирократије да се ради о нечувеној дрскости, јереси, фараони  не 

жели попустити ни за длаку, чува се „status quo― онда се може очекивати све више 

протеста свих видова па и оваквих. 

 

          Овакви крајње сурови протести саморазарања су симптом, знак да се стање 

духа бирократије не мења, да бирократе желе да се понашају као и раније, да неће да 

признају и прихвате неминовности. 

 

             У оваквој тврдоглавости охолих моћника која као и свака тврдоглавост је 

знак слабости видимо један од главних узрока кризе и ћорсокака у који је дошло 

југословенско друштво. 

 

             А што ће неминовно водити све већем незадовољству народа и све присутних 

непокорника и бунтовника свих врста, свим могућим друштвеним тензијама и 

конфликтима у СФРЈ. Ово географско подручје ће се управо због оваквих 

психолошких карактеристика бирократа, тако убрзано претварати  ,сукобом 

растућег незадовољства и нарцисоидне обстинације бирократа , у врло експлозиван 

терен и водити дезинтеграцији југословенског друштва са последицама које се тешко 

могу предвидети. 

                                                                                              У име Комитета за заштиту 

 

                                                                                              људских права 

 

                                                                                               Томислав Крсмановић 

др В. Савић, М. Станковић од Мачве, Р. Вељковић, М. Богдановић, Г. Јовановић, Д. 

Стефановић, И. Стојановић, Р. Радивојац, др. Вања К. Мариновић, Ј. Минић,  В. 

Николић, М. Рибић, Г. Бакић, В. Миливојевић, У. Букумира, М. Цветковић, Ј. 

Лукић, Р. Вељковић, Н. Познић, Д. Вељковић, М. Живановић, П. Бјелановић, Ј. 

Вибок, Л. Вибок, Ж, Живковић, С. Живковић, М. Живковић, Б. Живковић, Л. 

Живковић. 
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 -1 новембар 1988.године. Етнички чисто Косово. 

 

 
 

-  

 

 



953 

 

 

-  



954 

 

-  

 

 

-29 новембар 1988.године. О психијатријским болницама у Југославији. 

 

Тако је Доброслав Парага постао мој драгоцен истомишљеник и сарадник. 
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-29 новембар 1988.године. Разједињеност бораца за људска права. 

 

Divide et impera. 

 

-  
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Смрт Спартака. 

 

 

-29 новембар 1988.године. Убиство југословенских емиграната у Букурешту. 

 

 
Владо Дапчевић киднапован у Букурешту.( том 3). 
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-1988.година. Написао сам књигу ПСИХИЈАТРИЈСКИ ГОЛИ ОТОК. 

 

-  
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-1988.година. Убрзо затим публикујем и књигу СЛУЧАЈЕВИ. 

 

-  
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-1988.година. Интервју за лист МЛАДИНА. 

-  
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-1988.година. У стану доктора Веселина Савића са Сибилом. 

 

 

 
С` лева на десно: Тања, супруга доктора Савића, доктор Веселин Савић, и још две 

непознате особе. 

 

Доктор Веселин Савић ми је казао:`` Доведи је да је видим``. Код њега смо затекли и 

Милована Ђиласа и професора Љубомира Тадића. Она је се одмах посветила Тањи, 

док смо ми разговарали оне су се повукле у угао и опуштено разговарале. Као да се 

одувек знају. 

 

Утом су се на вратима појавиле Клара Мандић и певачица Оливера Катарина, иза 

њих се промоли стасити полицајац, кога сам и раније вишао у стану доктора Савића. 

Оливеру Катарину сам неколико пута сусрео у стану доктора Савића, али нисам у 

њој препознао славну певачицу 

 

Зато јер се она вероватно донекле  изменила, можда добила неко кило више, а 

понајвише због ога што ја већ поодавно слабо гледам телевизијске програме, 

вероватно сам раније био чуо за њу, али тешке животне неприлике потискују из мога 

сећања далеко важније садржаје, него ли памђење имена и изгледа певача и 

певачица. Не желим да оптерећујем онако препун мозак свакојаким информацијама, 

створио сам  у моме мозгу неки програм који би аутоматски одређивао шта ћу да 

одмах гурнем  у заборав, а шта да памтим. Оливера није била према мени 

намрштена, погогову не неучтива, али сам на њеном лицу запажао благо 

незадовољство, вероватно је наслућивала да јој не придајем дужну пажњу која је она 

очекивала, као славна певачица. Једноставо нисам је препознао, нисам ни знао да је 

то она. 
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Изађосмо у  град.`` Откуд теби таква знања језика, начитаност, познавања 

уметности, једна врста свестраности``, одавно желим да је запитам.  Она ме је 

погледала спремна да ми одговори, свесна је она да ја о томе одавно размишљам: `` 

Родитељи су ме уписали као мало дете у Француско обданиште, одатле је све почело, 

ту је настала моја љубав за стране језике. Ишла сам лети од бабе и деде у Словенију, 

Словенија то је ипак различито него ли Београд, научила сам брзо словеначки. 

Словенци су тако вредни, стабилни, дисциплиновани.`` Застала је:`` Ипак највећи 

утицај на формирање моје личности је имала  моја мајка, она је припадница Верске 

заједнице..., то су били и њени родитењи и други преци, имамо пријатеље и сроднике 

припаднике тих цркава у неколи ко земаља Европе, слали су ме код њих, тамо сам 

учила један по један страни језик. ``. 

 

`` Les voyages forment la jeunesse`` (Путовања стварају младост), насмеших јој се.`` А 

шта је са сестром јели и она полиглота``'?. `` Јесте, али мање, њу су више привлачиле 

забава, дискотеке``. 

 

Ипак, најчешће се налазимо увече у њеном стану. Колико је префињена, још је више 

врло практична. Она ужива у лепим стварима. Чим бих ушао у топли стан, док је 

напољу била зима, клизавица и  лед, кошава са Дунава би бацала велике снежне 

пахуљице у прозоре стана, као да несташна деца бацају грудвице, она би ми 

прилазила и завлачила вруће  руке под кошуљу. Тако би из вечери у вече настајали 

заборави. Да ли је могуће да ја нисам заборавио на овакве дивне ствари у животу? 

Имам 52 године, а откривам такву дубину доживљаја као када сам био младић? А 

једно време сам помишљаоа да је све то ствар прошлости? Да ме је мучан живот 

измождио? Ако овакву дивну жену привлачим, која ми се посвећује свим срцем и 

свакодневно, ако ми се тако страсно подаје, значи да се још увек свиђам женама? `` 

 

`` Волим те``, прибијајући се мазно уз мене ми је то тако прошапутала да се у то 

морало поверовати. Она није глумица нити лажљивица. Ћутао сам. Уздигла се и 

наслонила се на лактове изнад моје главе, то више није била она, него нека друга 

особа, разрогачених очију, црта лица особе која је открила сама себи неку нову 

непознаницу:`` Ти си најбољи од свих``. 

 

Зар је могуће да тако нешто чујем? Био сам у исто време необично радостан, сретан, 

али и збуњен: те исте речи, и на исти начин, у сличним оконостима су ми изоварале 

и Дана ( том 2) и Мариола (том 3).  

 

Невероватно! Као да сам у овоме трену био са тим давним сновима? Тада сам хтео да 

их запитам: А ко су ти други, од којих сам ја бољи? Али их то никада нисам запитао. 

Хоћу то сада да запитам Сибилу: Ко су ти други од којих сам ја бољи? Да ли то 

заиста мисли? Или је то захвалност због мога ангажовања за њену сестру? 

 

`` Знаш шта, зашто да се враћаш на Карабурму, радиш у Галеници у Земуну, то је 

близу одавде , 20 минута аутобусом 84, остани овде, преноћивај у моме стану``, 

предложила ми је праву ствар.  
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Мој живот добија нову димензију, све се мења, иде набоље. Са 52 године старости ја 

се осаећам заљубљен као када сам имао 26 година. Сетих се, па и Пакиза ( том 2)  ми 

је казала у пар наврата исте речи: Ти си најбољи од свих. Желим да повежем 

данашњицу и пр ођлост, да у томе пронађем инспирацију и да се вратим  у прошлост, 

да добијем онај полет, онај оптимизам. Тако што ћемо заједно посећивати та дивна 

места из далеке прошлости. Дали Данас може постатзи Јуче?  

 

Пажљив читалац ће из следећих поглавља сазнати да ће све бити другачије него што 

сам ја замишљао, и она сама. Живот је тај који подешава стварност, не како ми 

желимо, него како то одреде неминовности. Не, није се ту радило о неким трећим 

особама које су се умешале у наше животе, не, десило се нешто друго. 

 

 

 

 

-1988. година. Раскалашна супруга опозиционара. 

 

Умро је пре два месеца познаник Н.Л ( 65 година), познати опозиционар. Сахране су 

учестале, жале ми се узнемирени познаници. То су места туге, отупелости, долазили 

би и одлазили утучени сродници и пријатељи, огледала им је се смрт на лицима. 

Једноставно, јдва би чекали да се разиђу. Умишљају да  када црна дама смрт дође 

једног дана по њих, да ће ипак све бити другачије, да ће то бити јединствен догађај.  

 

А биће као и са толиким другима.  

 

 А када се заврши опело, свако се брже боље удаљи својим послом. И онога кога су 

тога дана сахранили, сви би убрзо заборавили, такорећи , као да није ни постојао. 

 

Сада  покојник, а до недавно наш одани истомишљеник и сарадник, је долазио 

редовно на наше састанке,  био је познат по оштрој  критици. Жалио се да су га 

власти завађале са његовом супругом. Обична је појава да  они који су у немилости 

власти, да имају трзавице, стресове, то многе жене тешко подносе. Има их које 

мужеве разумеју, а неке не, или једноставно неће да схвате. Желе миран живот без 

трзавица.  

 

Он је био доста старији од ње, болешљикав и изможден,  а она још увек живахна, и 

лепушкаста, поготову за њене увелико средовечне године. Имала је и подоста 

удварача. Причало се да она ―воли да шврља‖, и да му ``набија рогове``.  

 

Познато ми је да власти гледају да казне ривале где год могу, па и када се ради о  

супругама, или љубавницама, да их понизе, подешавајући њихову приватност по 

својој жељи.  

 

Недавно је супруга покојног Н.Л, већ постарија жена,  направила истински испад, 

којим је постхумно избламирала свог покојног супруга.  
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Сакупило се било код ње неколико пријатеља, била је њена слава. Напила је се, 

присутни који је нису довољно познавали су били запрепашћени, почела је свашта да 

прича. Брбљала је гласно пред свима да има младог удварача, који би јој могао бити 

син, који јој поврх свега нуди брак. Док је сва распојасана држала чашу вина у руци, 

у пролазу је наишао један помлађи снажан мушкарац, она га фриволно и похотљиво 

пред свима муну у слабину, пружи мазно руку ка његовом шлицу. И закикота се 

грлено. 

 

Испричао сам Сибили ова два мучна догађаја. `` Све је овде под контролом, и 

љубавни живот. Укривени манипуланти желе да заплаше: ако ниси послушан 

гурнућемо ти супругу у разврат. Али немој мислити да тако заплашују само 

мушкарце, да знаш колико интелектулаки уцењују њиховим младим 

љубавницима?``, она и ту затамњену страну стварности познаје. 

 

Она је у току мојих свакодневних активности свакојаких неприлика: `` Радиш  све 

плански, методом, отаљаваш толике задатке``, прелиставала је моју свеску у којој 

има 180 страна, на свакој страници је уписан датум и дан у недељи, убележени су 

задаци за сваки дан. Тако чиним још од 1976 године ( том 2). Установио сам још један 

њен недостатак, она оставља да је поједина догађања воде, уместо да их она подвргне 

својој вољи и надзору.  

 

Донео сам јој свеску са исписаним датумима: `` Убележи сваки дан шта треба да 

радиш, уведи више реда и  метода у свој свакодневни живот``. Ја сам њене умесне 

савете прихватао после провере исправности.  

 

Она узе свеску, залиста, одложи је у страну: `` Занимљиво, размислићу``. 
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-1988. година. ОПИС ПОВРЕДА ЗАКОНСКИХ ПРАВА ПОЛИТИЧКИХ ПРОГОНА 

И ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ НАД П. 

ПОЉАНСКИМ.                                               

 

  

Име и презиме:  Павле Пољански 

 

Датум и место рођења: 17. 10. 1930. године, Београд 

 

Занимање: инжењер-технолог 

 

Адреса:  ул. Паје Јовановића 23, Београд 

 

Брачно стање: разведен, отац две одрасле ћерке и 1 сина који живе са мајком 

 

  

          П. Пољански је због политичке неподобности добио 1964. године отказ, избачен 

је са посла, од тад је без посла, прихода, социјалног осигурања, егзистенције, станује 

у соби полупаних прозора, без грејања и  неопходних санитарија, воде, В.Ц-а, 

издржава се што обавља разне физичке радове. Павле. Пољански је мој друг из 

детињства. 

 

         Потиче из породице руског емигранта Белог Руса који је дошао у Југославију 

после Октобарске Револуције у СССР:у. .Био је официр царске руске армије, у 

породици је било и генерала. Његов отац Григорије (1889 – 1970 г.) је иако рањен у 

рату и инвалид (нога) као врло вредан и способан у старој Југославији стекао 

иметак, имао је своје мало предузеће (молерај и радови на кућама), имао је неколико 

кућа и земљишта на периферији Београда. За време II  Светског рата је био у 

Београду на периферији Београда. и понашао се часно и поштено као и већина 

грађана. Син Никола (1922) сада инжењер, Павлов брат,  је био депортован на 2 

године на принудни рад у Немачку. Када се Никола вратио 1945. године у земљу, с‘ 

обзиром да потиче из породице Белог Руса, да не воли бољшевике, био је ухапшен и 

осуђен у Новом Саду уз лажну оптужбу да је сарађивао са Немцима. 

 

        Настали су брутални обрачуни 1945. године са Белим Русима, породицом 

Пољански, хапшења, испитивања, суђења и осуђивања, боравци по затворима, разне 

казнене мере, већи део иметка је конфискован на илегалан начин, отац Григорије је 

био лажно проглашен  за «ратног богаташа», « «реакција» «непријатељ» «анти 

совјетски настројен» сарадник са Немцима. 

 

      То је се могло објаснити утицајем совјетских власти, али политички прогони су 

се наставили и после 1948. године, чак и појачали, данас су на врхунцу.  
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       Трпела је и мајка Дарја (1900 - 1966 годиште), синови Павле и Никола су такође 

прогањани као деца и млади људи, у школи и гимназији, на студијама. Павлу и 

Николи је било једно време забрањено да се упишу на студије, после рата је 

постојала једно време административна забрана уписа на студије деци из 

«реакционарних» породица. Павле се некако уписао 1949. године на Технолошки 

факултет, али је коинциденцијом имао велике проблеме са здрављем, добија 

мождани удар и био је више месеци у болници непокретан, био је 6 недеља потпуно 

слеп. У условима прогона њега, брата и родитеља, студирао је 11 година, завршава 

студије 1960. године. Војску је служио од 1960 до 1961. године, скоро цело време на 

ноћној стражи, дисциплински поступци, испитивања, казне, боравци у локалном 

затвору, тешки радови, био је у казненој јединици, изашао је оштећеног органског и 

нервног здравља, пре тога је био  здрав. По изласку из војске  1962. године иако није 

владала незапосленост,  иако се лакше налазио посао, поготову инжењер, јер их није 

било довољно, он нигде  у Београду  не може да нађе посао, као политички 

непријатељ. Одлази тражи посао у унутрашњости , у Смедерево. Јуна 1962. године је 

био ухапшен  у Смедереву, оптужен и осуђен на казну затвора за вербални ненасилни 

политички деликт из чл. 110 ст. 2 и чл. 118 ст. 11 КЗ. А зато што је читао забрањену 

књигу М. Ђиласа «Нова класа» и наводно да је покушао бекство илегално преко 

границе (Тада још није било легализовано путовање  ван граница СФРЈ). П. 

Пољански тврди да је читао ову књигу као и толики други у Смедереву, а они нису 

били осуђени, што се тиче наводног бекства преко границе каже да је то измишљено 

и нетачно. Жалио је се 21. 6. 1962. године, његова жалба је одбијена као неоснована 

Решењем Кв-43/62 од 27. 6. 1962. документ број 1 (уз оригинал је додат и прекуцан 

текст ради боље читљивости). 

 

           После изласка из затвора П. Пољански се враћа у Београд и после много 

напора налази посао у предузећу «Милош Мамић‖ у Земуну зачудо као «шеф 

лабораторије» 1964. године. У овоме предузећу је био изложен прогонима и 29. 9. 

1964. г. добија отказ који је био дат по наредби СДБ, био је политички отказ, али 

укривен лажним разлозима «незаинтересован однос према радним задацима»  и сл. 

Као и обично политички мотиви повреда права  се вешто укривају. У то време је био 
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неколико месеци на неком стажу  у СР Немачкој, од уштеде је купио моторцикл, 

када се вратио у земљу имо је тежак удес са њим, био је тешко повређен и дуже у 

болници, мотор потпуно уништен. . 

 

Сличне прогоне је трпео и Никола,  родитељи. 

 

 

Павле је у своје време био бриљантан интелектуалац. Али насиље од детињства, 

прогони, стресови, привације и фрустрације, страх, тешки услови живота, без после и 

егзистенције, нарушено здравље, разрушена породица, све то доводи до тога да  

његово здравље органски слаби а интелектуално детериорира. У таквим условима се 

жени са особом из сличне политички прогањане породице. У условима прогона и 

мешања власти у брак  и породицу они се разводе, деца остају код Павла. 

 

           Иако је доста конфисковано 1945. године на незаконит начин власти иду на то 

да незаконито узму све, видели су да је породица уздрмана и сломљена прогонима. 

Отац Григорије је изложен нечувеним прогонима, живот му је како каже Павле био 

претворен у кошмар и целој породици. Никола и Павле нису у стању да заштите оца, 

и они су брутално угрожени. Оца желе да сместе у дом, власти захтевају да се одрекне 

имања а да у замену за то им да имовину, он одбија, настају нечувени прогони целе 

породице. 

 

         Са овом породицом су вршени годинама брутални обрачуни најчешће без 

икакве правне процедуре или уколико је и постојала оптужба су биле лажне и 

политички мотиви прогона укривани. У политичке обрачуне са овом породицом су 

биле уплетене разне инстанце: полиција и милиција, СУП, разне филијале СДБ, 

општина, социјалне установе, адвокати сарадници полиције, итд, касније су се 

укључиле и психијатријске болнице. 

 

         Само  последњих 10 година је био 40 пута хапшен и испитиван од милиције без 

да је дао повода за то, боравио по затворима, премлаћиван, кажњаван, био је више 

пута смештан насилно у психијатријске болнице, без да су за то постојале 

медицинске индиције и индикације. 

 

         Уствари, тајна политичка полиција га је лажно представљала разним 

етатистичким и политичким организацијама, ради се о прогонима по основу 

социјалног и породичног порекла, о ставу према Белим Русима који не воле 

бољшевике и комунизам, о предратним богаташима, ради се и о потреби за 

жртвеним  јарцима и разним манипупацијама у вези националног порекла породице 

Пољански, жељи да се узме њено богатство, политичком реваншизму и 

затрованости. Ради се о невиним људима и жртвама осионе и разуларене 

бирократије и безакоња, пљачке и корупције јер су њихово богатство присвојили и 

поделили међу собом и утицајне личности са територије где станују.  

 

        Павле је већ 1970. године маргинализирана личност, нарочито га је тешко 

погодио развод брака, у ствари вештачки растурена породица, обожавао је децу. 
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Решењем Центра за социјални рад Општине Звездара Уп. Бр. 560:172 од 21. 8. 1972. г. 

документ број 3. као разлог за одузимање деце се наводи да Павле нема посао, 

приходе, услове да издржава децу, да је отац у психијатријској болници и смештају 

децу у дом за незбринуте. Уствари, власти су га довеле у такво стање прогонима, а 

онда га зато оптужују и лишавају деце, задају му ударац где је најосетљивији. Ради се 

о типичној манифестацији бољшевичког менталитета. 

 

        Сви ти прогони који су годинама трајали и надовезивали се, понекад су били уз 

какву такву правну формалну процедуру, али најчешће без икакве правне 

процедуре, Павле је добио нешто докумената али их је губио или бацао, или одбијао 

да прими. Он је већ тешко оштећен човек, руиниран интелектуално и физички. Од 

некадашњег бриљантног интелектуалца остала је руина од човека. 

 

       Такође доста говори о кошмарном свету у коме живи и начин како је смештен у 

психијатријску болницу априла 1968. године, на незаконит начин су рушили његову 

кућу, он се противио , премлатили су га под лажним изговором да се тукао са 

милицијом, ошишали и спровели у психијатријску  болницу  где је остао 43 дана. О 

томе доста говори  и његов допис III Општинском суду у Београду од 10. 9. 1974 

године,  Овај Документ  је писала особа под тешко замисливим пресијама, формално 

на слободи али у раљама мафије и стаљинистичког подземља, изложена потпуном 

безакоњу, лишена свих права, особа која услед прогона тоне у алијенацију, преоштра 

је, конфузна, има чудних тврдњи и непрецизности у изражавању, излагања 

чињеница или изречених на један друштвено неприхватљив и обичном човеку 

разумљив начин, неразумљивих ствари о породичним односима које нажалост квари 

тајна полиција али то обични људи не разумеју и мисле да се ради о свету 

параноичара и душевног болесника. 

 

       Његова ситуације је све гора и гора, деца се одала недоличном животу, нарочито 

ћерка. Сада је зима, далеко испод нуле, он је у соби без прозора и грејања, у кревету у 

ћебадима, са оделом и цокулама, зимским капутом, изађе понекад да нађе нешто за 

јело у корпама за отпатке, или да уради неки физички посао, увече оде на 

железничку станицу, или на неко јавно предавање да се мало огреје. Одбијао је увек 

до сада моју скромну материјалну помоћ. 

 

        Њему је одузета имовина на незаконит начин, лишен је наслеђа, да има био би 

имућан човек, ради се о бандитизму и пљачки, потпуном безакоњу. Упркос свега он 

је још луцидан, мада је јако оштећен. Виђамо се и разговарамо, некад дође у моју 

собицу на разговор. Потпуно је сломљен, у безнађу, без икакве жеље да се бори, 

помирен са судбином, каже «комунисти су свемоћни, нико им не може ништа», не 

верује више ни у људе, изгубио је веру и у Бога, живи од данас до сутра и то му је 

смисао живота. 

 

        Потписници петиције Светској асоцијацији психијатрије се залажу и за П. 

Пољанског као и петиција Комитета за заштиту људских права, ми смо се и раније 

залагали за П. Пољанског, позивамо се на методологију САП(Светске асоцијацје 

психијатрије), ми бранимо интересе П. Пољанског и хоћемо да му помогнемо. Он је 
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политички прогањана особа уз примену психијатрије за обрачуне са њим. Међутим, 

услед свога стања које је последица разорне репресије он није у стању да се брани, да 

чува документа, плати адвоката, нема енергију  и психо.физичку кондицију и 

сачуване интелектуалне потенцијале за борбу, он је сломљен. Али то не значи да 

нема право на правду и на своја права. Он је и жртва злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе, смештен је тамо ради казне и руинирања. Он нема ни једну отпусну  

 

листу, уопште не зна по коме поступку  је смештан тамо, ја сматрам да је то било по 

Закону о ванпарничном поступку. Његови насилни смештаји у психијатријске 

болнице уопште нису били медицински индицирани, нити је у болницама лечен, 

него, напротив, излаган електро шоковима и неиндицирианој терапији и изашао  

тешко оболео. 

 

        Измећу осталих репресивних мера над њим је примењиван и прогон путем 

психијатрије, ради се и о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе. Он живи у 

страху да га не ухапсе, премлате, сместе у лудницу и не примене електро  шокове, 

лепонекс , и тд. 

 

       Позивамо се на процедуре САП, молимо  за помоћ П. Пољанском. Он нема 

средстава ни енергије да ангажује адвоката који би радио на остваривању његових 

права. 

 

Молимо САП уколико може да помогне у следећем: 

 

·         да се прекину прогони над њим 

 

·         да му се врати незаконито одузета имовина 

 

·         да му се омогући контакт са децом 

 

·         да се деци обезбеди ресоцијализација и интеграција у нормалан живот, 

могућност контаката и комуницирања са оцем 

 

·         да му се омогући лечење органског здравља 

 

·         да му се да социјално осигурање 

 

·         да добије пензију и реши се питање његове егзистенције. 

 

  

У нади да ће се нешто предузети за овога човека, 

 

Са изразима поштовања 

 

у Београду,  1988. 
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-29 новембар 1988.године. Расправе "умерених" и "радикалних" бораца за људска 

права.  

 

Југословенским одборима за одбрану људских права 

Јавности 

 

       Од почетка 1980-их година, све је више бораца за људска права и  дисидената, 

који се залажу за демократизацију и поштовање људских права. Запажају  се 

недовољна слога и лоше процене, што се може објаснити великом хетерогеношћу и 

недовољним међусобним познавањем.  

           Постоје значајне разлике између дисидената у СФРЈ и Источној Европи.Пре 

свега, јер у СФРЈ нема осећаја угрожености од СССР-а као у Источној Европи, 

званично  су заведени  Самоуправљање и Несврстаност, Југославија је још 1948 

године осудила на речима стаљинизам, и определила се за  Социјализам хуманог 

лика. А то су чињенице које збуњују, и на неки начин деморалишу југословенске 

борце за људска права, јер им избијају  аргументе када се жале на кршења људских 

права, јер се њима често каже, да је ипак много боље у СФРЈ, него ли у другим 

државама Источне Европе, што они увиђају да је заблуда. 

            Наспрам дисидената и бораца за људска права је још увек моћна држава, која 

нажалост прилично лако излази на крај са њима, најчешће се користећи сејањима 

лоших процена и интрига, по девизи ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ,.и спроводећи бруталну 

репресију и дискриминацију. 

         Одајемо признање борцима за људска права који су снажно маркирали епоху,  

али са друге стране је још увек јако присутна снажна усмеравајућа улога државе. 

Пре свега поредак врло лукаво скреће пажњу са социјалног на  национално,  

активности људских права су се испарцелисале у републичке и покрајинске атаре, у 

сталешка и друга бројна удружења. Са омасовљавањем се јављају и негативне 

пропратне појаве, као неслоге, лоше процене, интриге, повремено се наилази и на 

искључивости, или чак и међусобна оптуживања. 

           Због оваквог стања нема слоге и лоша је ефикасност акција. Позивамо на 

слогу и да се овај феномен неслоге проучи. 

         Нарочиту пажњу заслужују неспоразуми између "умерених"и"радикалних", и 

веште интерференције између њих од стране званичника, са циљем да онемогуће да 

се на дневни ред стави питање масовних и фрагрантних кршења људских права у 

СФРЈ. 

            Истичемо једну суштину овога момента, а то је напор власти да укрије 

масовна и растућа кршења људских права, и репресију, која јача из дана у дан. 

Поредак жели да прикрије масовне злоупотребе са људским правима, да их 

овековечи. У сврхе остварења овога циља се уписује и стратегија властодржаца са 

борцима за људска права, желе се пригушити они који желе да кажу истину, без 

длаке на језику, и који знају стварно стање са људским правима. А да створе лидере 

борбе за људска права који ће улепшавати и прикривати поразно стање у овој 

области. 

          У'"умереној" струји се налазе угледне личности из јавног , културног, научног 

и уметничког, живота, уз известан ризик поједностављења се може рећи, да су они 

били поштеђени на неки начин од недаћа које друге можда више погађају, управо 
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због својих титула. Они најчешће изјављују да се залажу за демократске промене уз 

поимање једног вишег реда нужности, тј. желе да промене друштво да буде боље, 

желе да се боре за демократију, кроз бављење политиком. Ове особе су временом 

дошле у сукоб са званичном политиком , али су у међувремену пре тога имале 

могућности да се образују, стекну углед, друштвени и материјални положај. Услед  

 

свога залагања за демократију и критике званичне политике они су такође били 

изложени притисцима, али не тако драстично као неконформно настројени грађани, 

који нису тако престижне особе, вероватно зато што им њихове титуле и престиж 

дају један имунитет, и наводе власти да буду са њима опрезније и одмереније. Али 

постоји други главни разлог, а то је да су они у оптужбама поретка за кршења 

људских права врло одмерени, и не оптужују жестоко за кршења људских права, као 

што то раде неки други борци за људска права.  

      "Умерени" се обично залажу за појединачне случајеве кршења људских права ( 

вербални деликт, забрана књига, прогони угледних књижевника, и сл), они не тврде 

да се људска права крше масовно, неки од њих не желе да промене друштво, него 

само да га улепшају .Њихова саопштења су одмеренија и делују убедљивије, правно 

су и филозофски добро заснована, написана су лепим и сажетим књижевним језиком, 

лепе естетске презентације. Што је разумљиво знајући њихово образовање, такође 

будући да су изложени мање притисцима, имају више  времена и енергије, имају 

више ресурса, што им омогућава да се посвете овом задатку на адекватан начин. Због 

овога, као и чињенице да испод потписа стоје имена угледних личности из јавног 

живота, јавност је склона да више поверења има у њих, него ли у оне саборце који 

немају такву познатост и престиж у очима јавности. Може се закључити да они сами 

нису на свјојој кожи  осетили сав репертоар страдања и патњи, многи од њих и не 

знају за њих, дакле немају адекватну ―моћ препознавања‖ стања људских права. 

             Са друге стране су "радикални". То су они који потичу из потлачених маса, 

често истински страдалници, многи од њих прогањани од детињства, осетили су на 

својој кожи сав арсенал притисака и повреда права, прогона, дискриминација. Они 

нису пожелели да се боре  за људска права из филозофских побуда ( промена 

друштва), што је мотив поменутих интелектуалаца- него да би се бранили од 

прогона. Покрет за заштиту људских права је такође почео да се бави одбраном 

људских права да би се бранио, самозаштита. Што сједињено са урођеном 

интелигенцијом неких од њих, је створило предуслове да временом  све такве 

злоупотребе упознају  и стекну "моћ препознавања" у своме окружењу , у 

породицама, суседству,  и шире у друштву.  

            Што се тиче ―моћи препознавања‖ то је способност да се препознају и оне 

најскривеније повреде људских права, што се стиче временом, доживљавајући их на 

себи, препознавајући их  на својм сроднцима, у своме окружењу. Да би се постигла 

добра ―моћ  препознавања‖, поред искуства, потребни су мотив, образовање, и 

интелигенција. Што указује да таквих особа ипак има мало. 

          Стављамо на дневни ред синдром ―интелектуалног смањенња‖, чапур, 

‖quаrt‖,и један други феномен, а то је ―моћ убеђивања ―,‖моћ комуницирања 

података о стању људских права‖.  

          Иако се често ради о аутентичним народним снагама, будући да су овакве особе 

често биле онемогућене у образовању, да су притиснуте егзистенцијалним и другим 
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тешкоћама, да су обично без одговарајућих ресурса и инфраструктуре, услед своје 

ојађености и огорчености, "радикални" често нису у стању због оваквог једног 

синдрома да своја виђења саопште на убедљив и сажет начин, немају адекватну‖ моћ 

убеђивања‖, и комуницирања. Што умањује убедљивост. Али се мора признати, да су 

мање убедљиви и кредибилни од"умерених", не само због тога, него и зато што су  

 

обично врло оштри ( или преоштри) у оптужбама за кршења људских права, што 

понекад изгледа неупућенима  као претеривање, или пак зато што потежу питања 

која је тешко доказати.Услед притисака којима су изложени, и тешке 

егзистенцијалне ситуације, временског теснаца, недостатка инфраструктуре, што се 

све одражава и на њихову концентрацију, и на располагање адекватним писаћим 

машинама и другим погодностима, нису обично  стању да обезбеде адекватну 

лингвистичку стилизацију, сажетост, као и примерену материјалну презентацију.  

        Дакле, "радикални" због оваквих објективних околности су ометени да се 

адекватно презентирају у јавности и саопште своја виђења на прави и убедљив 

начин.  Јавност их не прихвата на начин који они заслужују. Иако се и једни и други 

истински патриоти који се боре за исте идеале, нажалост међу њима постоје велики 

неспоразуми и што штети обема странама.  

      Дакле, ―радикални‖ имају добру ―моћ препознавања‖, ,али недовољну ―моћ 

убеђивања, комуницирања‖. 

        Међу"радикалнима" се често сусрећу појединци, узнемирени очајници који у 

великој мери неоправдано оптужују елитне интелектуалце  да свесно улепшавају 

стање људских права, да би се тако додворили властима, или пак да су ови 

интелектуалци злоупотребљени од власти, јер будући да не познају ( по њима) 

стварно стање људских права, власти их промовишу у лидере покрета за људска 

права, да би тако прикриле стварно поразно стање у овој области. Понекад 

"радикални" оптужују ове прве,  да су свој углед постигли на привилегијама, да су 

полутани који хоће да седе на две столице, да су везани пупчаном врпцом за режим, 

да су славољубиви и салонски дисиденти, да су се обогатили, и да су мондени, да им 

је лако, да желе да профитирају. Нарочито их оптужују да с`обзиром на свој положај 

и дистанцу од проблема и стварног  стања са људским правима, да нису на себи 

осетили све методе насиља, што се тиче раширености злоупотреба и суптилнијих и 

перфиднијих метода, да не познају довољно савремене и модерне методе контроле 

понашања људи и репресије, укривеност кршења права грађана, и да их као такве 

власти постварују и злоупотребљавају, да не би покренули стварно питање људских 

права, да њих фаворизују а гуше оне радикалније борце. 

              Опет међу"умереним"" се може пак срести понекад недовољно разумевање и 

неспособност стављања на место огорчених , немогућност да  се ослободи 

субјективних призми и објективног виђења са перспективе своје личне позиције. 

Они нпр. за "радикалне" понекад тврде да су неписмени, необразовани, да претерују, 

или чак да су параноичари, да износе непроверене тврдње, да не дају доказе, да су 

преоштри или екстремисти,  или чак да су опседнути одбраном људских права, 

пребацују им да су егзибиционисти, или да желе да се истакну и прославе, да 

уображавају да их неко стварно прогони, да су душевно уздрмани или болесни. Или 

пак за њих причају да су необразовани, неписмени, безвредне личности, оштећени, да 

их нико не узима у обзир и да су без икакве подршке, да непотребно иритирају 
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власти, чак да желе и воле да буду жртве,  или пак да желе и друге да навуку да буду 

и они мученици. 

      Дакле једна неугодна ситуација. ―Радикални‖ имају добру‖ моћ препознавања‖ , 

али немају довољну ―моћ убеђивања, комуницирања‖.‖Умерени ― немају адекватну‖ 

моћ препознавања‖, али имају добру ―моћ комуницирања‖.  

        

Ова дилема је разрешена јер су се ипак почеле да јављају особе које у исто време 

имају какву такву‖ моћ препознавања‖ ,и  у исто време и ―моћ убеђивања, 

комуницирања‖. 

        Обраћамо се свима  онима који се залажу за људска права  и слободе, 

изражавамо им наше дивљење, и поштовање, ови редови нису никакве критика, него 

позив на размену мисли. Превазиђимо разлике и егоцентризме у интересу већине. 

  

                            

-1988.година. AI,Conventry, England. 

 

 Превод из листа на енглеском језику ( назив листа и датум непознати):  Југославија: 

Радомир Вељковић, ЗАТВОРЕНИЦИ САВЕСТИ.  

 

           Некадашњи официр ЈНА, Радомир Вељковић је интерниран насилно у 

психијатријској  секцији београдског затвора већ више од 12 година и изложен 

казненом поступку лековима и дрогама. У петицији  у вези њега се каже: «Хтели би 

да привучемо пажњу да је он починио деликт у моменту безнађа зато што је био 

прерано пензионисан и због многих других неправди». Грешка Р. Вељковића је што 

је оптужио Тита  у периоду 1969. до 1972. за злоупотребе државне тајне политичке 

полиције. Био је због тога ухапшен, суђен и осуђен марта 1973.  «за повреду угледа 

шефа државе и њених  органа». Суд у Сарајеву га је прогласио опасним по околину и 

одредио смештај у психијатријску болницу неодређеног времена трајања. Он има 

лекарске налазе и из тога времена да је психички био здрав. 

 

  

-1988.година. Превод из још једног листа такође на енглеском језику ( назив листа и 

датум  непознати) : ГЛАС НАДЕ 

 

            Радомир Вељковић, 59 година, је већ 12 година у затворској психијатријског 

болници у Београду због  «непријатељске пропаганде « «штета угледу државе». 

 

           Р. Вељковић је прихваћен од АИ као «затвореник савести», са његовим 

повредама права су прекршене многе конвенције које је СФРЈ потписала. Р. В. Се 

придружио партизанима са 17 година и дошао је у сукоб 1959. г. када је у својој 

јединици критиковао расподелу станова. Био је хапшен, тучен и смештан у 

психијатријске болнице, 1967. са 41 г. је био пензионисан по казни. Касније 1971. г. Р. 

В. се жали на Тита и зато га смештају у болницу. 
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-Децембар 1988.године.  

 

Иако је децембар, сунце је сјактало, широким Дунавом су пловиле велике санте леда,  

наслагале се један на другу, као да смо на Северном полу. 

 
`` Ево уписаних задатака за следећу недељу``. Стави расположена на сто свеску коју 

сам јој подарио. То је за мене била мала победа. Она је у стању да прихвата корисне 

савете, и да се мења. 

 

Као да ми оте речи из уста:`` Ти си прихватио неколико мојих савета, рационалне 

особе, које  нису ригидне, које нису окоштале психологије, нити су тврдоглаве, има и 

истинских менталних  фундаменталиста, су склоне да модификују своје ставове, ако 

оцене да је то логилно и на свом месту``. 

 

Одавно сам свестан ове појаве, контактирајући свакојаке бирое за жалбе, 

функционере, државнике, безбедњаке, или несретне намернике које сам сусретао, 

наилазио бих најчешће на појединце опседнуте некаквим својим виђењима, 

тврдоглаве, њима је било јако тешко доказати најобичније логичке чињенице.  

 

Сибила је кренула мојим примером. Узела је свеску у руку  написала све шта је 

потребно да урадимо за њену сестру. Али смо уписали и програм наших сусрета, 

излазака,  забава.  

 

Узела је моју свеску у руке, и између редова записаних задатака, углавном људских 

права, је уписала зеленом оловком  све оно што се тицало наших дружења:`` 

Направи паузе чешће, тако ће ти мозак бити свежији``. 

 

Отворисмо телевизију, РТС 1 Београд. Запљусну нас огавна стварност. Афере, 

Косово, штрајкови, инфлација. Бахрудин Биједић, генерални конзул СФРЈ у Чикагу, 

Винко Мир, шеф њујоршког огранка Љубљанске банке, и још тројица су оптужени у 

САД за прање новца . Спикерка нервозно саоштава: Косовски ЦК одбио повратак 

Каћуше Јашари и Азема Власија на положаје и оценио да су новембарске 
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демонстрације у Приштини биле спонтане и нису биле антијугословенске. Штрајк у 

руднику угља у Лабину (траже бонус јер су испунили годишњу квоту). Радници из 

обућарске индустрије пред Савезном скупштином у Београду. 

 

 

``Шта се ово дешава у СССР-у?``, запитах је забринуто када чух да је у земљотресу у 

Јерменији погинуло више од 25.000 људи, 12.000 је повређено, а пола милиона остало 

без домова. Уништено је десет одсто јерменске индустрије. 

 

 

-Децембар 1988.године-Погинуо друг из детињства потпуковник ЈНА и пилот Милан 

Мићић ( томови 1, 2 и 3). 

 

Расположена колегиница из Службе истраживања тржишта је данас упорно 

певушила популарну мелодију:  

 

Шушка се шушка, да ја волим Душка 

Шушка се шушка, да ја волим Душка. 

можда јесте можда није 

моје срце да укрије. 

 

Плава Живка Јовић је прекиде:`` Чуде, чуј де`` , махну јој руком помало нервозно, 

окрећући уши малом транзистору, извору звука. Спикер је читао вести Радио 

Београда: Пао југословенски војни транспортни авион који је допремао помоћ у 

Јерменију, цела посада је настрадала. Спикер гласно саопшти имена настрадалиих 

пилота, међу погинулим и мајор ЈНА Милан Мићић. Добри друг из детњиства 

Милан Мићић, он је пилот, мајор ЈНА. Иза њега су остали супруга Анђела и 

малолетни син Мирко. 

 

Криза у СССР –у, ковитлац који захвати и мога доброг друга из детињства Милана 

Мићића, како се све меша, стварност и фикција! 

 

У Галеници стално заседају руководећа тела, економска криза се осећа и у овој 

водећој фармацеутској  индустрији у Југославији. Кажем у водећој, а знам да је 

Плива из Загреба и словеначка Крка престижу, да јој отимају тржшта, брже се 

модернизују и окрећу логици и захтевима тржшта. Окоштала руководећа гарнитура 

Галенике робује  превазиђеној бирократској самоуправној политици, не региструје 

промене на време, ни говора да им се прилагођава.. 

 

Мали транзистор у нашој служби је стално отворен: Савезна скупштина је одбила да 

прихвати закон потребан за наставак подршке ММФ-а Југославији – што је био 

повод за оставку владе. Председник СИВ-а Бранко Микулић је дао оставку, не 

желећи да прихвата одговорност за нагомилане економске проблеме, инфлација 

250%  – ово је први пад југословенске владе од 1939.године.  
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На ову вест Живка Јовић ми се обрати забринуто:``Да ли ћемо добијати плате 

редовно?``. 

 

Алија Изетбеговић је пуштен из затвора (био је ухапшен и осуђен 1983). За њега су се 

залагали Коста Човошки, Војислав Коштуница и осјечки адвокат Владимнир Шекс (  

 

томови 2 и 3), сву тројицу лично познајем, сви они тврде да је Изетбеговић жртва 

вербалног деликта. 

 

 

-1988.године. Посета Доброславу Параги у Љубљани. 

 

Дошао сам у посету Доброславу у Љубљану, где се он уклонио пред прогонима  у 

Загребу. Он станује у изнајмљеном стану заједно са супругом Невенком, њено 

девојачко презиме је Перковић. Она је пореклом из западне Херецговине. Доброслав 

и н Невенка су ме примили искрено и пријатељски. Спавао сам  у малој уредној 

собици у чистом кревету. 

 

Сутрадан смо отишли у посету доктору Јанезу Ругељу, психијатру, бившем 

пуковнику ЈНА. Он станује у новој повисокој згради, са црнокосом супругом, заиста 

привлачном женом, она говори перфектно српски, сазнах да је из Сарајева. Доктор 

Ругељ је  преокупиран здравим животом, има  клинику у Алпима, у којој доводи 

изнурене и подвргава их специјалном режиму живота, да тако стекну виталност. Са 

њим смо дуго разговарали о злоупотреби психијатрије у политичке сврхе, изненадио 

сам се да је он такве случајеве  злоупотребе психијатрије препознао и у Словенији. 

 

Саопштио ми је да ускоро долази у Београд, да сарађује са Заводом за ментално 

здравље. Срешћемо се у Београду и ја ћу му показати целокупну документацију, 

њега то јако занима.  

 

На крају ми је одржао истинско мало предавање о здравом  животу. ``Сваки дан 

најмање један сат трчи у природи, или улицом, ако нећеш да трчиш, шетај брзо``, 

убеђује ме. 

 

Његов савет сам прихватио. Од тада сваки дан шетам брзо. 
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-Децембар 1988 године- Чика Чедин (Јовичић ) живот у подруму  

 

 Чика Чеда је већ превалио осамдесету годину. Зачуђује ме и усхићује како он после 

таквог тешког живота, трагедија, стресова, још увек има снаге, здравља, оптимизма. 

Херцеговци су не само врло мудри него и жилави. Чак има и пријатељицу, Румунку. 

 

Опет сам га посетио у сутерену, где повремено станује. Нађох га у кревету у буџаку 

леденог подрума, около кревета грумене угља и понеко неисцепано дрво. Лежао је 

испружен до грла покривен ћебадима, био је обеспомоћен, са маском уместо лица, у 

којој су уписани безнадежност, беспомоћност, напуштеност, одбаченост. Напољу је 

мраз, нема грејање, па су му донели  неку давно охлађену грејалицу. Савијен под 

оскудним војничким сивим ћебадима, убледео и дрхтећи,  опет и безнадежно ме  

 

подсети на Брисел 1966. године, кад је био у посети сину Јовану Јовичићу, 

лепушкастом плавушану. Чика Чеда се и тада осећао запостављеним. 

 

 Мене одувек занимају његова искуства из дипломатске службе у Краљевини 

Југославији, службовао је и у Каиру, Риму.  

 

Рече ми:‖ Био сам јуче у Амбасади Португалије``. Зачудих се! Зашто би он тамо 

ишао? Шта он има да им каже? Знам, они у амбасадама су пристојни,  рафинирани, 

брзо они препознају некадашњег дипломату, данас немоћног старог човека, који 

чепрка по успоменама.  

 

―И сам идем по амбасадама у вези људских права, да ли сте ви ишли тамо да изнесете  

вашу трагичну судбину?‖, упитах га. ``Не‖ одврати он, ―био сам тамо да им дам нека 

моја документа у вези наше дипломатске мисије у тој земљи у време Краљевине 

Југославији‖. 

 

Није ме претерано изненадило када сам чуо да је и у  Краљевини Југославији било 

дискриминације у дипломатској служби, борби кланова-што ми је он испричао. Било 

је, али у неупоредиво мањој мери него ли данас. 

 

Више пута сам са њим разговарао. Знам све о њему. Он као да ми чита мисли, 

шапну:‖ 1946. године сам са 75, спао на 40 кила. Не дају ми посао, онда ми после 

неколико година дозволише да ја, дипломата са завршеним факултетом у Лијежу, 

Белгија, радим као секретарица у предузећу ТРИ ГРОЗДА. Тек много касније сам 

постао секретар Више педагошке школе‖. 

 

Син  Јован  (том 3) је сада у Бриселу, држи југословенски ресторан, развео се од 

Белгијанке симпатичне Мадлен, и оженио неком Чехињом. Покојни отац, Јовичине 

прве супруге је постао познат, зато што је написао књигу о његовом животу. Био је 

члан угледних белгијских асоцијација, велики обавештајац. Књигу је написао у 

болници, док је умирао од рака.( том 3).  
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Запита ме, једва чух његов глас испод ћебади:‖ Како је твој брат Боро, где је сада? 

Отац и мајка су ти златни људи‖. 

 Мене усхићује Чика Чедино познавање дипломатије, финог филиграна 

међународних односа, догађаја за време Другог светског рата. И послератних 

догађања  у комунистичкој Југославији. Његово виђење улоге Тита и Драже 

Михајловића, начина и мотива завођења комунизма  у  нашој земљи и свету, његова 

запажања су врло занимљива. ‖Рузвелт, Черчил и Стаљин су се договорили у 

Техерану да наводно Југославија потпадне у сферу утицаја СССР-а. То је само игра, 

маска за оне који не знају. Нажалост, планета је данас држана од великих западних 

сила у незнању‖. 

 

 ―Каквом незнању?‖, упитах га да га подстакнем. ‖Велике западне силе су владари 

света, оне  владају светом преко научника. Научници одреде шта ће бити, разраде  

 

научне  концепте које треба и где треба уградити. Тако су одлучили да овде заведу 

комунизам. То њима одговара. Цео Други светски рат су западне силе подржавале 

Тита а не Дражу, те су тако довеле овде комунисте. Оне су увеле комунизам у Русију, 

помоћу бољшевика срушиле руске цареве. Све до недавно су подржавале овде Тита и 

ову државу. Сад су мало почели да подржавају опозиционаре, борце за људска права, 

али то је само привид. ‖  

 

Мало застаде па љутито настави:‖ Док сам ја био тешко прогањан, многе људе су 

држали по затворима, нису им дали да раде, растурали им породице, а овде су 

долазиле свакојаке западне делегације и величале ову власт да је оличење 

демократије‖. 

 

Он мало одахну и покри се ћебетом. Испод прозора и врата је дувало у подрумску 

просторију, а кошава је уносила и покоју пахуљица снега. Чика Чеду ухвати језа, 

покри се ћебадима до  очију. 

 

‖ Поједини наши комунисти су недорасли, они мисле  да су премунтали Запад, да 

наводно Запад  не зна шта се овде ради, да су они наводно на речима са Западом, а 

овамо у стварности шурују са Русима. То је само шарена лажа за наивне, игра. 

Западу треба конфузија. А овде су  јасне ствари. Да смо са Западом што наш народ 

одувек жели, да уђемо у Европу, што сви желимо? Али овде царује вековна 

ватиканска стратегија ―Завади па владај‖, не желе јаке јужне Словене, желе  да их 

држе позавађане. А Русима када их ослабе, узеће нафту са Каспијског мора, а онда им 

је правац Сибир‖. 

 

Има ту зрнца истине,  али се увек када о томе размишљам, сетим речи мудрог друга 

америчког студента из Брисела, који ми је казао:`` Ако ми не ударимо на њих, они ће 

на нас. Зар мудри Спиноза није био у праву када је казао: Рат је за поједине народе 

ствар преживљавања``. 

 

``Кога је митити, није га љутити``, каже наш мудри народ. 
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-Јануар 1989. године. Држава СФРЈ јасно ставља до знања да ће реаговати енергично 

и одлучно.  

 

НАЈВЕЋИ  РУШИТЕЉИ И УНИШТИТЕЉИ  ОВЕ ЗЕМЉЕ СУ УПРАВО ДРЖАВА 

И ЊЕНА РАЗУЛАРЕНА БИРОКРАТИЈА. ТАЈНА ЗАВЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ПРОТИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ. 

 

 
 

`` Враг је однео шалу, виде то они``, само Драгољуб уме тако да беснн у слушалицу, 

док седим у канцеларији у Галеници. Он ми је сам признао да политичке поруке 

намерно изриче преко телефона, да би то чули они из полиције који га 

прислушкују.`` А зашто?``, упитао сам га једанпут, мада знам о чему се ради. `` Да их 

просветим``, подвикну он као да се обрати онима који прислушкују.  

 

Драгољуб настави громогласно:`` Са данашњим даном, 1 јануаром, ступају на снагу 

промене у организацији Оружаних снага СФРЈ - уместо шест Армијских области, 

успостављене су нове Војне области`` . 

 

`` Јасно, таквом променом првог дана у новој години, шаљу јасну поруку да у овој 

години неће више толерисати ову побуну у земљи, која све више личи на расуло, и 

где је ауторитет власти јако опао``, саопштио сам му моје виђење. 

 

`` Као да је то лако сузбити. Корени су дубоки и врло сложени-Касно Марко на 

Косово стиже!``, залупи слушалицу. Он то има обичај, да тако изненадно заврши 

разговор. 

 

Да се заиста ради о истурању војске као браниоца поретка, видело се и из изјаве 

адмирала Петра Шимића, шефа армијског дела СКЈ, који изјављује да ће се војска 

обрачунати, са сваким ко угрожава тековине ослободилачке борбе и социјалистичке 

револуције. 

 

Да, уколико се усуде да тако нешто учине? А какве би биле последице, како би на род 

реаговао, а свет, питам се? 

 

Неки кажу да је антибирократска револуција успела у Црној Гори: прихваћени су 

захтеви демонстраната,  оставке поднело партијско и републичко руководство СР 

Црне Горе, на чело Црне Горе долазе присташе Слободана Милошевића Мило 

Ђукановић и Момир Булатовић.  
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Небојша Ђелошевић, Миленко Рибић и Иван Прекајски су се удружили у Покрет за 

уједињење Србије и Црне Горе:`` Црна Гора и Србија, то је једна фамилија``.  стално 

понављају:`` Пази, не присаједињење, него равноправно уједињење``. 

 

Изгледа да у Црној Гори нема сепаратистичких тежњи?. Али је дошло до напете 

ситуације на митингу у граду Плав у Црној Гори, где су Срби и Црногорци с' једне, а 

Муслимани и Албанци с' друге стране, ималиу дијаметрално супротне ставове. 

 

 

`` Нема у Црној Гори Црногораца и Срба, сви су они Срби, желе да одвоје Црногроце 

од Срба``, ту тезу заступа Миленко Рибић. Небојша развија мисао у дубину:`` 

Измислиће црногорску нацију, а онда ће мањину у Црној Гори, прогласити да су 

црногорски Срби, лукави Латини ударају клин међу Србе,  замена тезе, да неуки 

народ прогута удицу да у Црној Гори постоје и Црногорци и Срби, онда ће они који 

су се проглаисли за црногорске Србе, полако утопити у већинске Црногорце, и 

нестати Срби у Црној гори, тако ће бити створена вештачка нација Црногорци``.  

Иван мисли и овако: `` Проглашавају Црногорце да нису Словени, да су Илири, а до 

јуче они били највећи словенофили и русофили``. 

 

Београду проблеме највише стварају Косово, затим Хрватска и Словенија. `` Ко ће 

помирити ``рогове у врећи``, каже колега у Галеници Мика Андрић.  

 

Земља се растаче из дана у дан, убрзано. 

 

На састанку СК Хрватске први пут је била  критикована политика Слободана 

Милошевића. На реду је био одговор Слободана Милошевића који покреће 

иницијативу за смењивање Стипе Шувара, председника Председништва ЦК СКЈ, 

који је оптужен да је лидер "непринципијелне коалиције" против Србије.  

 

``Можда је избор Анте Марковића, члана Председништва СР Хрватске, кога је 

Председништво државе поставило на место председника Савезног извршног већа, 

противкандидат је био Борисав Јовић, председник Скупштине СР Србије, покушај 

да се кадровском вртешком придобију побуњене републике?``, пита ме Мика. 

 

``Анте Марковић жели да спроведе економске реформе у земљи. Баш ме као 

економисту занима како он то замишља? Ту не постоји брзо решење као чаробни 

штапић, потребне су дубоке структуралне реформе у свим сферама, што би 

подразумевало значајан губитак привилегија актуелних руководилаца државе, СКЈ, 

и посебно губитак привилегија код свих чланова савеза комуниста``, појашњавам 

Мики мој став. 

 

`` Ама неко то споља закувава, усташлук, деценијама мажена комунистичка 

бирократија у СФРЈ на тако нешто неће никад пристати. Предосећам да ће се 

сударити ова два опречна захтева: демократизација и реформе са једне стране, и 

привилегије властодржаца``, Мика развија његове уобичајене тезе о спољној завери. 
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На XX Седници ЦК СКЈ – је дошло до признања неуспеха, јер за економску, 

политичку и етничку кризу није било идеја како да се реше. Али амбициозни 

Милошевић то никако неће да призна:" Решење ће донети политика... 

институционално и ванинституционално, статутарно и нестатутарно, на улици и 

унутра, популистички и елитистички, аргументовано и неаргументовано``. 

 

Ове његове речи ми не звуче нимало приземљено. О је још занет свемоћи поретка. А 

ништа није вечито, Све се мења.  

 

Годишња инфлација у СФРЈ је већ 290%, са интенцијом раста у наредном периоду. 

Како то брзо зауставити? Никако.  

 

``СФРЈ сада полаже рачуне за раније деценијске грешке``, рекох Мики. 

 

Увече сам шетајући Кнез Михајловом улицом са Голубом Бакићем, сусрео у Кнез 

Михајловој улици Душана Стангачиловића, старијег мудрог човека, он је жива 

енциклопедија, у Београду познаје такорећи сваког иоле образованог човека. Он је за 

мене у мојој свакодневној борби постао драгоцен извор података о појединим 

политичарима и интелектуалцима.  

 

`` Видим јасно шта се дешава у земљи. Ова земља је нападнута са свих страна: 

побуна Албанаца на Косову је нагриза у темељима, сепаратистичке тежње Хрватске 

и Словеније, као и босанских Муслимана, у земљи буја отпор народа, свугде се 

оснивају којекакви одбори, грме протести дисидената, све то тако подсећа на серију 

необјашњивих земљотреса у Југославији, који досад никада нису били тако 

учестали``, каже Голуб.  

 

`` Југославија је постала трустно политичко подручје``, тихо изусти Душан 

Стангачиловић. `` Добро, а зашто, откуд то?``, окрете му се Голуб, велики бунтовник. 

Био је радознао. Скоро да је изгледао набусито и распамећено, а знам да није такав 

по природи. Њега су притисле свакојаке неприлике које скоро да су му измениле 

личност.  

 

Са нама се повремено дружи  један од јунака ове Саге, Данило Крстајић ( томови 1. 2. 

и 3), кога се пажљив читалац сећа због голготе коју је овај поштени комуниста 

претрпео на Голом отоку као информбировац. Он се и дан данас бори против љаге, 

огромних патњи и неизмерне штете, због чега тражи рехабилитацију, деценијама 

обијајући прагове државних судова и канцеларија. Када би се он појавио, видео бих 

преда мном старијег изнуреног и погуреног човека. Корачао би полако, несигурно, са 

актнташном у руци, понекад и са пластичном кесом пуном докумената, на којима би 

се видели велики плави печати. Сви су се према њему одоносили учтиво и са 

уважавањем. `` Драги моји пријатељи и другови, то нам прави Америка, она подбада 

Шиптаре, Муслимане, Хрвате и Словенце да руше Југославију. Зашто сам се ја 

борио?― 
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Једном, док смо седели са Данилом Крстајићем у ресторану  ПАРК  преко пута 

Калемегдана и полугласно разговарали, за суседним столом сам опазио постаријег 

добро држећег човека, кога сам и раније виђао. Он је задрти комунистички кадровик 

који ради у Привредној комори Југославије. Изненада се окрете према нама и рече 

грлатим заповедничким гласом:`` У праву сте ви``, упре строго прстом у Данила 

Крстајића,  види се да је навикао да командује, ``све нам ово прави Америка, хоће да 

разруши Југу, уздајмо се у браћу Русе``. 

 

 

 

Ове његове речи о подршци браће Руса, и симпатијама овога режима према Русима, 

су за мене дволичне , скоро ме разљутише, али оћутах. Данило Крстајић је због 

симпатије према СССР-у и Русима и био у паклу Голог отока, а и сада га због тога 

киње на сваком кораку, као и многе друге  ``информбировце``, који су скоро сви, по 

правилу, и дан данас у немилости.  

 

Мени никако ннје јасна та контрадикторност овога режима: комунистичка 

бирократија не укрива велике симпатије према СССР-у и отуда очекује подршку да 

би се супротставила ``западној субверзији``,  а овамо, сатире симпатизере СССР-а, 

који су због тога годинама робијали, да би и после робије и даље били у трпљењу и 

немилости,  и то не само они, већ и њихове комплетне породице и потомци.  

 

`` Највећи рушитељи ове државе и овога народа су садашњи властодршци, они 

дискриминишу већину, киње многе људе, претварају им животе у патњу, слабе 

народ, урнишу га, руше здравље``, огласи се Света Ћук. Мудар је, иако има само 

средње стручно образовање. 

 

Размислих, па се и ја и умешах у дискусију, готово да одржах прави краћи говор:`` 

Света је потпуно у праву. Ја сам скоро седам година живео у Белгији, која има 10 

милиона становника, отприлике као Србија. Тамо су сви грађани укључени у живот 

заједнице. У друштву је све подешено тако да сваки човек доживи процват својих 

стваралачких потенцијала, односно да да свој максималан допринос свуда, у струци, 

на радном месту, у породици, у друштву. А овде је 80 посто одраслих, нечланова СКЈ, 

нестимулисано и на неки начин искључено из друштва. Народ постаје све 

сиромашнији, многи живе у страху, а разуларена бирократија пљачка и кињи 

већину народа, која почиње да „крвари― и снемоћава. Такав народ није у стању да 

буде креативан на радном месту,  уморан је и незадовољан, породице се распадају, 

јавни морал се руши, судство је партијско ``. Застадох и погледах их упитно и 

значајно:`` Зашто је овако? Није то дошло само од себе, мислим да је то неко 

изазвао``.  

 

`` То чини ова незналачка власт``, са краја стола се чуо тих, али самоуверен глас Деје 

Вујинића. 

 

``Каква је то власт која је незналачка и која из незнања руши свој народ. Рушећи 

свој народ руши и своју државу``, неко рече. 
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`` Они мисле да ће тако сачувати власт од оних који желе да их свргну  и да дођу на 

њихово  место, али се љуто варају, тако ће свргнути сами себе, убеђен сам да иза ове 

власти стоје пипци НКВД и Чеке. Пипци бољшевика?`` неко рече. 

 

 На ове речи Драгољуб бесно подвикну: ``Волим Русе, али овде владају бољшевици и 

НКВД``. 

 

 

 

У Пољској се дешава нешто сасвим друго у односу на нас. Ова велика словенска 

земља, жели да се из корена реформише и одрекне комунистичког мрачног наслеђа,  

да се окрене политичком плурализму и демократији. Пољска уједињена радничка 

партија одлучује да легализује синдикат Солидарност. 

 

Ево примера и за нашу земљу. 

 

 

--4 јануар 1989.године. Допис удружења подстанара  државним руководиоцима. 

 

Од 1983. године сам подстанар. Бити подстанар је велика мука. Кирије су високе, 

сеобе честе, мрзовољни и захтевни станодавци, некомфорни станови. То драстично 

умањује квалитет живота сваког подстанара. 

 

Будући да сам ових неколико тегобних година мога живота добро упознао муке 

постанарске, и  зближио се са појединим подстанарима, основали смо Удружење 

подстанара Југославије. 
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- 6 јануар 1989.године. Сибилина сестра на слободи. 

`` Моја сестра је у стану, на слободи је``, зачух Сибилин глас у телефонској 

слушалици на моме столу у Галеници.  

Невероватно!. Није било никаквих одговора од међународних организација, 

нити наговештаја, најава?. Десило се изненада. Ова држава је попустила 

пред снагом аргумената и захтевима из света. Оваква вест би за њу требала 

да буде велики  радостан догађај?. Нисам  у њеним речима открио такво 

узбуђење радости.? Имам неки магловит предосећај да ипак све није баш 

најбоље?  

`` Долазим право са посла``, рекох. 

Чим отворих врата са фотеље устаде млада жена, скоро девојка, она личи на 

Сибилу, али јој је израз лица својствен онима који су дуго боравили у 

психијатријским установама. Залеђена гримаса, спори покрети, непримерени 

изненадни осмеси и помало чудни поступци или речи. `` Хвала вам велико, 

до неба, никада вам то нећу заборавити``, чух несигуран, скоро плачљив 

глас продавачице цвећа у подземном пролазу испод Бранкове улице. 

Нађосмо се за малим сточићем:``Сада сте код себе, на миру, на слободи, 

дођите себи да се повратите``, кажем јој искрено убеђен да ће тако  бити јер 

је она чврста, тако ми изгледа, млада. Она је намах ућутала, укочено ме 

посматрајући.   

Сибила ме ухвати за руку и поведе у страну:`` Јуче је дошла, довели су је 

болничким колима, знаш шта се десило јуче по подне? Д... ( име њеног 

макроа) звонио дуго на вратима, видела сам га кроз шпијунку, неко му казао 

да је она овде, хоће насилно да уђе да је види``. Ћутао сам занемео, не 

знајући шта бих могао да кажем. `` Одмах сам позвала милицију, дошли су за 

пар минута, јавили су ми да се Д... од тада налази у ``Лази`` ( популаран 

скраћен назив за Психијатријску болницу Лаза Лазаревић).   

Не знам шта да кажем.  

`` Није све тако наивно, он је богат, даће по две сто марака сиромашним 

болничарима, по петсто марака лекарима, пустиће га отуда. Ето га опет нама 

за вратом``. Повуче ме у ходник:`` Имам тамо познаника болничара, он је у 

току ствари тамо, ако установи да га отпуштају, одмах ми јавља. Знаш, за 

сваки случај, послала сам из фирме телепринтером поруку филијали 

Пфајзера у Лондону, тамо ме добро знају, да бих евентуално хтела да радим 

за њих. Одмах су ми одговорили да сам добродошла, када то будем 

зажелела``. 
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-12 јануар 1989.године. Сибила и њена сестра одлазе за Лондон. 

Данас ми је Сибила саопштила док смо седели у малој кафаници на кеју да је 

сазнала да се припрема отпуст Д... из болнице.  Ухвати ме нежно за руку:`` 

Сестра и ја морамо НАЈХИТНИЈЕ да напустимо земљу, треба да се јавим на 

моје ново радно место инокореспондента у Лондону 24 јануара, одлазимо 

авионом за викенд``. Оне морају да се спашавају од насилника, али је то и 

хладан туш, више се не можемо виђати, нестајемо из наших живота, чаролија 

се распада.?  Она врло добро зна о чему размишљам, и њу је опседала та 

иста мора, али друге нема:`` Хајде са нама, твој енглески је солидан, наћи ћу 

ти тамо неки пристојан посао, живећемо у браку заједно``. Знам да је њена 

понуда најискренија, али она као и ја зна одлично да је то за мене 

неприхватљиво. Она је брзо пронашла прихватљиво, какво такво, решење: `` 

Виђаћемо се повремено за викенде у Будимпешти или Атини, ја ћу ти 

послати повратну авионску карту, трошкове боравка ја сносим``.  

Прихватио сам, то је засада најбоље решење. 

-  

 

-10 јануар 1989.године. Премлаћивања на јавним местима политички 

непожељних лица. 

 

Милоша Богдановића сам данас срео у ресторану „Сунце“.  Он је адвентиста. 

Био је смушен и уплашен. Задихан, испрекидано ми је испричао да га је један 

снажан младић претукао у Кнез Михајловој улици и на очиглед пролазника 

поцепао све његове адвентистичке трактате.  

 

 
 

Црномањастог робустног момка, згуснутих и састављених пркосних густих 

обрва, који га је напао, добро знам одавно, јер  ради за режим и по 

наруџбини премлаћује политичке неистомишљенике. Док сам недавно 

пролазио испод моста у Бранковој улици, на састанак са раније поменутим 

Ранком Миловановићем, тај црномањасти момак се као олуја сјурио низ 
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степенице из Бранкове, и упутио се претећи ка мени. Раширио руке скоро као 

на рингу, стоји и гледа ме. Схватио сам да се може свашта изродити. `` Где 

си земљаче, како си, хајде да узмемо мало бурека и  јогурта``, стегох га за 

мишицу и повукох га ка малој уличној пекари. Он пође без речи осмехујући 

се благо.  

 

Пошто је то прошло без инцидента, трајно смо успоставили нормалну 

комуникацију. Када смо се убудуће сусретали у граду, он би  према мени био 

потпуно другачији, осмехивао би се умилно, поздрављајући ме са:`` Здраво 

шефе``.  

 

Комитет за заштиту људских права        у Београду, 10.1.1989. године 

 

                                                                                         СКУПШТИНИ СФРЈ 

 

                                                                                              ЈАВНОСТИ 

 

 

Премлаћивање на јавним местима политички непожељних лица 

 

        О физичким обрачунима или пак о бруталним премлаћивањима политичких 

затвореника која се неретко завршавају и фаталним исходом јавност је већ 

прилично обавештена. Политички затвореници који су недавно ослобођени 

обавештавају да и данас таквих злоупотреба има јако много у југословенским 

затворима. Шира јавност је већ прилично упозната и са бруталностима и склоности 

батињанима милиционера и органа СУП-а за време привођења или пак у њиховим 

службеним просторијама у току истраге. 

         Овога пута ми желимо да предочимо недовољно упућеним функционерима и 

јавности у правом смислу једну истинску праксу премлаћивања политички 

непожељних грађана на јавним местима, на улици или у неком скровитом кутку, 

мрачном и пустом пролазу. Премлаћивања политички непожељних грађана на 

јавним местима су била позната у годинама после рата „у име обрачуна са народним 

непријатељима―. Али ми желимо да укажемо да се таква насиља над политичким 

неистомишљеницима обављају и дан данас и опстају у нашем друштву. О томе се не 

говори у друштву из простог разлога јер се о стању са људским правима још не 

говори на прави начин, ствари још нису сазреле, властодршци су још увек врло 

моћни да онемогуће да се то обзнани. Хтели или не признати то је знак да покрет за 

људска права мада је све масовнији и маркира дубоко југословенско друштво је још 

увек у понечему анемичан. 

         Директан повод да покренемо ово питање је недавни физички обрачун са два 

члана нашег Комитета Вуканом Миливојевићем, бившим политичким 

функционером из Вршца и студентом Милошем Богдановићем из Београда. В. 

Миливојевић је провео седам година на робији као политички затвореник познат по 

томе што је написао књигу о условима живота у КП Дому С. Митровица и својим 

дисидентским активностима. Због тога је већ годинама предмет подозрења, 
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притисака и претњи од стране СДБ. Он је 23. октобра 1988. године у једном парку у 

Вршцу брутално претучен од стране четири органа СДБ у цивилу који су му рекли 

разлоге том приликом „зато што истерујеш правду―, „митингујеш―, „блатиш 

функционере―. Том приликом је озбиљно повређен и од тада је у кревету. Што се  

 

тиче Милоша Богдановића, он такође има дебео полицијски досије још од априла 

1984. године када је био ухапшен са групом која је учествовала на сеансама 

„Слободног универзитета― у Београду (после чега је уследило фамозно суђење 

„шесторици― у Београду― па до данашњих дана. На дан 9. октобра 1988. године око 24 

часа испред зграде Ликовне академије у Београду је претучен од стране два младића 

без икаквог повода са његове стране „зато што прича о вери―, том приликом му је 

исцепана сва верска литература коју је поседовао а која је дозвољена законом (М. 

Богдановић је милитантан верник). 

  

Да наведемо још неколико сличних случајева: 

 

 Браћа ЖИВКОВИЋ из околине Ваљева Јеховини сведоци су више пута били 

премлаћивани као и њихове супруге, стари родитељи па и деца, од стране органа 

милиције и СУП-а Ваљево док су се молили Богу у њиховој кући у селу 

Оглађеновац, „зато што одржавају тајне верске састанке―, „поседују библију и 

субверзивну верску литературу―, „индоктринирају децу у настраном верском духу―.  

 

Наш члан Томислав Крсмановић је неколико пута био жртва физичких обрачуна на 

јавним местима, 4. августа 1977. године око 16 часова у Душановој улици у Београду 

(код Зоолошког врта) био је претучен од стране два органа СДБ у цивилу „зато што 

се жалио Уједињеним нацијама―, 16. маја 1981. године био је избачен из кафеа 

међународног прес центра у Београду после разговора са једним страним новинаром 

од стране конобара ………. и члана Управе ……….., којом приликом је био благо 

ударен од ……… преко врата и који му је рекао да ће га пребити ако се поново 

појави, 6. августа 1986. године је ударен металном славином у слепоочницу у селу 

………… од стране два органа СУП-а који су му показали легитимације без икаквог 

законског разлога или било каквог повода са своје стране. (Он поседује уредну 

медицинску документацију у вези ових напада). Његов брат Милић Крсмановић 

(1939), књиговођа је јуна 1970. године нокаутиран испод моста на Сави у 

Карађорђевој улици у Београду „што се тужака са директорима и политичарима― 

(када је био у несвести скинут му сат са руке).  

 

Милић Станковић од Мачве, сликар, био је последњих година претучен од стране 

силеџије у мрачној улици, сумњичи да је у питању ујдурма власти али нема доказа. 

Адвокат Никола Баровић из Београда, после смрти свога оца Јована Баровића у 

саобраћајној несрећи 1979. године у сумњивим околностима, био је ударен у 

слепоочницу у једном мрачном пролазу недалеко од његове канцеларије од стране 

сумњиве индивидуе. Иван Прекајски (1948), филолог из Београда, добропознати 

дисидент и често злостављан од полиције и лишен права на запослење је 1979. године 

био претучен у Студентском граду од групе студената из Пећи, Косова, 

специјализованих да се обрачунавају са критички настројеним студентима у овоме 
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насељу, рекли су му да држи језик за зубе. Винко Зец, католички свештеник из села 

Маријанци у Славонији се нама обратио писмом 1978. године жалећи се да је био 

претучен на улици  и повређен од стране полицијског провокатора истичући да ј у 

питању политички тероризам. Павле Пољански (1930) инжењер из Београда,  

 

осуђиван на казну вербалног деликта и често хапшен због изражавања својих 

критичких мишљења, у више наврата је био премлаћен од органа власти на јавним 

местима уз отворено евоцирање политичког мотива, био је и озбиљно повређен. 

Стеван Познић, син нашег члана Николе Познића из В. Пландишта, који је још од 

1970-их година изложен тешким притисцима и прогонима због сукоба са локалним 

структурама које је био оптужио за корупцију, је на дан 5. октобра 1976. године био 

нападнут од групе радника који су за то добили упутство од СДБ, и то му рекли 

отворено, у месту Крупа на Врбасу, где је био на раду на изградњи пута Бања Лука - 

Јајце, тучен је гвозденим столицама, ногама, летвама, ударен је и ножем у мишицу, 

тешко повређен и боравио дуже у болници. 

          Више чланова нашег Комитета је доживело сличне агресивне испаде органа 

СДБ, добар део нас зна за сличне поступке над неким другим особама из нашег 

оркужења, то знају и многи други грађани. Истичемо да на основу наших поузданих 

сазнаја се не ради о појединим случајевима, него о једној пракси. О томе се не говори 

у друштву из разлога што у њему није заступљен у довољној мери принцип јавности 

и контроле рада СДБ од стране демократских институција. 

          У питању је и страх, грађани се врло ретко жале, или ако то ураде не истичу да 

је у питању политички мотив, насилници су обично ослобођени или врло благо 

кажњени. Истини за вољу обично се ради о лакшим повредама, али још увек има 

истинских премлаћивања из којих резултирају тешке телесне повреде. Такође 

наручени премлаћивачи избегавају обично да кажу праве разлоге и политички 

мотив се вешто укрива у случају оптужбе наводним асоцијалним понашањима. Како 

цинично звуче недавне реакције званичника наводно шокираних сличним 

вербалним претњама функционера из Новог Сада Т. Марчинка, а које уопште не 

реагују на фактичко премлаћивање грађана. 

         Овакви насилнички поступци према грађанима који нису дали никакав повод 

за то су у својој бити акти државног тероризма да будемо отворени и флагрантан су 

доказ непостојања правног поретка и темеља који гарантују поштовање људских 

права и личну сигурност и безбедност грађана, и није излишно напоменути да су 

овакви насилнички акти систематски охрабривани и због тога што починиоци остају 

анонимни и некажњени. 

         Обраћамо вам се дубоко узнемирени постојањем у нашем друштву овакве 

варварске праксе која опстаје на прагу 21. века, наша зебња је утолико интензивнија 

што упркос распрострањености оваквих облика агресивности СДБ о томе се уопште 

не говори у јавности на адекватан начин. То изазива страх и подсећа на стаљинизам 

и културну револуцију. У исто време то изазива велико подозрење и сумње у 

искреност властодржаца да ће спровести демократске реформе. Препознатљиво је да 

СДБ жели на тај начин да заплаши грађане да захтевају своја права и боре се за 

демократске промене и знак је циничне нетолеранције властодржаца према онима 

који суде и мисле другачије.  
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           Захтевамо да надлежни државни органи испитају овакве жалбе и јавност 

обавесте о своме налазу и да предузму одговарајуће законске мере да се овакви 

поступци СДБ онемогуће и елиминишу из друштва и покрену реформе да се у СФРЈ 

устроји правна држава. 

 

        

 Овакве праксе руше правни  систем, државу. 

 

                                                                                            У име Комитета за 

 

                                                                                              заштиту људских права 

 

                                                                                              Вукан Миливојевић 

 

  

 

 

-10 јануар 1989.године. Оптужбе за политичка убиства. 

 

 Комитет за заштиту људских права    у Београду, 10.1.1989. год. 

 

                                                                                              СКУПШТИНИ СФРЈ 

 

                                                                                            ЈАВНОСТИ 

 

 Оптужбе за политичко убиство 

 

 
 

                    Шира јавност је већ прилично упозната са сведочењима или притужбама 

да су затворске власти без икаквог законског основа или ваљаног разлога лишила 

живота поједине политичке затворенике. У своме рапорту за 1988. годину Amnesty 

International наводи неке политичке затворенике који су према тврдњама сродника 

изгубили животе у југословенским затворима у последње време у сумњивим 

околностима. 

 

            Још од 1970-их година па до данас органи СДБ Југославије су оптужени за око 

двадесетак убистава политичких емиграната из Југославије у Западној Европи, У 

своме рапорту за Југославију из 1982. године, организација AI наводи више таквих 

случајева: Бруно Башић је убијен августа 1978. године у Паризу, Никола Милићевић 

убијен у Франкфурту фебруара 1980. године. Југословенске власти су као и обично 
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овакве оптужбе оповргавале али су овакве оптужбе против СДБ Југославије у више 

наврата биле доказане, тако је 23. јула 1981. године регионални суд у Диселдорфу 

осудио А. Лапчевића и Д. Барача на казне од тринаест  и четрнаест  година затвора 

због убиства у децембру 1980. године политичког емигранта Горете бившег агента 

СДБ, а зашта су добили 100.000 марака. Прошлих година је био осуђен од једног суда 

у СР Немачкој агент СДБ СФРЈ који је тамо ухваћен са списком од 52 имена 

емиграната које је добио задатак да ликвидира и са  хемикалијама за ту сврху, неке 

је успео да отрује. Једно слично суђење је било агенту СДБ у Инстанбулу, Турска 

(који је тамо тровао политичке емигранте). 

 

            Потврђено је да су неки југословенски грађани киднаповани из иностранства 

од стране СДБ Југославије. Владимир Дапчевић је отет 1975. године за време 

боравка у Букурешту, Румунија и допремљен у Југославију. В. Чижек је отет 

новембра 1977. године у Милану, Италија. Познати су и други слични терористички 

акти СДБ СФРЈ. 

 

          Ово показује да се убиства неистомишљеника не обављају само ватреним 

оружјем него и уз употребу медицинских средстава. Трагична је грешка 

југословенских бораца за људска права и дисидената што као политичка убиства 

узимају  обзир само убиства ватреним оружјем, а не и саобраћајкама, и злоупотребом 

врло широког арсенала медицинских средстава. 

 

          Што охрабрује злочиниоце. 

 

             Сасвим је умесно запитати се како се органи СДБ понашају у земљи према 

незаштићеним грађанима ако су тако дрски изван граница СФРЈ? Како свемоћне 

западне државе дозвољавају да се овако нешто дешава ?.У одговору на ово питање би 

хтели да наведемо неколико жалби на сличне поступке СДБ у земљи. 

 

            Адвокат Јован Баровић из Београда, познат по одбрани политичких криваца, 

је пре неколико година изгубио живот у саобраћаној несрећи у сумњивим 

околностима и са различитих страна стижу терећења СДБ да је то она урадила. 

Априла 1984. године, после хапшења у Београду двадесет осам  интелектуалаца 

учесника сеанси „Слободног универзитета― био је ухапшен и Радомир Радовић 

(познат по својим дисидентским активностима), затим је нађен мртав, речено је да је 

извршио самоубиство тровањем, а што је изазвало масовна сумњичења или оптужбе 

против СДБ за умешаност у његову смрт. У сличним околностима је изгубио живот и 

загребачки студент и близак пријатељ Доброслава Параге, познати дисидент Ернест 

Брајдер, који је био хапшен и испитиван новембра 1980. године када и Д. Парага који 

је том приликом био осуђен на вишегодишњу казну робије. (Видети извештај о 

увиђају поводом смрти. Е. Брајдера од 27.11.1980. године у списима Д. Параге Кио-

3188/1980. стране 97, 938, 239 и 240). Службена верзија је да је извршио самоубиство. 

Д. Параги су у истрази у више наврата претили убиством и говорили да ће завршити 

као и Е. Брајдер. Д.Парага такође тврди да је био у полицији присиљаван да 

потпише срочену изјаву којом је требало изјавити да Е. Брајдера после хапшења није 

видео у згради полиције на суочењу, а што није тачно, па то Д. Парага заједно са 
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осталим околностима истиче као оправдану тезу о сумњи у самоубиство Е. Брајера 

(Видети текст Д. Параге „Ернест Брајдер―). Ђорђе Стојановић (1937), радник из 

Југославије на раду у Бриселу, Белгија иначе активан у Новој комунистичкој 

партији у иностранству је био близак по томе опредељењу Владимиру Дапчевићу 

који је такође живео у Бриселу као политичку емигрант, заједно је са овим 

последњим дошао у Букурешт, Румунија, августа 1975. године. Том приликом је од  

 

СД СФРЈ (9.8.1975) киднапован В. Дапчевић и допремљен у Југославију, а према 

сведочењу очевидца В. Дапчевића тада су на листу места пред његовим очима 

убијени од стране југословенске СДБ Ђ. Стојановић и А. Опојевић који је 1948. 

године емигрирао у Румунију. Иван Стојановић, економиста из Београда сада 

прикупља материјал да покрене судски процес и оптужи СДБ за убиство брата. 

 

           Сумњичења, жалопојке, жалбе, или отворене оптужбе против СДБ за сличне 

злочине су толиког броја и заступљене у различитим срединама да се може говорити 

да су једна појава која је све присутнија широм земље.Они наводе убиства ватреним 

оружјем, аранжиране саобраћајке, тровања, инфекције, итд.  

 

           Ми не можемо тврдити и не тврдимо да су у питању политичка убиства из 

простог разлога јер зато немамо никакав поуздан правни доказ. То се и не може 

добити у једној држави где не постоји независно судство и правосуђе. Али узимајући 

у обзир масовност оваквих сумњичења, поготову јер долазе неретко и од особа у које 

се може имати поверења, постоји оправдана  претпоставка да се у појединим 

случајевима,то и десило. Поготову такав један закључак је ваљан јер се најчешће 

ради о особама које су пре тога биле навукле на себе озбиљно подозрење и притиске 

СДБ, сметале су им својим политичким активностима. Дакле, ни у ком случају се не 

може прихватити тврдња званичника да се увек ради о нервно уздрманим особама 

―,параноичарима‖, или о неоснованим оптужбама. 

 

           Зато вам се обраћамо дубоко узнемирени оваквим све чешћим сумњичењима. 

Оно што нарочито забрињава то је што властодршци на овакве сумње или оптужбе 

уопште не одговарају. Свака сумња, поготову она коју нико не настоји да отклони, 

буди још веће подозрење. Ћутање надлежних може само охрабрити евентуалне 

прекршиоце јер остају не само анонимни него и некажњени. Овакво стање у 

друштву изазива све већи страх и озбиљну несигурност грађана и знак је недостатка 

правне сигурности. Овакви се случајеви могу свести на одсуство истинске владавине 

права у овој земљи. Реч је о тзв. револуционарном волунтаризму који се руководи 

начелом: „Све је допуштено ономе који дела у духу револуције―. Иако чак и масе 

уочавају да су идеали револуције и њени прокламовани циљеви уступили место 

кризи морала у друштву и безочном егоизму и грамзивости арогантних 

властодржаца, они који указују на то бивају осуђивани или једноставно страдају а на 

шта желимо да укажемо овога пута. 

 

           Предочавамо манипулације са политичким убиствима. Пажњу јавности 

привлаче пре свега убиства ватреним оружјем. Али има учесталих оптужби на 

аранжиране саобраћајке. Нарочито су честе сумње, које се такође позивају на  
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напред изнете извештаје AI ,да СДБ угрожава животе грађана медицином. ,које се 

јављају као врло честе притужбе очајних грађана ,да је њихов сродник убијен 

медицинским средствима ,отровима, инфициран у затвору шприцем, или чак и у 

болници.,жале се на поједине лекаре режимске доушнике. Истиче се отуда теза, да су 

политичка убиства ватреним оружјем присутна, али ретка, да су много чешћа 

аранжираним саобраћајкама. Према ови изворима, убиства ватреним оружјем имају  

 

за циљ заплашивање. Али су далеко најчешћа, честа, убиства злоупотребом 

медицинских средстава. Ако су органи СДБ тако дрски да политичке опоненте 

ликвидирају у иностранству медицином, што тврди наведена међународна 

организација, онда се може претпоставити шта чине овде. Јавност ћути јер се 

наводно не може доказати, ко то спомене тврде да је параноичан, а све то охрабрује 

некажњене починиоце .Борци за људска праав ово питање неће да ставе на дневни 

ред. 

 

           Овде се морају профилисати снаге кадре да овакве медицинске злоупотребе 

ставе на дневни ред и да их докажу. Ако то не успемо настаће невиђене неспутане 

злоупотребе у овој области са последицама које је врло тешко предвидети. 

 

        Исушимо каљугу док још није касно. 

 

            Предлажемо да највиши државни органи Југославије са пуним овлашћењем 

које поседују поступе у оквиру законских прописа који им стоје на располагању и 

предузму мере да се испитају све овакве жалбе и јавност обавести о налазу. Тражимо 

да се утврди пуна истина и да уколико се то захтева учине се законским и јавно 

одговорним сви они који су посредно допринели или створили ситуацију у којој је 

тако нешто било могуће и да се такви незаконити поступци органа СДБ адекватним 

мерама онемогуће и активности СДБ ставе под контролу демократских правних 

институција и предузму реформе са циљем да се у СФРЈ успостави правна држава. 

 

 

                                                                                              У име Комитета за 

 

                                                                                              заштиту људских права 

                                                                                             Иван Стојановић 
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-28  јануар. 1989.године. Сибила се јавила телефоном из Лондона. 

Зазвонио је телефон на моме столу у Галеници, чух телефонисту из 

приручне телефонске централе Галенике: `` Имате позив из иностранства``. 

Знао сам да је то она, ко би могао бити други: `` Добро смо обе, почела сам 

да радим, све је у реду, много ми недостајеш, ускоро ћемо се видети, јавићу 

ти где.`` 

 

-30 јануар 1989.године. Ослобођена браћа Живковић. 
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-30 јануар. 1989.године. Комисији за права човека ОУН. 
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Jануар 1989. године – Синдром Мехмед-паше Соколовића присутан код појединих 

београдских безбедњака. 

 

Мехмед-паша Соколовић ( на турском –Мемет Паша  Соклу), пореклом Србин из 

околине Вишеграда, прво јањичар, доцније велики везир турског султана, је  као 

мало дете, у акцији турске војске познате као „данак у крви― отет од својих 

родитеља. Својом бистрином и способношћу се пробио до најзначајнијег положаје 

турске империје тога доба. Потекао из честите српске породице,  као мало дете је 

слушао српске народне песме о  српским јунацима, мајци Југовића, Цару Лазару, 

Краљевићу Марку,  Милошу Обилићу, које никад није могао да заборави. Он је дао 

да се сагради мост на Дрини (који је овековечио нобеловац Иво Андрић, у  своме 

чувеном роману "―На Дрини Ћуприја"). То је био његов дуг према родном крају, и 

један од више доказа његових  симпатија за родни крај,  и за своје земљаке. 

 

Иако је имао симпатије за свој народ, он је ипак био врло одан новој домовини. Дао 

је значајан  допринос јачању Турске империје онога времена. Ипак у његовој 

подсвести је тињала негде запретена успомена на сјај и славу Срба и Србије. Као 

мало дете слушао је гусларе како опевају догађај, када се Милош Обилић за време 

битке на Косову, пробијао кроз сучељене редове српских и турских бојовника,  према 

шатору султана Мурата, где је султан био заједно са својом свитом и стражом, да би 

му честитао победу и „пољубио папучу―. У Соколовићево сећање се заувек упио 

завршни чин султанове драме,  односно  начин како је Милош Обилић пришао 

султану, сагнуо се стасит и мужеван до земље ка његовој папучи, муњевитом 

брзином је извадио нож и у трену  распорио султана  ―од учкура до бијелога грла‖. 

 

Ово сећање је сигурно тињало  у њему. У подсвести је био поносан на Милошев 

потхват, иако је истовремено био веран и лојалан свом султану. 

 

Да ли је он тај дубоко потиснути понос Србијом, негде јавно, или на неки бил какав 

начин изразио? Можда га је одао неки несмотрен потез, или нека изненадна реч у 

најужем кругу познаника? Историчари кажу да је понекад ноћу бунцао на српском и 

спомињао гусле јаворове и име Милоша Обилића.  

 

Да ли је то неко у Цариграду сазнао? 

 

Шта је да је било посреди, тек Мехмед-паша Соколовић је завршио живот на 

трагичан начин, који јако подсећа на смрт султана Мурата, кога је на Косову 
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распорио Милош Обилић. И Соколовићу  је, пред неком џамијом у Турској, пришао 

неки дервиш да му пољуби скуте, сагнуо се до земље, а онда је изненада извадио нож, 

и распорио га. 

 

Од тада па све до данашњих дана, може се говорити о синдрому Мехмед-паше 

Соколовића, јер су страни освајачи вековима били присутни на овим просторима. 

Увек је било држава које су нам наметале  своју вољу или владавину, делимично или 

потпуно, како када. Таква је била судбина малог народа на балканској ветрометини.  

 

И увек је било оних који су постајали јањичари, или шпијуни, издајници, страни 

плаћеници, жбири, обавештајци, који су на било који начин сарађивали са 

освајачком државом.  

 

Али без обзира на сву аморалност таквог опредељења, без обзира на  награду за 

издају, или уцену, застрашеност, принуду, скоро увек, би зависно од личности 

„јањичара―, од врсте мотива, у дубокој  подсвести би ипак опстајао осећај 

припадности своме народу.  

 

Мада можда понекад и потпуна супресија сећања на властите корене. 

 

Наш народ каже:‖ Потурица гори од Турчина‖ . Ту се може говорити о инверзији 

осећања, о сложеним процесима и променама у личности, претварањима подсвесних 

симпатија , у мржњу и презир.  

 

 
Јаничари. 

 

Да ли се у данашњој Србији може размишљати  о лојалности или  нелојалности 

актуелних властодржаца који сурово „мамузају― сопствени народ? Па зар они нису 

врста јањичара? Окренули леђа своме народу, и сврстали се уз непознату стихију 

која је иза њих? 

 

Да ли  подсвесни механизам симпатија за свој народ, код овдашњих модерних 

јањичара делује на њихов степен лојалности према новој власти за коју они раде? 

 

Мислим да је ово данас ипак донекле актуелна тема.  
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Јануар 1989.године. Сусед Бранислав Петровић ( томови 2 и 3).  

 

Бранислав Петровић је колега са студија на Економском факултету у Београду. Kада 

сам га, први пут срео далеек 1955.године у аули факултета,  одмах сам запазио да је 

врло плав,  необично озбиљан и строг, и по томе прилично другачији од осталих  

 

студената. У њему је било нешто тако суморно, сувише зрело за његове године.  

Једном, успињући се уз стрму Каменичку улицу ка центру града, почели смо да 

разговарамо. Врло ме је изненадио својим, за оно време необично смелим критичким 

опаскама о данашњици. ‘‘Ми смо ево будући економисти, па сигурно и ти видиш да 

наша економија увелико ћопа на леву ногу. Директори наших предузећа су мање 

способни предузетници, а више политичари``.Ове његове речи су ме тада згрануле. 

Зар је могуће да неко данас овако нешто мени каже?, питао сам се тада. 

 

Поново сам га срео јуна 1968. године ( том 3), када сам дошао на пар месеци у 

Београд, да се мало одморим од стресног Брисела. Тада сам се на кратко запослио у 

представништву Електронске индустрије (ЕИ Ниш), које се налазило у згради палате 

Албанија, очекујући да моја белгијска пријатељица Ани Шово дође да у Београду и 

Србији проведемо летњи одмор. Био је то онај јуни 1968. године, када су се у 

Београду десиле фамозне студентске демонстрације познате под називом 

``Студентска 1968`` ( том 3).  

 

Бранислав и ја смо се сусрели данас у 1989.години. Дубоко замишљен и блед у лицу је 

жучно изустио:`` Брод Титаник увелико тоне, а оркестар у потпалубљу  бесно 

музицира. Нико не види да брод тоне. Тако се и ова наша земља  растаче. Сви су ту, а 

нико не види шта се дешава.`` 

 

 

-Јануар 1989.године. Јанез Ругељ, нови председник наше организације. 

 

Наименовање новог председника нимало и никако није пореметило моје  

најбоље пријатељске односе са доктором  Савићем. Он се својом вољом 

повукао са места председника, што је образложио неприликама са 

полицијом, које је имао  због сарадње са мном. На повлачењу са положаја 

председника је нарочито инсистирала његова супруга Тања. А ја сам са њим 

наставио дружење и посећивање исто као и раније. 
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-Јануар 1989.године. СЛУЧАЈЕВИ. 

 

Политички прогони су све масовнији, иако се укривају бивају препознати. Тајне 

структуре које такве прогоне инсценирају и методично програмирају, обмањују оне 

умереније апаратчике да се ради о појединцима, који су опасни по друштво, наводно 

свашта пишу и говоре, те их зато треба изнурити, ослабити.  

 

-          Танасије ТЕОФИЛОВИЋ, бивши радник (1923.-1974.) из Београда, био 

запослен прво у предузећу „Јанко Лисјак― у Београду а затим „Прецизна механика― 

од 1967. до смрти. Плав је и изгледа мужевно. Са њим лако и лепо разговарам. Он је 

разуман и искусан борац за своја угрожена права. 

 

 

Као поштен радник и грађанин критиковао је неправде и злоупотребе које је 

препознавао у својој радној средини па је дошао у сукоб са директорима и званичном 

политиком, био је етикетиран као „непријатељ―.Уместо да буде саслушан и његове 

жалбе испитане, према њему су примењене бројне репресалије и шиканирања, а 

између осталог, у предузећу „Прецизна механика― скинут је са ранг листе за стан, 

онда  када је на њега дошао ред упркос критеријума Правилника о стамбеним 

питањима овога предузећа. Стан до смрти није добио. Отворено му је речено да је у 

питању казна што се дрзнуо да критикује званичне ставове. Водио је судски спор са 

предузећем у вези стана десет  година али без икаквог резултата. Спор је наставио 

његов син (видети следећи случај). Случај Т. Теофиловића наводимо као 

илустративан о клими у друштву јер његов син Младен Теофиловић, сада толике 

године после смрти свога оца, само зато што је син политички етикетираног оца, као 

што ће се видети даље, сноси тешке последице. 

 

-          Младен ТЕОФИЛОВИЋ, Танасијев син, социјални радник из Београда, 

Кошанчева 17, рођен 19.4.1953. г. у Добручи код Ариља, завршио Факултет 

политичких наука у Београду радећи као чувар.   

 

По завршетку заната у Београду 1974. г. и после одслужења  војне обавезе (1974.-

1975.) више година није могао нигде наћи посао у Београду. За сво то време је био без 

сталних прихода и стана, али је од смрти оца, па до 1983. г. водио судски спор у вези 

очевог права на стан и тада је добио неки нужан смештај где и сада живи. Од 1979. г. 

се био запослио у предузећу „Срболек― у Београду на месту ватрогасца чувара, и 

упоредо је студирао. Жали се да је на свом радном месту, без да је за то дао повода, 

био изложен омаловажавањима, што се тиче радних задатака, плате, услова рада, а 

кад је дошао на њега ред да добије стан није га добио. Каже да је као поштен човек 

указивао на неправилности руководилаца и негативне појаве око приватизација и 

запошљавања, а мимо критеријума, дајући приоритет везама и политичким 

критеријумима селекције, изјашњава се против политичке дискриминације. Он је из 

идеалистичких побуда постао члан СКЈ али када је увидео раскораке, између онога 

што је мислио и онога што је била стварност, он је почео да то критикује па је 

најурен из Партије као неподобан (ушао у Партију 1970. а напустио је 1982, напомена 

аутора). Дошао је у сукоб са друштвенополитичким структурама и руководиоцима у 
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предузећу где је радио па је решењем ДМ 314/85 из 1985. г. добио  незаконит отказ. Од 

тада је без посла, прихода, породица му се распала, супруга и деца су отишли у једно 

село у Мачви да преживе. Отада води судски спор. Жалио се на разне адресе 

државним органима и судовима. Један спор је решен у његову корист, али није 

враћен на посао. Спрема се да се жали међународним организајама на 

професионалну политичку дискриминацију. Жали се на онемогућавање од 

администрације да води спор и добије потребна документа. Исцрпљен је и у безнађу. 

 

-     
-  

-   Рајка РАДИВОЈАЦ (1943) је новинар листа ТВ Новости из Београда, адреса: 

Бошка Вребалова 2, чланица је Удружења новинара СР Србије, аутор две 

запажене збирке песама, чланица Удружења књижевника СР Србије. Позната 

је по својим дружењима са критички настројеним интелектуалцима и 

посетама трибини Удружења књижевника, потписница петиција и блиска 

одборима за заштиту људских права Удружења књижевника. Њен муж ( 

Драган Антић-звани ``Струја``), али са којим не живи  у истом домаћинству,  

је угледни новинар из тзв. „дисидентских кругова―, и он под присмотром 

власти.  

 

Рајку сам упознао у стану доктора Савића. Она је симпатична интелектуалка, витка 

плавуша. Убледела је,  види се да је притисла некаква тешка невоља 

 

Одмах ми се приближила, и пожалила се да је због свога кретања у дисидентским 

круговима била годинама изложена репресалијама: онемогућена да ради у струци, уз 

минималну плату, није добила  стан, полиција је приводила  и претила јој.  

 

Узнемирена и престрашена ми је казала у башти за столом у Безистану:`` Могуће је 

да пуштају гас у стан``.  

 

Нарочито се њена ситуација погоршала последњих година, због прогона њене кћерке 

(1975.) у основној школи коју похађа, прете јој наставници, који, како ми то Рајка 

објашњава, како она мисли, то чине по директивама политичких и полицијских 

инстанци, да  тако на најболнији начин казне непокорне родитеље.  

 

Рајка Радивојац се последњих месеци када је ситуација постала крајње критична, уз 

моју подршку обратила Председништву СФРЈ као и Центру за људска права ОУН у 

Женеви, жалећи се да су  она и њена кћерка изложене прогонима, само зато што је 
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она изражавала своја мишљења о стању у домовини, са најбољим намерама. Каже 

им да је њена кћерка доведена на ивицу самоубиства  од стране аморалних 

професора, који је грде пред другима, дају јој лоше оцене када то није заслужила, 

понижавају је, избацују са часова, обрачунавају се физички са њом, забрањују другој 

деци да се са њом друже, говоре пред свима да је „луда``.  

 

Рајку сам упутио на београдског адвоката Велимира Цвијетића. Поднела је 

кривичну пријаву против појединих непоштених професора. Сматра да им не може  

 

много наудитги, јер их штите њихови моћни наредбодавци. Ови професори би пак 

укривали своја недела према малој Драгани, правдајући се да је у питању 

трауматизовано дете разведених родитеља, у пубертету, и да је у питању њено 

асоцијално понашање које из тога резултира.  

 

Рајка се уз моју подршку спрема, да се обрати Светској асоцијацији психијатрије са 

оптужбом за злоупотребу психијатрије у политичке сврхе.  

 

Тако је дете отерано из школе и сада је код куће повучен о у свој свет , у дубокој 

депресији.  

 

Р. Радивојац се свугде обраћала за помоћ. Случај Р. Радивојац и њене кћерке указују 

на природу репресије у друштву,  не само да се од ње најчешће не може одбранити, 

него се не може ни убедљиво доказати. А оно што је најтрагичније је што сама 

околина често не може да је препозна (из окружења Р. Радивојац има особа које не 

препознају о чему се ради; они мање образовани и политички зрели су  склони да 

поверују у тврдње професора прогонитеља, да је дето асоцијално ). Тако се репресија 

спроводи и укрива.  

 

Рајка каже да је то горе од затвора, да је и она доведена у безнађе и да је крајње 

психички и физички исцрпљена, због чега није способна да обавља радне задатке. 

 

( Напомена: Неколико година касније сам посетио њеног супруга Драгана Антића, са 

надимком ``Струја``. Он је тада био генерални директор ПОЛИТИКЕ, најзначајнијег 

листа у земљи. Примио ме је у његовој канцеларији. Није ми јасно, да он тако врло 

политички моћан, а његова рођена кћерка трпи такве нечувене прогоне због чега је 

три пута секла вене?.  

 

У вези овога сам му поставио директно питање, и замолио га да заштити своју 

кћерку. Он је стао пред мене,  посматрао ме је без речи, и без икаквог коментара.  
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Драган Антић.  

 

 

Тако смо се и растали.) 

 

-          Марко ЖИВКОВИЋ (1923), радник без запослења по казни од 1960. г. станује у 

улици Војводе Бране бр. 31, у Београду. Према његовој изјави он је 1960. године 

избачен из предузећа „Куглични лежајеви― из Београда, где је радио као техничар, а  

 

због прекршаја политичке природе, који нема везе са законима који регулишу радне 

односе. Од тада он води маратонски судски спор за своје право на рад и приходе, али 

безуспешно. Он је судским решењем Окружног суда у Београду бр. 35/1 од 14.1.1969. 

г. због дела ―непријатељска пропаганда― из чл. 118 КЗ СФРЈ, био послат у затвор где 

је повео шест  месеци у истрази, зато што је на дан 4.9.1968. г. на једној јавној 

трибини критиковао државу и наводно позивао на отпор властима и приказивао 

нетачно и злонамерно прилике у земљи. Он сам потиче из породице која је доста 

страдала после рата. Он се и данас бори за своја права, а у међувремену је озбиљно 

оболео, а његова супруга преминула. 

 

-          Оскар КЛАЈН (1933) инжењер, запослен у сектору Развој у Галеници (увођење 

нових производа), са седиштем у Земуну-Београд. Жали се да је био изложен 

дискриминаторским поступцима на радном месту, што се тиче каријере и добијања 

стана, да је био изложен притисцима, зато што није члан СКЈ и што је поштен 

интелектуалац.( том 3) 

 

-          Слободан МИЛОШЕВИЋ (1943) машински инжењер, запослен у предузећу 

„Прва искра― у Баричу, Мике Аласа број 38, Београд, пре извесног времена жалио се 

члану Комитета у стану професора Божидара Тодоровића (који је пре дванаест 

година добио отказ као политички неподобан) на шиканирања на радном месту и 

злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, испољио жељу да сарађује са нама, 

касније одустао. 

 

-          Жарко РУВИДИЋ (1942), драматург без сталног запослења, 7. јула 69, Београд, 

због политичког неконформизма по повратку из Француске, где је живео дуже време, 

имао политичких проблема и окапања са психијатрима. 

 

-          Иван ГАЂАНСКИ (1936.) класични филолог из Београда, Милоја Богићевића 

6, угледни интелектуалац и члан Одбора за заштиту уметничких слобода при 

Удружењу књижевника Србије, има великих проблема на радном месту, шиканиран, 

смањена плата. 

 

-          Небојша МЕСТРОВИЋ (1953) шеф магацина у предузећу „Буковичка бања―, у 

Београду је 15.3.1986. г. из свога предузећа у ул. Кумодрашка број 285 у Београду, 

насилно смештен у психијатријску болницу у 13 часова без да су за то постојали било 

какви оправдани разлози медицинске природе, зато што се успротивио самовољи 

политички подобних директора. Остао је у болници месец дана. 
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-          Горан БЈЕДОВ (1952) професор из Београда, Солунска 3А,  без посла у својој 

струци, ради као физички радник, оболео, потписник петиција, посетилац јавних 

трибина, дела у оквиру покрета за људска права  због чега је имао тешкоће са 

властима. 

 

-           

 

Радиша ТЕРЗИЋ, бивши радник, рођен 8.5.1931. г. у околини Љига, умро. Последњих 

година се појављивао на јавним трибинама у Београду, познат  под надимком „Че 

Гевара―, и по својим врло оштрим критикама званичне политике,  

 

залагао се за савез радника и интелигенције. Због залагања за радничка и 

синдикална права, је 1955. најурен са посла и од тада је стално без посла и прихода, у 

конфликту са властима, често хапшен, суђен и осуђиван, боравио често по затворима 

злостављан и тучен. После теже саобраћајне несреће 1978. г. постао сто  посто 

инвалид на штакама. Био је запажен учесник у демонстрацијама 1968. због чега је 

био хапшен јер се залагао за сарадњу радника и студената. Пред смрт, тешко оболео, 

примао је крајње малу помоћ која није била довољна ни за хлеб, иако инвалид на 

штакама, дали су му једну малу просторију на тавану зграде у ул. Балканској број 26, 

без грејања, воде и ВЦ-а. Члан Комитета је присуствовао једном од његових суђења 

3.4.1984. г. у II Општинском суду, соба 17А. Тврдио је да болује од рака на плућима. 

 

-          Милош БОГДАНОВИЋ (1962) студент из Београда, Господар Јованова 20,  био 

је један од учесника сеанси „Слободног универзитета― од пре неколико година на 

којима су се окупљали београдски интелектуалци и говорио и М. Ђилас после чега је 

уследило фамозно суђење шесторици. Он је одбио да сведочи против својих сабораца. 

Ускоро је био позван на служење војног рока у јединици у Сарајеву, где су према 

његовој тврдњи уследиле тешке репресалије и сурова одмазда, зато  што је одбио да 

терети своје другове. Због тога је у војсци у знак протеста више пута штрајковао 

глађу да би привукао пажњу на своја страдања. Изашао је из војске крајње изнурен 

и ојађен заувек оним што је претрпео. Посветио се вери и врло је активан верник, 

Адвентиста. Дана 9.10.1988. г. око 24 часа испред зграде Ликовне академије у 

Београду у Рајићевој улици је био претучен од два младића без да им је било шта 

урадио или казао, једноставно су му без икаквог повода пришли, ударили га два пута 

снажно у лице од чега има подливе испод ока, отели и исцепали сву верску 

литературу коју је поседовао а која је била дозвољена законом. Он каже да као 

верник им опрашта верску и политичку нетолеранцију и да их не мрзи, разуме их. 

Изнурен напустио је студије. Тако један поштен млади човек који одбија да буде 

денунцијант оних који се залажу за демократска начела завршава на друштвеном 

сметлишту. 

 

-          Др Вања МАРИНОВИЋ (1941) лекар без запослења већ годинама, познат по 

својим активностима у Српској православној цркви, залагању за Косово, наступима 

на трибинама, потписивањима петиција, из покрета за људска права, завршио 

студије медицине у Москви. Приликом недавне посете Горбачова Југославији био 
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депортован у Централни затвор, изложен малтретирањима и онемогућен 

професионално. Жалио се на нападе на здравље. 

 

- Инг. Коста ГРИЈАКОВ, (1928), пензионисани директор „Галенике―, Нишка 15, 

Земун. По повратку из Варшаве, Пољска где је неколико година био 

представник „Галенике―, због својих залагања за увођење модерних метода и 

демократизацију кадровске политике у „Галеници―, због личног и политичког 

сазревања дошао је у  

-  

- сукоб са званичним ставовима и био подвргнут шиканирањима и тако 

најурен у инвалидску пензију. ( том 3) 

 

         Ђука ДУЊИЋ (1904) домаћица, удова покојног В. Ђукића, Ј. Рајића 12, Београд, 

трпела је упоредо са својим мужем сва страдања и прогоне. Ђука је тетка моје мајке, 

њено девојачко презиме је Беатовић.( томови 1. 2. и 3) 

 

Потиче из угледне патриотске породице Беатовић из Источне Босне (Сребреница). 

Једна њена кћерка је била удата за предратног дипломату  (Сарапу), који је после 

рата емигрирао у САД где сада са својом породицом живи њихов син, 

универзитетски образован и угледан пословни човек. Ђ. Дунић се жали на притиске 

сина једног милиционера (осамнаест  година) који је  узнемиравао, лупао на врата, 

вређао њено социјално порекло, убацивао са својим вршњацима кроз отворен прозор 

прљавштину и фекалије на зидове, па и физички је злостављао, била је повређена. 

Жалила се на гас у стану. Жалбе на разне стране нису ништа помагале. Она је 

крајње огорчена због тога друштвеном ситуацијом и врло оштро критикује. Власти 

уместо да разумеју и односе се толерантније смишљају  лукаве одмазде надајући се да 

се то не може доказати. Њен брат и његова породица су изложени притисцима као и 

већина особа о којима се овде говори. 

 

Ја бих је повремено посећивао у њиховој великој кући у улици Јована Рајића , 

приликом обилажења обесправљених породица из мога природног окружења. 

 

-          Витомир ДУЊИЋ (1890-1977) предратни имућан трговац из Бајине Баште 

(пореклом са Златибора) почео у предратној Југославији од ничега да би мудрошћу и 

напорним радом стекао богатство, бавио се трговином, имао је бојаџијску 

мануфактуру у Бајиној Башти, више запослених, неколико кућа, једну велику у 

Београду, Ј. Рајића 12 где сада живи његова супруга . Он је 1945. г. као предратни 

богаташ био ухапшен и лажно оптужен да је „ратни профитер―. Од стране Окружног 

суда у Ужицу је исте године био осуђен на смрт, а казна је одмах преиначена на десет  

година, издржао шест година робије. Затим је био лишен десет  година грађанских 

права, нигде није могао добити стално запослење, обављао је тешке физичке послове, 

радио ноћу, био дрвосеча, преносио угаљ. Према Закону о конфискацији оставља се 

један стан на коришћење, њему је одузета кућа са више станова у Београду а није му 

био дат ниједан стан на коришћење и све до 1971. г., пре смрт, био је подстанар, 

заједно са  супругом када му је дат један стан у приземљу. Тек 1966. г. му је дата 
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дозвола за рад, отворио је малу радњу за хемијско чишћење у Панчеву. Био је до 

смрти изложен прогонима као и његова супруга и данас.( томови  1. 2. и 3). 

 

-          Владимир БЕАТОВИЋ (1900.-1955) предратни књиговођа фабрике обуће 

„БАТА― из Борова, за време II светског рата био изложен сталним прогонима од 

стране окупаторских власти. Одмах после рата је био лажно оптужен и држан шест  

месеци у истражном затвору, прво у Лозници, а онда у Тузли, одакле је изашао 

болестан од туберкулозе, све до краја живота је био изложен подозрењима и 

полицијском надзору, као и деца и породица. Његов син Миша рођен 1935. г. је умро  

 

од туберкулозе фебруара 1955. г., отац октобра исте године, други син је емигрирао 

на Запад где и сада живи, а у Београду је сада супруга Радојка, стара и болесна.( 

томови 1. 2. и 3) 

 

-          Милан КОКОТОВИЋ, (1890.-1953) предратни реномирани правник из угледне 

херцеговачке породице, за време II светског рата је из идеалистичких побуда 

сарађивао са КПЈ и 1945. наименован за истражног судију. Ухапшен је 1947. г. јер је 

одбио да ради са политичким кривцима изговарајући се да то није његова 

специјалност, уствари избегавајући да учествује у прогонима често недужних људи. 

Био је смештен у злогласни затвор „Главњача― у Београду где је боравио све до 1953. 

г, без икакве оптужнице, без права на адвоката и суђење. Преко родбине је упорно 

захтевао да му се обезбеди формална правна процедура и поступак пред редовним 

судом али безуспешно. Власти су породици саопштили 1953. г. да је извршио 

самоубиство вешањем. Његови сродници, бројни интелектуалци категорички тврде 

да је он убијен од власти и да се он не би никада убио. Због њега је цела његова 

породица пала у политичку немилост и страдала и страда до данашњих дана (видети 

следећи случај). 

 

-          Јованка КОКОТОВИЋ (1936) инвалидски пензионер, кћерка Милана 

Кокотовића, бивша службеница „Галенике―, станује у полусутерену у Београду, у 

ул.Маријане Грегоран 13. Услед репресалија у вези њеног оца није могла да заврши 

студије дефектологије на Вишој педагошкој школи у Београду, па се касније 

запослила у Галеници. За њом је стигла карактеристика о њеном оцу па је због оца и 

она била маркирана политички са свим последицама које то повлаче. Била је 

одређена на рад у производњи на местима без довољно хигијенско-техничке заштите, 

изложена шиканирањима. Временом је у таквом околностима тешко оболела,  1982. 

г. је имала тежак инфаркт и једва  остала жива, затим шлог, после чега је одмах 

отишла у инвалидску пензију. Жали се на злоупотребе са здрављем. Исте године јој 

је умрла мајка и једна сестра погинула у саобраћајној несрећи. Јованка живи од врло 

мале пензије инвалида, тешко оболела, у безнађу, религиозна, каже да јој је породица 

„политички уништена―. 

 

-         Драган ТОМИЋ (1897-1962) лекар хирург, био имућан у старој Југославији, као 

таквом била му је после рата конфискована имовина, избачен на улицу из своје куће 

у Симиној број 5 где сада живе његове ћерке Јелена и Загорка. Био је хапшен и 

прогањан од власти, а на инсценираном процесу је био оптужен „да је за време рата 
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оперисао немачког официра―,  на шта је уствари био приморан. Због њега су као што 

се види даље трпеле и његове ћерке. 

 

- Загорка ТОМИЋ (1936) службеница у амбасади једне велике Западне силе у 

Београду, живи у заједници са сестром Јеленом (1934) сличне судбине и 

запослена у истој амбасади. После рата су били избацивани на улицу, затим су 

им у стан били усељавани пијанци и силеџије који су их малтретирали, 

живеле су као и родитељи у условима беде и притисака. Загорка по завршетку  

-  

- гимназије 1955. г. уписује Фармацеутски факултет у Београду и упоредо ради 

да заради за живот и студије. Као незавршени студент фармације одлази на 

рад на Косово где је остала до 1967, имала је и тамо доста тешкоћа као 

наводни ‖српски националиста‖, и на крају је била најурена са посла. Од 1967. 

до 1970. г. нигде у Београду није могла да нађе посао, са сестром је гладовала, 

одбијали су јој и радна места чистачице. 1970. г. је имала тежак инфаркт једва 

је остала жива, 1972. г. се запослила на радном месту где се сада налази. 

Сличну прошлост има и Јелена. ( том 3) 

 

-          Милан БОГДАНОВИЋ, томови 1, 2 и 3 (1908) прота, свештеник СПЦ,  члан 

редакције листа Православне цркве „ПРАВОСЛАВЉЕ―,  из Београда, Боже 

Јанковића 11, Београд, станује са супругом у подрумским просторијама у којима се 

обично чува угаљ. Он је од 1945. до 1953. г. био на служењу казне у затвору у 

Сремској Митровици као политички затвореник каже да је био лажно оптужен за 

четништво, српски национализам, уствари зато што је свештеник одани верник који 

се није слагао са „бољшевичком безбожијом― (његове речи), и што се залагао за 

православље и Српску Православну Цркву.  Као што то обично бива и данас, а 

поготову у оно време са политичким затвореницима, после издржане казне био је 

лишен грађанских права. Његова супруга је добила посао у државном предузећу 

(испод њених квалификација) и била често шиканирана када је био дошао на њу ред 

да добије стан нису јој га дали, отворено јој је речено да јој је муж поп СПЦ 

непријатељ, бивши робијаш. Мислимо да јој је сада одузет пасош. Њихов син др 

Радован Богдановић (1936-1981) је 1960. због тога са супругом напустио Југославију, 

и отишао прво за Лондон, онда у Канаду, затим у Лагосу, Нигерија  радио до 1980. г. 

као предавач на универзитету, вратио се родитељима 1980.г. када је и преминуо од 

рака у подрумској просторији где сада живе његови родитељи. Његова супруга се 

вратила у Канаду са децом, ради као хемичар у лабораторији Медицинског 

факултета (мислимо у Торонту). Прота Богдановић нам често показује слику његове 

унуке како љуби руку православног свештеника у Канади приказану у листу 

„Saturday Evening― из Канаде. 

 

-          Витомир ЋУК (1911.-1983.) бивши службеник у Институту за урбанизам у 

Београду и бивши функционер задужен за стамбену политику у једном делу Београда 

је за време рата сарађивао са КПЈ и придружио јој се. Потиче из патриотске српске 

породице из Херцеговине (више десетина сродника убијено за време II светског рата 

од усташа). Био је врло поштен и принципијелан комуниста идеалиста па је 

временом неминовно дошао у сукоб са друштвеним структурама у којима је све више 
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узимала маха корупција и малверзације, па и са становима. Он се томе успротивио у 

Заводу за урбанизам. Био је одмах смењен и оптужен као што то обично бива за 

непостојеће грехе, и српски национализам, у међувремену је имао два инфаркта и 

преведен је у инвалидску пензију. Умро је 29.11.1983. у возу на железничкој станици 

у Београду. Његов син Светозар Ћук је због оца и данас изложен истинским 

страдањима ( томови 1. 2. и 3.).  

 

-          Светозар ЋУК (1936.) техничар запослен ван струке у предузећу „Стандард― у 

Београду, ради као домар са минималном платом, жали се на вишегодишње 

притиске и малтреирања руководилаца свога предузећа. Он тврди да је то због оца, 

оптужен је да је‖српски националиста‖, да му је било због оца онемогућено да 

заврши студије, да се ради о политичкој дискриминацији у образовању за шта има 

доказе. Према њему у овоме предузећу су јако присутне махинације и корупција а 

против чега се он бори као и његов отац. Нема стан, станује са породицом и мајком  

 

удовицом. Био је испитиван у предузећу од стране милиције и од стране органа СУП-

а, одузети су му револвер и ваздушна пушка без да су за то постојали законски 

основи јер има уредну дозволу. Жали се на нападе на здравље, (―можда ми и гас 

пуштају у стан‖, томови 1. 2. и 3). 

 

-          Бранко ПОПОВИЋ (1939.) правник из Београда, преведен у инвалидску 

пензију, ул.Ђуре Салаја 1, Београд, станује у стану са мајком удовицом. Његов отац 

стари комуниста (1915-1977) факултетски образован је разочаран напустио СКЈ и 

посветио се производњи пластичарских производа. Многи који напусте СКЈ су 

изложени репресалијама, што се десило и његовом оцу. Као и обично страдају и деца. 

Б. Поповић се по завршетку студија запослио у предузећу „Соко Штарк― у Београду 

као правник али је напустио под притисцима. После тога је променио велики број 

предузећа, нигде није могао да остане дуже, као нпр. „Дирекција пошта― у Београду, 

„Планум― у Земуну где је на скупу запослених био оптужен од стране руководиоца 

предузећа „ да симпатише Запад и да је сарадник ЦИА―. У периоду 1983-1984. је 

радио у предузећу „Комграп― у Београду у сличним околностима. Истичемо да је из 

већине предузећа одлазио сам, али је из неколико био и најурен. Последњих година је 

радио извесно време у Краљеву надајући се да га тамо не знају, али је то предузеће 

било информисано и слично је било и тамо. У међувремену, изнурен и оболео, ојађен, 

са три пропала брака у тако несређеним условима живота, се повукао у инвалидску 

пензију, има врло мале приходе, живи у беди.( томови 2. и 3) 

 

-          Доброслав БЉАЈИЋ (1896-1965.) бивши порески инспектор у старој 

Југославији из Шибеника, Далмација, Хрват, католик, прешао у православну веру, 

његова супруга је била Председница Кола српских сестара у Шибенику, такође 

изложена као и њени родитељи прогонима (наводно због српског национализма. 

1945. г. био осуђен на временску казну затвора због вербалног деликта а после тога је 

наредних пет година био лишен грађанских права, а то значи без посла, прихода и 

егзистенције као и супруга, и троје деце (један син убијен као четник а други убијен у 

Јасеновцу). Жалио се 1950. г Председнику Титу и био амнестиран али је био одмах 

преведен у инвалидску пензију (минималну), притисци нису престали како над њим 



1015 

 

тако и над супругом и децом. Једном је покушао самоубиство, али су га спасли од 

смрти. Његово двоје деце, унуци и данас страдају што нам је познато.( томови 1. 2. и 

3.) 

 

-          Борко ТОДОРОВИЋ  (1904.-1975.) бивши професор из Чачка који је у старој 

Југославији био опозиција и имао проблема због тога (сељен као учитељ) је 1945. пао 

под ударе прогона нових власти. Био је хапшен, подизане оптужнице, суђен и 

осуђиван на дуже временске казне затвора због вербалних деликата. Био је 

избациван са посла, забрањено му да ради, сељакан, на крају је био преведен у 

инвалидску пензију. Погинуо је 1975. г. на пешачком пролазу у Чачку, прегазио га је 

камион који је истоваривао хлеб, нагло је кренуо уназад, крив је шофер који је био 

осуђен врло благо на кратку казну затвора па је и помилован. Његов син Б. 

Тодоровић, професор из Београда (изложен прогонима, избачен 1976. из професуре  

 

као политички неподобан, прогањани и сестра и брат и други сродници) каже да 

нема доказе да се ради о намерном гажењу али да је све то са гажењем чудно. (том 3) 

 

-          Снежана ЛУКИЋ (1968)  ученица из Сарајева, кћерка Јована Лукића борца за 

људска права из Сарајева, који зато што је оптужио утицајне за корупцију је 1960 г. 

добио отказ, жалио се и био хапшен и тортурисан електрошоковима  „да не тужи 

функционере―. Од Снежане је захтевано од стране власти да денунцира оца. Ј. Лукић 

се жали да је она сада изложена шиканирањима на студијама у Сарајеву, хајки, да је 

то врло узнемиравајуће (слично поменутој новинарки Р. Радивојац и њеној кћерки), 

и да је то политичка освета функционера што се још увек тужи са њима. 

 

-          Зорка ЛУКИЋ (1936) инвалидски пензионер из Сарајева, мајка Снежане и 

бивша супруга Јована Лукића, живи са кћерком Снежаном у Сарајеву. У својој 

пријави суду од 14.4.1967. г. она оптужује поједине политичаре (међу њима сада врло 

угледне функционере:  …….. и ………..) за прогоне њеног мужа. У овој кривичној 

пријави стоји да су неки од њих вршили упорне и опасне притиске на њу да се 

разведе од Ј. Лукића, да га не подржава, она је тада била у другом стању, она тврди 

да су још ови дични функционери самоуправни хуманисти и представници 

југословенског народа рекли да не сме имати деце Ј. Лукића, да мора да абортира а 

ако то не уради да ће они то наредити присилно, да би тако казнили њеног мужа. У 

својој Изјави пред Општинским судом у Сарајеву од 22.11.1982. г. она оптужује 

поједине од ових функционера (и неке друге) да су систематски вршили притисак на 

њу да се разведе од Ј. Лукића. Она тврди да када је њен муж био 1974. г. ухапшен под 

оптужбом да је члан тајних политичких организација, био подвргнут испитивањима 

под серумом истине од стране иследника ……..и тортурисан електро-шоковима, да би 

престао да се жали на функционере, да је била контактирана од стране Председника 

синдиката Босне и Херцеговине, који јој је казао да јој је муж смештен у болницу, јер 

је анемичан,  да се мало опорави да би стекао снаге да спор успешно приведе крају, и 

да је у болници да се одмори. Она му разуме се није поверовала тврдећи да он није 

анемичан него да је здрав, одбијајући 50.000 динара што јој је нудио тада овај 

функционер да не тражи отпуштање мужа из болнице, и да се не жали ни у Сарајеву 

ни у Београду ни било где јер може бити и горе. Зорка је борац у партизанском 
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покрету од 1942. има војни официрски чин. Оболела је и руинирана, јако узнемирена 

са оним што се дешава са кћерком Снежаном.( томови 2 . и 3) 

 

- Аспазија ЛЕГА (1914.-1985) бивша учитељица из Скопља прерано преведена у 

инвалидску пензију, бивша супруга Милисава ЖИВАНОВИЋА, „затвореника 

савести― AI  који је провео 10 година у Централном затвору у Београду што је 

био оптужио савезног јавног тужиоца из …….……за малверзације са кућама у 

Скопљу, као и друге утицајне функционере из Скопља и Београда за сличне  

-  

-  

- грехе. М. Живановић се жалио да је од њих на незаконит начин било одузета 

кућа Аспазији Лега и дата на коришћење њиховим сродницима. Сама А. Лега 

потиче из имућне грађанске предратне породице којој је после рата била 

конфискована имовина. М. Живановић је раскринкао и незаконитости и 

присвајања. Она сама је такође била изложена као „буржоазија― прогонима 

после рата. А. Лега је редовно посећивала М. Живановића у београдском 

затвору све до 1983. г. када јој је речено да ако буде наставила да га посећује, 

доноси пакете, шаље новац, пише му, подржава га, да ће бити убијена. 

Преплашена престала је да има било какве везе са њим. У таквим 

околностима је нађена мртва у своме стану у Скопљу 15.4.1983. г. у насељу 

Жданес, Давол 8б. Сродници и М. Живановић изражавају сумњу да је у 

питању природна смрт јер је пре тога била здрава а и власти су јој претиле 

смрћу, испитивала је околности у вези незаконитог одузимања куће и 

прљавих работа локалних функционера. Она се жалила на гас у стану. Ми то 

не тврдимо. Али свака сумња, поготову она коју нико не жели да отклони да је 

у питању насилна смрт како тврде сродници А. Лега заслужује да буде 

проверена и јавност и сродници обавештени о известигацијама. У противном 

се изазива несигурност грађана и њихово узнемирење. 

 

- Огњен НИКОЛИЋ, инвалидски пензионер из Сарајева, Крањчићева 38, рођен 

12.11.1923. г. потиче из породице имућног трговца и фабриканта из Сарајева 

покојног Методија (1899-1956) који је био после рата после конфискације 

злостављан као „капиталиста―. Огњен је и сам трпео као и сестра Вера и 

мајка па је пред инсценираним судским процесима и прогонима на 

Архитектонском факултету побегао на Запад, прво у Западну Немачку 1954. а 

онда у Француску где је живео и радио као технички цртач, као политички 

избеглица, оженио се Францускињом (Joseans née Pilipon) са којом је имао 

сина Jean Jacques. Пошто је у Југославији у међувремену била проглашена 

амнестија за политичке избеглице који нису непријатељски наступали према 

СФРЈ, он је 1968. г. дошао у Сарајево да посети сестру и родбину. Одмах је био 

ухапшен као „непријатељ― и био је оптужен и за друге грехе (сарадња са 

емиграцијом ,српски национализам, итд), одузете му путне исправе (не знамо 

да ли је имао француски пасош или не) и подвргнут тортурама да то призна. 

Затим је смештен по казни у Психијатријску болницу у Сарајеву где је био 

више месеци мучен електро и инсулинским шоковима (Клиничка болница 

Сарајево). Касније је у више наврата био смештан у психијатријске болнице у 
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Босни, у међувремену је руиниран и крајње оштећен, онемоћао и оболео 

нервно од злоупотреба шоковима и фармацеутиком која није била 

индицирана. Био је такође полицијски прогањан, што се тиче професије, 

егзистенције, једно време је радио као техничар у предузећу „Стандард― у 

Сарајеву где је преведен у инвалидску пензију. На такав начин он је 

неутралисан и онемогућен као наводни политички непријатељ (сестра Вера 

тврди да је његова једина грешка била његово породично и социјално порекло 

а да није ништа радио против власти), онемогућен да се брани и докаже своју 

невиност и да се врати својој породици у Француској. Он је толико оштећен да  

-  

- није био у стању да успостави везу са својом бившом супругом, сестра Вера 

каже да му је пошта била заплењивана систематски од полиције. Тако 

онемоћалом и инвалидизираном власти су му наметнули за стараоца једну 

аморалну жену која је заузврат добила право на коришћење његове велике 

родитељске куће у Сарајеву. Ова женска особа га већ годинама злоставља, 

често држи у подруму, у хладном, без довољно хране и одеће, изолованог, 

онемогућава његову сестру Веру да га виђа када жели, извршава директиве 

Центра за социјални рад из Сарајева. Огњен стално помиње супругу Joseans и 

сина у Француској. Обратили смо се Црвеном крсту  

 

 

Француске 29.11.1988. са молбом да ако могу пронађу његову бившу супругу или 

сина.( том 3) 

 

-          Вера НИКОЛИЋ,  сестра Огњена Николића, медицинска сестра у инвалидској 

пензији из Сарајева, рођена 21.3.1922, Краља Твртка 7, Сарајево, због свога 

породичног и социјалног порекла ,наводног српског национализма, изложена 

страдањима до данашњег дана. Упркос таквог социјалног порекла она је из 

идеалистичких побуда за време II светског рата била у партизанима, члан СКОЈ-а, 

полиглота, била је курирка и преводилац, бавила се и обавештајним радом. Није се 

могла солидарисати против својих родитеља, и због принципијелности, је и она пала 

у политичку немилост. Године 1965. је добила отказ у Дому жељезничара у Сарајеву 

решењем број 1/03-4956/67. Касније је социјално осигурање Сарајева дана 24.11.1967. 

г. лишило социјалног осигурања. Живи сама, без посла и сталних прихода, води 

судске спорове јер јој је доста имовине одузето на незаконит начин. Како је 

руинирана и без средстава није довољно умешна и ефикасна и ништа не постиже.( 

том 3). 

 

-          Јован АНЂЕЛКОВИЋ  (1937)  социолог, запослен у ПКБ Падинска скела код 

Београда, члан Удружења социолога СР Србије,  због критичких иступа у фабричком 

листу и као предавач у школи ПКБ, због чега је био више пута привођен и 

испитиван, држан у психијатријској клиници, а то повлачи и незгоде на радном 

месту и шире у друштву што траје и данас. 

 

-          Анђелко ЧУНКОВИЋ (1898),  предратни порески инспектор у пензији, Драже 

Павловића 10/III, Београд, је од нових власти 1945. г. био оцењен као представник 



1018 

 

владајућег слоја у старој Југославији, па је био онемогућен на радном месту, што се 

тиче каријере, није могао решити стамбено питање. Одмах после рата на незаконит 

начин је избачен са породицом из виле на Дедињу. Његова супруга Анастазија (1904), 

предратни савесни службеник поште, образована и способна жена, после рата нигде 

није могла добити било какав посао иако је то хтела и није било незапослених, 

отворено јој је речено да не дозвољавају. Рођена сестра Анастазије рођена 1914 г 

(приближно) је стрељана 1946. године као „непријатељ― зато што је хтела да оде на 

Запад код њеног вереника официра старе Југославије. Више сродника ове породице 

се жали на политичке прогоне. 

 

-          Мирјана ЧУНКОВИЋ, ћерка Анђелка и Анастазије Чунковић, наставница 

енглеског језика без запослења већ двадесет пет година, Драже Павловића 10/III, 

Београд, рођена у Оџацима 18.12.1929. г, сада живи у скромном стану са родитељима 

у Београду, од врло скромне пензије оца. Због родитеља је била полицијски 

шиканирана као ђак гимназије, зато није могла на време да заврши студије. 

Запослила се 1948. г. до 1949. г. у предузећу „Партизански пут― у Београду али се 

разболила од туберкулозе и била десет  година по разним санаторијумима, једно 

време је била и потпуно ослепела. У 1955. г. се запослила у предузећу „Никола Тесла― 

у Београду, где је успела да оформи библиотеку и показала се као врло вредна и 

способна али је одатле била најурена и после тога била више година без запослења. У  

потрази за егзистенцијом боравила је од 1967. до 1970. г. на раду у Енглеској где је 

научила језик и 1968. г. успела да дипломира на Вишој педагошкој школи, енглески 

језик, у Београду. По повратку у Београду 1970. г. нигде није могла наћи било какав 

стални посао. У то време је нашла преко својих страних веза посао у Западном 

Берлину али перфидни моћници су сазнали за то и лишили је докумената и тако 

онемогућили да оде у Берлин. Од тада је конкурисала годинама за запослење али јој 

је увек одговарано да је примљен други кандидат, показивани су јој огласи, 

друштвени договори, закони, статути и правилници школа где је конкурисала где се 

захтевају политички квалитети, где је избор кандидата у рукама група и појединаца 

ван школе. Сматрајући да се ради о политичкој дискриминацији она је почела да се 

жали од 1970. г. и то од нивоа општине па до Председника Тита, преко 

Градоначелника Београда. Ниодакле одговора (касније је добила неке одговоре али 

без резултата). Ишла је лично да тражи одговор примали су је нељубазно. Жалила се 

Уставном суду Србије 3.11.1975 г, ЦК СКС 12.10.1978 итд. Тврдила је у својим 

жалбама да до посла долазе лакше чланови СКЈ, да је она политички онемогућена од 

моћника да нађе посао, оптуживала је за корупцију, друштвене неједнакости, 

политичке прогоне више њених сродника, многих грађана. Тако је 1981. ишла у 

зграду Уставног суда у Београду, да тражи одговор на жалбу, иако се представила 

портирима врло млади људи су је по наредби зграбили за рамена и бацили из све 

снаге на улицу којом приликом се повредила и сломила наочаре. Без егзистенције, 

стана, онемогућена у свим областима, сањала је да се уда у младости и да има децу, 

породицу, видела је да је и то онемогућена, доживљава то као лични геноцид, истиче 

у својим жалбама да више њених сродника су социјални случајеви јер су политички 

онемогућени или прогањани. Каже да се после боравка у Енглеској освестила када је 

упоређивала две земље и да је одлучила да се бори за своја права. Свесна тешке 

опресије, немоћна да се избори за своја права, очајна и у безнађу, у депресији, у 
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импулсу, лаћа се петрола и полази према згради Самоуправне заједнице 

запошљавања њене општине дана 13.3.1984. г. у 12 часова уместо да се самоспали 

ипак је боље да направи малу ватрицу у лифту и да тако изрази свој протест и 

привуче пажњу на своје стање, комуницира јавности своја страдања. Строго је 

пазила да се ватра не рашири у пожар, да се нико не повреди, одмах је затим угасила 

ватрицу и пријавила се властима и рекла зашто је то урадила. Пресудом I 

Општинског суда у Београду од 26.11.1985. г. је осуђена на временску казну затвора,  

и у исто време јој је изречена сигурносна психијатријска мера смештаја на 

неодређено време у психијатријску болницу као особа са смањеном урачунљивошћу  

 

где је боравила у крајње тешким условима, понижавана, тучена, добила ињекције, 

све до септембра 1988. г. Она је хтела да њена жалба и протест доведу до јавног 

суђења на коме би изнела своја страдања, уместо тога ствар је пребачена на терет 

психијатрије и без увида јавности, лажно је представљена неупућеним 

функицонерима од стране манипуланата као „параноичар―, онемогућено је да се 

сазна истина о њој. Изашла је оронула, оболела. Сада је без прихода, посла, пензије, 

жалила се Центру за људска права ОУН у Женеви и Светској асоцијацији 

психијатрије. 

 

         Мика САВИЋ, (1931-1987) правник из Београда, становао у Бориса Кидрича 

43/V спрат у Београду, био запослен у „Галеници―, син познатог генерала старе 

Југославије који се после рата вратио у Југославију, био је до краја живота изложен 

политичким подозрењима, био је и полицијски малтретиран повремено, онемогућен 

на радном месту до краја живота. 

 

-          Јелена БЕАТОВИЋ (1924) инвалидски пензионер из Београда, Вукасовићева 

56, III спрат потиче из угледне трговачке породице из Призрена, њен отац рођен 1890 

(приближно) је био прогањан после рата све до своје трагичне смрти 1960. када га је 

згазио трамвај. За време рата је радила у Дирекцији железница у Београду где је 

добила политички отказ 1945 г, затим је налазила запослења али је била отпуштена 

са образложењима да је у питању политички разлог. У међувремену је оболела. 

Септембра 1947. г. се запослила у предузећу „Ферум― у Београду где је била кажњена 

писменом опоменом, каже да је у питању политичка казна, под притисцима 

напустила и 1948. г. се запослила у Савезној дирекцији коже и гуме а одатле је 

премештена у Републички одбор синдиката где је радила све до 1975. када је 

исцрпљена и оболела преведена у инвалидску пензију, она и њен муж су решили 

стамбено питање тек када су били стари људи. Њен муж Мирко (1909-1985) 

предратни трговачки путник фирме „Бата― који је добро зарађивао је такође 

изложен сличним поступцима као и његова супруга по доласку из немачког 

заробљеништва 1945. г. Јелена се жали да су више њених блиских сродника због 

сличних разлога изложени шиканирањима и притисцима. Такође трпе и њени 

синови. Дејан (1952) инжењер је због немогућности да нађе посао у Београду од 1982 

до 1985. г. радио у Смедеревској Паланци у комбинату ПКБ, примљен је као 

инжењер али му је дат посао радника, смањена плата, шиканиран, вршени притисци 

на његову супругу која је радила у истом предузећу, повео је више судских спорова са 

руководиоцима предузећа и онима који су их подржали али је све погубио и поражен 
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се вратио у Београд, сада ради ван струке на Природно-математичком факултету у 

Београду, уз минимална плату, без стана и без икакве перспективе у друштву. Његов 

брат Александар (1950) запослен у Југословенском речном бродарству се налази у 

сличној професионалној ситуацији и конфронтира са сличним проблемима. Јелена је 

очајна због својих синова, у депресији и безнађу, каже да је то освета.( томови 1, 2 и 

3). 

 

-  

-  

-  

- др. Јуре ЈУРАС, лекар из Загреба из окружења познатог дисидента Д. Параге 

који пишући Т. Крсмановићу 4.8.1985. каже: „овај угледни лијечник је био 

1970- их  

- година у редакцији часописа Enciclopedica moderna, угледног часописа за 

културу и знаност у Загребу. Након познатих догађаја 1970-их је био ухићен и 

саслушаван. Тако је 1979. г. организован у хотелу „Интерконтинентал― у 

Загребу рецитал „Кап ресе― од његове стране а што је сметало властима, али 

је био дан раније прије тога отет на своме радном месту и под јаком дозом 

наркотика одведен у Психијатријску болницу „Врапче― у којој је био два 

тједна. Када је био пуштен касније је био ван себе од страха. 

       

Бедри АЈЕТИ (1965) ученик из Подујева, Народног фронта 13 је 19.10.1982. ухапшен у 

Подујеву због исписивања непријатељских парола и осуђен је од стране Окружног 

суда у Приштини на две године малолетничког затвора коју је издржао од 19.10.1982. 

до 19.10.1984. г. у Приштини, Гњилане, Ђурековцу где је био злостављан 

систематски. Био је због тога избачен из школе „8. новембар―, и даље изложен 

прогонима. Бедри Ајети је брат Бајрама Ајетија, обојицу знамо, кажу да су се 

залагали против политичких неједнакости, за социјализам хуманог лика а то је 

пребачено на други терен. Гаје пријатељска осећања према српском народу. 

 

-          Александар ПЕШИЋ (1909-1969) инжењер (електро и машинство) из Београда, 

пред смрт живео на адреси: Змаја Огњеног Вука 4, Београд, и у то време био запослен 

у Институту за испитивање материјала у Београду. Потиче из предратне 

функционерске породице, његова супруга Милица, биолог (1909-1979) потиче из 

сличне породице такође. Он је 1941. г. био шеф техничких служби на Војном 

аеродрому у Београду, цело време је провео у немачком заробљеништву у Оснабрику 

(Иако је пореклом чист немачки Јеврејин). Када се вратио у земљу 1945. за њим је 

стигла карактеристика КПЈ у Оснабрику да је за краља и парламентарну 

демократију, али да је изванредан стручњак и да га треба као таквог користити али 

под строгом контролом. Изузетно способан и поштен, подизао је највећа 

југословенска предузећа као „Гоша―, „Фамос― и друге, једно време је био помоћник 

генерала Крауса, министра тешке индустрије Југославије, затим је радио у Војном 

институту у Београду и конструисао први југословенски тенк амфибију. Овде је био 

изложен подозрењима због свога националног и социјалног порекла и својих 

политичких убеђења, и изложен притисцима и малтретирањима, био је испитиван и 

од генерала ………. из државне војне безбедности који му је претио затвором ако не 
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престане да износи своја схватања и идеје о развојним смерницама. Неколицини 

генерала је урадио дипломске радове. Али је био нападан на зборовима. Прешао је у 

Институт за испитивање материјала у Београду, умро је 14. јула 1969. изненада од 

инфаркта.( том 3). 

 

- Душан ПОКОРНИ (1933) службеник без запослења из Београда, Светозара 

Марковића 68. Његов отац је био у старој Југославији имућан апотекар и 

1945. је као и други сличног положаја у предратној Југославији био оптужен  

-  

-  

- да је „буржуј―, „ратни богаташ― и сл. Био је хапшен, убрзо је преминуо, као 

млад човек. Цела породица, мајка, сестра и он су били изложени прогонима. 

Да би се спасао побегао је 1954. преко границе и живео је до 1973.г. у САД где 

је радио као цртач, био је политички избеглица, његова мајка (1912-1983) је 

била изложена цело време прогонима у земљи, као и сестра која је доста 

трпела. Када се вратио у земљу 1973. нигде није могао наћи годинама посао, 

добијао је малу помоћ из САД која се претворила у пензију. Има наслеђен стан 

од мајке због кога има много проблема, вештим махинацијама власти му 

загорчавају живот желећи да га иселе из његовог већег стана у мањи да би 

његов стан дали своме човеку. Он се суди и врло је преплашен због тога.( 

томови 1, 2 и 3) 

      

 

Љубомир ЛАЗАРЕВИЋ (1925) бивши правник из Београда у инвалидској пензији, 

Скадарска 53, потиче из угледне грађанске породице из Црне Горе. Овај угледни 

адвокат се жали да је био изложен тешким политичким прогонима до данас зашто 

поседује богату документацију, често посећује трибине, наступа критички. Због 

прогона је руиниран 1967. отишао у инвалидску пензију. Пензија је бедна, живи у 

малом заједничком стану са женом тешко болесном. Његова ћерка (37 година) 

филолог нигде није могла наћи посао у земљи па је радила неколико година као 

туристички водич у Шпанији, одакле се вратила пре неколико година али нигде не 

може да нађе посао.( том 3) 

 

-          Бранислав ПЕТРОВИЋ (1935) економиста, Јове Илића 57, Београд, је напустио 

СКЈ разочаран климом у друштву. Уследиле су репресалије још од 1968. г, био је 

најурен из више предузећа, променио је више предузећа надајући се да ће негде бити 

поштеђен. Радио је нпр. у „ЕИ―, Ниш у Београду, „Стандард― Београд. У последње 

време је покушао приватни бизнис, производи четке али је тешко оболео од срца и 

кичме и најчешће је на боловању.( томови 2 и 3). 

 

-          Јелена МИЛЕТИЋ (1936) филолог у инвалидској пензији (енглески) Павла 

Папа 12, Београд, потиче из угледне предратне породице, отац инжењер (1906-1971) и 

мајка (1914-1984) су били лоше виђени од 1945. године. Јелена је једно време 

боравила у САД где је магистрирала енглески језик али по повратку у земљу као 

што то често бива са онима који имају сувише квалификација а мало политичког 
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педигреа пала је у немилост, шиканирана је оболела и преведена у инвалидску 

пензију, 1984. г. 

 

-          М…. АНДРИЋ (1892-1968) предратни трговац из Београда, као и остали 

имућни људи конфисковано му све 1945. без да је поштован Закон о конфискацији, 

био је насилно пензионисан, забрањено му да ради, био је изложен полицијским и 

административним малтретирањима. Његов син Мика Андрић (1936-1983) и други 

син др Миодраг (1934) лекар, 10 авијатичара бр. 23, Београд, су били такође 

изложени притисцима због оца. Миодраг се жали да је због тога студирао медицину  

десет  година уместо пет. био је оболео такође од туберкулозе. По завршетку студија  

 

је радио једно време као лекар опште праксе у Скопљу одакле се вратио 1968. г. 

Водио је дуг судски спор у вези родитељске куће коју су хтели да му одузму на 

незаконит начин. Није могао да нађе посао у својој струци, 1974. се запослио као 

стручни сарадник медицинске пропаганде за предузеће „Здравље― Лесковац, дакле 

ван струке, не може да напредује, има и шиканирања.( том 1) 

 

-          Даница МИЛОЈКОВИЋ  инвалидски пензионер, Булевар АВНОЈ-а 158, до 

пензије радила као књиговођа, једно време и као шеф књиговодства у предузећу 

„Просвета― у Београду. Ћерка богатог земљорадника из Војводине оцењеног као 

„кулак― 1945. г. са свим последицама по њега и породицу, подозрење, 

обесправљеност. Због оца је трпела у гимназији, касније шиканирана систематски на 

радном месту где је и оболела и отишла у инвалидску пензију 1987. г,. 

 

Јелена ЖУНИЋ (1943) бивши новинар „Комуниста― из Београда, где је изгубила 

радно место као неподобна, води спор код суда, адвокат ……... 

 

-        Неџми КРАСНИЋИ (1955), наставник из Малешевца је због отпора и оправдане 

политичке критике привилегованих са Косова (директора његове школе и 

функционера, сви Албанци) био проглашен за „непријатеља― и 1981. избачен са 

посла само зато што је критиковао малверзације и привилегије. Био је и хапшен, 

саслушаван, и полицијски малтретиран, осуђен на казну од 30 дана због вербалног 

деликта. Одтада је као „непријатељ― без посла, на улици, без средстава за живот, 

жали се на полицијске прогоне и малтретирања. 

 

-          Али ЗЕЧАЈ (1936) наставник из Дечана је још 1983. добио отказ зато што је 

критиковао злоупотребе и привилегије директора школе и функционера из његовог 

места који су га прогласили за „непријатеља―. Од тада се налази на улици без 

средстава за живот са женом и троје деце, без социјалног осигурања, жали се свугде 

али не вреди, каже да су притисци из дана у дан жешћи. Дакле, има снага на Косову 

да се прогоне они који критикују крађу и привилегије фотељаша а нема снаге да се 

прогоне они који врше притиске на Србе. Значи ко критикује како се то каже режим 

њега ће казнити, а ко напада Србе неће. 

 

-          Драгоман ТРИФУНОВИЋ ( 1950-1986) бивши чувар једног предузећа, пао у 

политичку немилост због критике малверзација, извршио самоубиство 
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- Др Милан АНДРИЋ (1933-1986) правник из Београда, брат познатог 

синдикалног активисте и борца за људска права  др. Мике Андрића из 

Београда, и сам познат по својим залагањима за правду и људска права, 

заједно са братом Миком написао је запажен уџбеник како да радни људи 

заштите своја права на радном месту које им узурпира политичка 

бирократија, нарочито оним без политичких ознака и прогнанима као што 

овде описујемо. др Милан Андрић као правник је био правни саветник своме 

брату у бројним судским процесима или вербалним деликтима и показао се  

-  

- као изванредан адвокат. зато је навукао на себе подозрење надлежних 

полицијских и партијских структура.,оквалификован као ―српски  

- националиста‖Нарочито се замерио утицајним што је последњих година 

критиковао корупцију функционера и малверзације са увозом 

пољопривредних производа и кукуруза тзв. „реганца―. Др Милан Андрић је 

умро изненада јуна 1986. г. од можданог удара. Његов брат угледни научник 

међународног угледа др Мика Андрић се обратио децембра 1986. г. ЦК СКЈ 

поднеском којим оптужује власти да су скривиле смрт његовог брата, да су га 

отровале( спомиње гас у његовом сатну), то је исто затим поновио пред 

неколико стотина људи на јавној трибини у Удружењу књижевника у 

Француској 7 у Београду. Он као доктор ветеринарских наука има своје 

стручно објашњење како је преминуо његов брат у шта ми не желимо да 

улазимо само преносимо његове изјаве. Последњих дана др Мика Андрић који 

је свакодневно изложен насртајима и притисцима се жали да је споменик 

његовом брату на сеоском гробљу у родном селу у Босни недавно неко 

оштетио и сломио и каже да је очигледно да је то урађено смишљено Жалио се 

органима СУП-а у  

 

Сарајеву, каже одбијају да спроведу истрагу како треба, каже да је то, политичка 

провокација и притисак.( том 3) 

 

-          Стојан МИШИЋ (1939-1981) агро-економиста који је био запослен у предузећу 

„Галеника―, био је син богатог сељака, његов отац је имао 80 хектара плодне земље у 

Северној Босни, оцењен као „кулак―, ―националиста‖,иако је постао члан СКЈ био 

шиканиран у Галеници док је радио у радној јединици „Друштвена исхрана―, добар 

пријатељ (и земљак) др Мике Андрића и истомишљеник.( том 3) 

- 

 -          Иванка ГЛОГОВАЦ (1936) инвалидски пензионер (била хемијски техничар) 

радила у „Галеници― Петра Јововића 19, Нова Галеника, Земун. Ћерка врло цењеног 

обућара који је правио обућу за Тита, цара Хаила Селасија и друге државнике. 

Дошао је у сукоб јер је критиковао пореску политику. Био је због тога хапшен и 

испитиван, па је тако изгубио и своју угледну клијентелу. Мајка Иванке потиче из 

породице РОДЕ са острва Крка, Пољане, која је повезана са хрватском краљевском 

лозом. А и то изазива подозрење у једном оваквом друштву. Пре него што је пала у 

политичку немилост заједно са њеним оцем као полиглота  (говори врло течно, неке 

и перфектно шест светских језика) радила је у владином сервису за обучавање 

српског језика страним студентима. Била је постала и члан СКЈ али је касније 
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разочарана напустила. Касније када су почели притисци нашла је запослење у 

Галеници, за њом је стигла карактеристика и била је изложена шиканирањима: 

радила је ван струке, смањивана плата, у тешким радним условима без довољне 

хемијско-техничке заштите. За то време у одељењу Спољне трговине су радиле особе 

без довољног знања страних језика а особа која зна течно шест  светских језика је 

била гурнута у запећак. Оболела од тешке анемије и ангине пекторис је 1979 г. са 

четрдесетчетири године старости преведена у инвалидску пензију. 

 

-           

 

Сава СТАНОЈЕВИЋ (1939) магистар економије запослен у одељењу „Пропаганда― 

Радио Београда, жали се на шиканирања и врло јаке притиске и да је крајње узорак, 

оболео је тешко. Каже да је зато што критикује јавно негативне појаве у друштву. 

 

-          Радош МАРИНКОВИЋ (1933) инвалидски пензионер из Београда (био 

економиста) С. Јанковића 1, Раковица, све до пензионисања био изложен 

притисцима у околностима као и већина особа о којима се овде говори, 1977. г. 

инсценирана против њега и Т. Крсмановића погромашка хајка у предузећу „Рекорд― 

после тога је он убрзо  оболео и постао инвалид. 

 

- Др Света МИКАЛАЧКИ (1926) фармацеут у инвалидској пензији, био 

запослен у Галеници, за време II светског рата био у немачком логору, а 

годинама после рата провео више година на Голом отоку као политички 

затвореник због својих демократских схватања (Био лажно оптужен да је 

информбировац, каже да су многи тамо било што су били против стаљинизма, 

а под етикетом да су информбировци). У „Галеници― био гурнут у страну, 

годинама без задатака, изложен притисцима, за шефа му је била постављена 

девојка вршњак његове ћерке и без  

-  

- довољно образовања, а он је доктор фармацеутских наука. Био је онемогућен 

да добије стан у Галеници, 1970. г. је имао тешку саобраћајну несрећу, оборио 

га је камион на улици и био је у коми, од оштете је купио мали стан. Од 1985. 

г. је у пензији, сада покушава да производи козметичке препарате у приватној 

режији. 

 

                     Колико оваквих случајева има у друштву је тешко рећи, али није 

претпоставка, него проверена чињеница, да их има врло много.  И политички 

неприпадна већина је обесправљена на сличан начин, али разуме се, обично у блажој 

мери. Али су и драстичније злоупотребе, као и у појединим случајевима које овде 

износимо, такође врло честе.  

 

Сви се ови случајеви и овакве злоупотребе могу свести на отсуство истинске 

владавине права у овој земљи. Јер су прогањани без оптужнице, без евоцирања 

вербалног дела, без суђења и пресуде. Нигде нису регистровани као политички 

прогањани грађани, а уствари то јесу. 
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             Наши врхунски правници, стручњаци и научници из појединих одбора за 

заштиту људских права, тврде да СФРЈ није правна држава. То се све чешће чује и 

из званичних извора.  

Међутим поједини чланови наших одбора, доказ за непостојање правне 

државе виде само у  конкретним случајевима, где постоје јасни докази на бази 

докумената, уз јасно евоцирање вербалног политичког деликта.  

А када се пажљиво проуче подаци о приложеним случајевима драстичних  

кршења људских права, ретко где ће се наћи документован доказ да су трпели и 

страдаи због политике. Све је увијено и  зашушкано некаквим нејасним 

објашњењима, поремећеним међуљудским односима.,  

 

Нпр. неко је стављен као политички непожељан у затвор, али се тврди, 

измишља и доказује да је у питању нпр. одавање пословне тајне; или пак неко ко је 

неподобан је добио отказ и у решењу о отказу пише, да је починио неки прекршај, а 

није; политички неподобан се смешта у лудницу, иако није луд, већ само политички 

неподобан; или неко  добија решење да је други добио стан, јер има више бодова, 

иако то није по критеријумима, итд.  

Самим тим они су у контрадикцији са својим тврдњама да ово није правна 

држава. Јер држава која није правна не издаје ни правно ваљана документа. 

Документа која издаје држава која није правна, су подешена по вољи властодржаца, 

где се истина и политички мотив вешто укривају.  

Према томе, често се уопште не може ослањати на званична документа, пошто 

су иста фалсификована.  

Али у једној оваквој држави најчешће се и не издају документа, чиме се вешто 

укривају трагови злодела. Они који су у политичкој немилости не могу да напредују, 

јер су наводно други способнији, не могу да се запосле, јер други наводно боље 

испуњавају услове конкурса, деца им лоше уче или имају проблеме у школи, јер су  

наводно лења или генетски оштећена, шиканирају их на радном месту, јер су 

наводно у питању кланови и поремећени међуљудски односи, итд.  

Има и далеко тежих, крајње опасних злоупотреба, на које се грађани све 

чешће жале, али их једноставно не могу никако доказати. 

            У нашем дугогодишњем раду у борби за људска права ми примењујемо један 

другачији приступ, интердисциплинарни: логички, политиколошки, социолошки, 

антрополошки, статистички, демографски. Нпр. огромна већина ових случајева и 

уопште сличних случајева повреда људских права од којих врви друштво су без 

посла, или инвалидски пензионери или пак раде ван струке, често без решеног 

стамбеног питања, врло скромних прихода.  

           Статистичка корелација између ових варијабли личног положаја и њихових 

политичких убеђења и припадности је изузетно значајна.  

           Дакле, потпуно је јасно да је један од фактора таквог њиховог стања њихово 

политичко мишљење.  

         Већина ових особа су ван брака (разведени, у продуженом целибату, итд), чешће 

него други грађани немају децу, њихово здравствено стање је далеко лошије од истих 

или сличних друштвених група (по полу, старости, образовању). Између 

демографских одличја ове популације и њихових политичких начела постоји 

изузетно јака корелација. Нормално је да особе које су без решених егзистенцијалних 
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питања, под притисцима, имају недовољне могућности да на време заснују породицу, 

што се одражава и на квалитет породичних односа, могућности биолошке 

репродукције, па и у одређеним случајевима и на здравље. 

             Износећи ова наша искуства, желимо да у једној држави која није правна, 

иницирамо другачије приступе анализи неформалне политичке репресије . Јер је ова 

репресија  најважнија, најмасовнија и најопаснија.  

            А због наводног недостатка доказа ништа се не предузима да се такве особе 

штите и да се те праксе раскринкају и спрече даље злоупотреба и обмана јавности и 

народа. 

              Једној оваквој држави, у једној оваквој друштвено-правној констелацији, 

зато нису ни потребни затвори, она се може обрачунавати са онима који јој не 

конвенирају на овакве начине, које ми овде описујемо, некажњено, а да се људи не 

могу одбранити, чак ни доказати, или пак и да уопште нису ни свесни да је у питању 

обрачун. Поготову ако ћуте борци за људска права, онда ће аморални моћници бити 

све охрабренији у својим злоделима. 
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-16 јануар 1989.године. Ново писмо из Центра за људска права ОУН, од 

господина Жакоба Т.Мелера. 

 

 

Преписка са Центром за људска права ОУН, и увек са истом особом, 

господином Мелером,  траје већ петнаестак година. Када год сам био у 

неприликама или скоро у безнађу, долазио би ми учтив, или охрабрујући, 

али увек благонаклон одговор од овог  дивног човека. 
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-26 јануар 1989.године. Погинуо Александар Карагић, син Вере Карагић. 

 

Прекјуче сам био у посети Вери Карагић у њеном стану у Кумодрашкој улици. Њу 

сам дошао да видим у оквиру посета које редовно обављам, са циљем да подржимо 

оне које посећујем и који су у невољама и неприликама. И да о њима упознам 

јавност, стране дипломате и новинаре.  

 

Желим тако чинећи да докажем да је репресија широко раширена, да је има у свим 

сегментима око мене: међу сродницима, школским друговима, колегама са 

факултета, на радном месту, међу суседима. 

 

Хоћу да кажем, да ако таквих несретних људи има око мене, зашто их не би било 

шире у друштву? Нисам ја ваљда нека специјално значајна личност, па да су такве 

злоупотребе због тога присутне само око мене?  

 

Написао сам брошуру од око 200 страна којој сам дао називв ПОЛИТИЧКИ 

ПРОГОНИ 100 ПОРОДИЦА ИЗ МОГА ПРИРОДНОГ ОКРУЖЕЊА, коју сам делио 

саборцима у Београду, страним новинарима и дипломатама, слао поштом 

међународним организацијама. 

 

Понегде би ме погледали са неверицом, или пиљили у мене зачуђени, неки су били 

згранути говорећи ми: Ужасно! 

 

Пре него што сам прекјуче посетио Веру, навратио сам у Амбасаду Шри Ланке која 

се налази недалеко од стана у Војводе Степе, лоцирана у лепој новој згради у мирној 

улици. Тамо би ме увек љубазно примили и са мном опуштено разговарали. 

 

Вратих се узбрдо у улицу Војводе Степе и спустих се окомито у ниску Кумодрашку 

улицу, што ми узе двадесетак минута. Зазвоних на врата, отвори их млад човек, мање 

од 40 година, привлачан и витак младолик интелектуалац. Био је врло углађен и 

љубазан. Вера ми добаци из собе:`` То је Ацо , мој син``. 

 

Слушао сам тешко болесну жену опружену у кревету, поврх свега у дубокој 

депресији,  жали ми се да не може нншта да једе:`` Као да једем песак, хоћу да умрем 

што пре``, мирно је шапутала.. 

 

Из суседне собе се помоли њен син, њега сам већ једном видео, он зна чиме се ја 

бавим . Сазнао сам да је дошао у Београд да подигне пасош који му је вратио СУП, а 

који му је био одузет незаконито, због политичких разлога. У Верину собу крочи 

полагано  достојанствена и озбиљна млада жена, скоро девојка, то је његова 

вереница Словенка, зове се  Аленка Керт, архитекта, такође запослена као и он, као 

туристички водич у фирми КОМПАС у Љубљани. Од Вере сам сазнао да је њен отац 

угледни интелектуалац, професор универзитета у Марибору. 
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Уместо да буду радосни због повратка пасоша, у њиховој соби су лебдели невидљива 

туга и забринутост. Као нека коб. 

 

Не знам зашто, као да сам предосећао нешто мрачно, позвах Веру 26 јануара увече, а 

из слушалице зачух ридање које је се претварало у врисак бола и трагедије:`` Ацо је 

погинуо данас у саобраћајној несрећи у Словенији, док се враћао својим колима из 

Београда,  јавила ми полиција, и Аленка са њим.``. 

 

Узех такси, и упутих се право у Верин стан.  

 

Вера је седела на ивици кревета у спаваћици, рак дојке је узнапредовао, то знам од 

раније. Њу су са свих страна напале свакојаке несреће, као да муњевити авиони 

ловци пикирају бесно као стреле из облака , и истресају на њу њихове отровне и 

разорне товаре. Као када змија отровница више пута зарива своје зубе у тело мирног 

јагњета. 

 

Шта им је јадна Вера скривила? Мени се чини да помоћу њених трагедија желе неке 

друге да заплаше? Крива без кривице, једина њена кривица је што је погодна за 

подмукле игре изопачених бирократа. Али она то није могла да схвати.  

 

Аца је схватао:'' Зато сам и побегао из Београда у Словенију'', насмешио ми се 

учтиво. 

 

 Гледала ме је очима, које нису у стању ни да сузе. Он је свашта доживела у животу, 

невероватне трагедије, и нема више снаге ни да тугује. Скршена је и сломљена. 

 

Сазнао сам да је Александар у повратку, из Београда погинуо у саобраћајном удесу 

око 2 часа и 15 минута по поноћи, код места Подсмрек, Иванчна Горица, на аутопуту 

између Загреба и Љубљане. Са њим је смртно настрадала и његова вереница Аленка 

Керт, због још неразјашњених разлога њихов путнички аутомобил је наоводно нагло 

скренуо на леву страну аутопута, и ударио у камион који је возио извесни Борут 

Синовић који је био лакше повређен. 

 

 
 

 Вера ћути оборена на лежај. Изгледа да једва чека да је опака болест однесе са овог 

суровог света.  
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Сетих је се из Житковца 1946. године, када је ридала на вест да су јој убили два брата 

( том 1.). 

 

'' Треба да се обави увиђај'', изусти. Како ће се она сва снемоћала тиме бавити, ко ће 

платити трошкове сахране, транспорта посмртних остатака, где ће он бити 

сахрањен? 

 

 '' Убили су ми злотвори сина, казнили ме'', скоро да крикну, гурнувши главу у 

јастук. 

 

Поседох још мало, и оставих је да тугује у самоћи. Тако јој је најлакше. А ја јој 

ништа не могу помоћи у вези истраге и сахране. 

 

Кренух пешке натраг у стан. Идући клизавом узбрдицом између залеђених тротоара, 

сам се сво време присећао мога сусрета са Александром и Аленком. Изашли су обоје 

из њихове собе, стали пред мене и сво време зурили тужно у мене. Као да су 

очекивали од мене заштиту? Као да су предосећали трагедију? Аца ми је тада казао, 

по ко зна који пут, да му власти прете, да му је живот у питању:'' Знајте, ако ми се 

нешто деси, да су ми они то направили''. 

 

Шта ја ту могу да учиним? Једино што могу то је да издамо саопштење и да о томе 

обавестимо домаћу и страну јавност. На делу је политичко убиство 

 

Прилажем саопштење поводом погибије Александра Карагића, написано 1 априла 

ове године. 
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30 јануар 1989.године. Прогони Сведока Јехове, браће Живковић. 

  

Слободан Живковић и ја се редовно виђамо, долазио је у мој подстанарски стан у 

Похорској улици, сада наврати у Ћустендилску улицу на Карбурми. Он је црнокос, 

али има зелене очи. Срео сам и његовог стартијег брата Живојина, који је плав. 

 

Они су такорећи земљаци, из Подгорине, из села Оглађеновац. То није далеко од 

завичајне Азбуковице. Не могу да се отарасим , то је истинска опсесија, уживам да га 

слушам када говори растеже, и има и понека ијекавска реч, брат Живојин га зове  `` 

Слобо``, а не `` Слоба``.  Врло смо сличног менталитета. Волим свој завичај и људе 

отуда. И због тога су ми драга браћа Живковић.  Обрадовао сам се када ми је 

насмејани Слободан казао да он лично има у селу надимак `` Крсман``, а моје 

презиме је Крсмановић. `` Исти народ као у Подрињу, то име се само прелило преко 

планинског масива  у нижу Подгорину``, рекох му. 

 

О страдању ове недужне породице сам редовно обавештавао јавност, и мећународне 

организацие за заштиту људских права. 
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-30 јануар 1989.године. Посетио сам Доброслава у Љубљани. 

 

Доброслав се оженио Даницом Перковић, која је из западне Херцеговине. Избегао је 

пред политичком хајком у Загребу, у либералнију Љубљану. Посетио сам га у 

његовом изнајмљеном стану где је живео са породицом. Имао сам мој лежај у малој 

чистој собици, у којој сам се осећао као код својих. Доброслав се пријатно изненадио 

када сам му дао у руке податке  о Иви Малешу са отока Мљета, жртви злоупотребе  

 

психијатрије: `` Како то, ти из Београда, сазнаш пре мене, шта се дешава  у 

Хрватској``, већ се смејао грохотом. Он је врло драг млади човек. 

 

 

-4 фебруар 1989.године. Сибила послала авионску карту за Будимпешту. 

 

Јавила ми се кратко телефоном у Галенику:` Да ли ти одговара 24 фебруар да 

проведемо два дана у Будимпешти, ако се слажеш, данас можеш подићи повратну 

авионску карту у представништву ЈАТ-а у Маршала Тита улици?``. Размислих, 

рекох кратко: `` Слажем  се``. Иди после посла и подигни карте, зваћу те сутра 

поново да потврдиш и да се детаљније договоримо. Ја сносим све трошкове`. 

Карту сам добио, повратна авионска карта Београд, Сурчин –Будимпешта, Ferihegy. 

Полазак из Београда 23.2.1989. у 15 часова, долазак у Будимпешту 16 часова. 

Повратак 24.2.1989-године из Будимпеште у 20 часова, долазак у Београд у 21 час. 

`` Чекаћу те на аеродрому у Будимпешти 23 фебруара око 16 часова, кад стигне 

авион,  где излазе путници, идемо таксијем, изнајмила сам собу у малом прииватном 

пансиону близу станице Метроа Верешмарти, ево ти њихов број телефона за сваки 

случај``, записах га. `` Видмо се, довиђења``.Тако је наш разговор био завршен. 

 

 

 

 

-Фебруар 1989.године. У знаку побуне у Југославији и Источној Европи. 

 

Свестан сам  шта се дешава. Југославија се растаче.  

 

Дошло је до оснивања независних одбора. Да ли је то најава вишепартијског 

система? 

 

У Загребу је основано Удружење за југословенску демократску иницијативу (УЈДИ), 

као прва аутономна политичка организација. Основан је Социјалдемократски савез 

Словеније (Социалдемократска звеза Словеније), још једна опозициона партија (али 

за разлику од Сл. демократског савеза, не желе у Социјалистички савез). 
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Као да неко невидљив из потаје подгрева тензије на Косову? Почео је штрајк рудара 

у Трепчи у знак потпоре руководству Савеза комуниста 

Косова (смењеним Власију и Јашари) и очувања аутономије САП Косово, траже и 

смену Рахмана Морине, тек изабраног председника покрајинског комитета и Али 

Шукрије. У покрајини долази до генералног штрајка. 24. фебруара Слободан 

Милошевић и Стипе Шувар су у Приштини, Шувар је разговарао са рударима у јами 

Стари Трг (касније и Азем Власи). Председништво СФРЈ изјавило да ће послати 

додатне снаге реда на Косово. 

 

 
Азем Власи.  

 

Нисам се изненадио када сам сазнао да проширена седница Председништва СФРЈ 

одлучује о увођењу ванредног стања на Косову, иако рудари почињу да излазе из 

јама, након што је Морина привремено дао оставку.  

 

Словенци подржавају косовске Албанце, у Цанкарјевом дому у Љубљани скуп 

подршке албанским рударима (присутан и словеначки председник Милан Кучан).  

 

Драгољуб је огорчен на неслогу Словена:`` Словени су гов.., Словенци и Срби браћа 

по крви, а Словенци уз Шиптаре!``. Присутни Иван Прекајски, као да му даје 

лекцију:`` Е мојн Драгољубе, иза те ујдурме стоји Ватикан, подбада Словенце, 

Хрвате и Шиптаре против Срба``. 

 

28  фебруара студенти су дошли пред Савезну скупштину у Београду, огорчена маса 

је узвикивала: "Ухапсите Власија!", Милошевић им је одговарио иронично: "Не 

чујем добро .... и биће ухапшени!`` 

 

За мене као економисту стање у економији, је најпоузданији показатељ интензитета 

кризе. Годишња инфлација у Југославији је 346 процената.  

 

Дали се Југославија се претвара у Латинску Америку?. 

 

Сви смо овде запрепашћени, свемоћни СССР је такорећи пред распадом. Чуо сам на 

јавној трибини у Дому омладине , неко је из публике добацио:`` Распада се као кула 

од карата, тигар од папира``.  
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Совјетски савез, супер сила, земља у којој сунце никад не залази, пред којим је свет 

до јуче дрхтао, се наочиглед урушава, добија немилорсдне ударце један за другим, 

совјетска војска напушта Кабул. Совјетско-авганистански рат се службено завршава 

повлачењем последњих совјетских трупа из Авганистана.  

 

Како је то понижавајуће за ову велику земљу? Зар је то наследница славне Црвене 

армије? 

 

Ипак, велики Совјетски савез се мудро окреће реформама. ЦК КПСС је дозволио 

сељацима да унајмљују државне фарме. Одржани су први делимично слободни 

избори за совјетски парламент, изабран је један број независних кандидата. СССР је 

велика држава, Руси су велики народ. У овој великој растрзаној земљи надвлађује 

глас разума. 

 

Иако земља тоне у све дубљу кризу, којој се не назире исход, све је више бендова и 

забаве. Концерт "Бијелог дугмета" на београдском Сајму, део је последње турнеје 

ове групе.  

 

Занимљиво, Југославија наствља да остварује запажене спортске резултате.: Матеја 

Свет освојила злато у слалому на Светском шампионату у Ваилу. Затим 11. 2. добија 

и бронзу у велеслалому, након дисквалификације једне учеснице. 

 

Појавио се неки Иранац о коме се много говори. Ирански председник Али 

Хамнеи говорећи о писцу Салману Руждију,изјавио у Београду, да је "стрела одапета 

према мети". 

 

 

-23 фебруар 1989.године. Укривање прогона мишљења и савести. 

 

Кроз целу ову књигу се провлачи тамна нит: мрачњачки поредак жели да кажњава, 

али и да то прикрива.  
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25.фебруар 1989.године. У Будимпешти. 

 

Мени није нимало до путовања у овим тешким и смутним временима.. А посебно 

авион, то је за мене страх и стрес. Имам истинску фобију од висине. Нерадо 

помишљам на лет, висину, провалију испод себе, али све то заборављам, најважније  

 

је да се видимо. Стрпићу се један сат лета, затворићу очи, дремати, можда и заспати. 

Кад помислим да ме исто чека још једанпут приликом повратка, опет осетих бојазан. 

Нећу се истрошити. Да упознам Будимпешту. 

 

Јатов авион је са сурчинског аеродрома полетео на време, забрујаше мотори, 

челична птица поче вертикално да се уздиже ка облацима, то је непријатан 

доживљај, како се земља вртоглаво удаљава? 

 

Авион је полупразан. Наиђе стјуардеса, витка и висока црнка, елегантна је и 

досгојанствена, нуди пића и кексове. Одлучих да придремам. Из полусна ме тргну 

љупки глас стрјуардесе: `` Припремите појасеве, слећемо у Будимпешту``. 

 

Сибилу сам спазио наслоњену на гвоздену ограду ходника. Она је била иста, само 

другачије обучена. Купила је топлу зимску бунду у Лондону, коју није имала у 

Београду. Чим изађосмо на плато пред аеродромом , пред нас стаде такси, нсмејан 

таксиста нас позва руком да уђемо. Она му рече на енглеском адресу, кретосмо. 

Наставсимо  разговор на српском. Таксиста када чу наше речи нам  се благо окрете, 

заврћући енергично волан на раскрсницама: `` Земљаци, ја сам из Сенте, пола 

Будимпеште се вековима насељавало доле са југа, са Балкана``. Из возила 

Будимпешта по својој архитектури тако лични на средњеевропске градове.  

 

Поздравсимо се са љубазним шофером таксија, и упутисмо се у одредиште које ће 

бити наше пребивалиште следећа два дана. Пансион је скроман, али чист и има све 

што треба.  Сазнах да има добар посао, солидна примања, изнајмили су мали стан, 

сестра је добро. `` Она се опоравља, иде у школу за учење енглеског језика`.  

`` Како је мајка?`` `` Добро, као и раније?`` Онда додаде: `` У нашем стану на Кеју су 

сада две Босанке из Фоче, сестре из цркве, чувају га до даљег``. 

 

Мене занима шта је са утамниченим младим човеком који је унесретио њену сестру, 

има ли вести до њега? `` Разговарала  сам са особом из болнице коју понајем, он је 

још тамо. Изгледа да се он замерио моћнијим од себе, утеривао је дугове 

мафијашима, још је под кључом``. 

 

Напољу је хладно, мраз. `` Овде у близини има леп ресторан, па ћемо се вратити``, 

изађосмо на прошетамо. Уђосмо у дугачак хол хотела, са високим балконнма и 

сводовима. За столовима седе господа, махом су то били старији и средовечни 

мушкарци и жене, тако потсећају на Градску кафану у Загребу, и на Нови Сад. Видех 

како мушкарци љубе руке дамама. Скоро да чух : Слуга покорни! Овде комунизам 

није успео да раствори ону господску, уштогљену и учаурену асутроуграску патину . 
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Стара добра времена још овде царују, помишљам. Ипак, пријатно је овде седети и 

разговарати са занимљивим људима и женама. 

 

`` Сутра ћемо обићи град, а ако се слажеш да се вратимо у стан?``. 

 

`` Јеси ли био у Атини, ако ти се то свиђа, следећи пут ћемо се наћи у Атини, у 

предграђу Глифади имамо малу али стабилну заједницу, позвале су нас две сестре да  

 

када год зажелим можем боравии код њих?``. Уместо одговора сам јој се смешкао 

потврдно. `` Дали сматраш да остајеш у Лондону трајно?``. `` Све зависи ако ће бити 

у земљи. Знаш, Енглези сматрају да је Југославија пред распадом, не искључују ни 

рат, да мало сачекамо да видимо шта ће бити``.  

 

Гледали смо се право у очи, и она и ја смо се питали исто: Шта ће бити са нама? Да 

ли ће наша осећања надвладати растојање и време? `` Нејасно је и са њим, докле ће 

бити тамо, уствари од тога све зависи. Да је са њим у реду, одмах би се вратила у 

Београд``. 

 

Повукли смо се у наш свет. Она ми је опет казала, и то још узбуђенијим гласом: `` Ти 

си најбољи од свих``. Не знам зашто, упитах је:`` Јеси ли била у Бриселу?``. 

Погледала ме је без икаквог израза лица. Она је била тако понешена, тако умиљата. 

Очигледно, једва је чекала да ме види, навикла је на моје нежности, недостају јој, ево 

већ планира нове сусрете у Атини, закључујем. Зачудих се да сам је уопште запитао 

дали је била у Бриселу. Ноћ је пролетела као пар сати, у Будимпешао је свитао сив и 

хладан дан. Велике паперјасте беле снежне пахуљице су се лепиле за стакла прозора. 

`` Тако бих била сретна да смо заједно``, рекла ми је обесивши ми се страсно око 

врата. 

 

Однекле допре снажан звон католичке цркве. У ходнику се зачу велики зидни 

часовник, кукавица је најављивала време. Видех је кроз отворена врата како се у 

часовнику на зиду клања и  цвркуће. Овакав сличан доживљај сам имао у једној 

мађарској породици у Суботици, било је то још пре мога одласка у Белгију. 

 

Остали смо у соби до 10 часова. ``У близини се налази најстарија посластичарница у 

Мађарској Жербо, која је позната по колачу Жербо коцке``, упознаје ме са градом. У 

овој посластичарници је топло и опуштено. `` Јели се сестра  повратила, јели долшла 

себи, боравак у ЦЗ у Београду неколико година ретко ко преживи без тешких 

последица?``, питам је, али сам видео њену сестру, она је јака, убеђен сам да ће се 

брзо поравити. `` Брзо се опоравља``, рече ми.  ``Нека пије што више млека, нека се 

креће и шета, спава довољно ноћу, вежба, нека пије што више течности``, саветујем 

је. `` Управо то све чинимо``. 

 

Одлучили смо да не губим време обилазећи Будимпешту. Дан је пролетао. 

Договорили смо се за следећи сусрет у Атини,  отприлике за месец дана. 
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-Март 1989.године. У земљи све затегнутије. 

 

Добро ми је познато о чему се ради на Косову. Мере које предузима Београд нису 

мудре, нити праве. Али се поставља питање, шта би се уопште ефикасно могло  

урадити?  

 

Ствар је упуштена?  

 

После хапшња Азема Власија, Азиса Абрашија и Бурхана Каваје, директора рудника 

"Стари трг",  3 марта Председништво СФРЈ проглашава ванредно стање на Косову 

и шаље ЈНА на албанске демонстранте. Скупштина Косова (под притиском) усваја 

амандмане на Устав СР Србије, којим се сужава аутономија покрајина – због чега 

избијају нови нереди на Косову ( у Урошевцу је пуцано на војнике).  

 

У немирима на Косову је било 24 погинула, од чега два милиционера (један 

Албанац).  Потпредседник СИВ-а Александар Митровић је устврдио да су Албанци 

пуцали из снајпера на своје сународнике и оптужио је Албанију за помоћ албанским 

националистима. 

 

Зар је дотле отишло на Косову, зар су се толико покварили односи између две 

комунистичке државе, између Београда и Тиране? 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Budapest_West_S
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Скупштина Војводине такође усваја амандмане на Устав СР Србије. 

 

Ново Савезно извршно веће, на челу са Антом Марковићем се залаже за "радикалну, 

тржишну реформу".  

 

То је добра намера, али како је спровести? 

 

 

 

 

-1 април 1989.године.Прогони наших сарадника. 

 

Поредак труби да жели да спроведе демократизацију. То су приче за наивне. 

Имам доказе да то није тачно, репресија у земљи не јењава, него се интензивира.  

 

Чујем са различитих страна: цела Србија је Косово, на Косову Албанци тероришу 

Србе, а овде у Србији народ терорише поредак  Слободана Милошевића. 

 

Чудно, Милошевић тврди да је патриота и српски националиста? А овако се нешто 

дешава? Изгледа да он није у току стварног стања у земљи? Оваква масовна злодела 

у Србији почињавају отуђени центри моћи, који су ван контроле Милошевићеве 

власти. 
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-  
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-Април 1989.године. Најављена "чистка" на Косову - стотине политичара, 

службеника и предавача ће бити смењено због "охрабривања национализма``. 

 

Овај енергичан потез поретка, тако подсећа на чврсту руку Јосипа Броза Тита, кога 

одавно нема. Значи да у поретку још има оних енергичних? Нису обесхрабрени, 

повукли су енергичан потез?  

 

Косовска криза је врло сложена, има дубинске узроке, већински Албанци су 

деценијама некажњено вршљали, што их је охрабривало и јачало њихов елан , 

њихову упорност и слогу (``сви као један``).  

 

Дали ће ово бити `` Држи воду док мајстори оду``.  

 

Криза потреса Југославију из темеља, прети да је уруши. Потези затеченог и 

нервозног поретка потсећају на лупање по шаховској табли недораслог партнера 

који губи нерве. Овај поредак је недорастао кризи, нема у њему мултидицсиплина 

рних експерата кадрих да објективно процене, да сагледају сву сложеност и 

деликатност ситуације, и да на основу такве дијагнозе донесу праве, мудре и одлучне 

одлуке. Мора се понешто и изгубити, да се оно најважније сачува.   

 

Зар државници не увиђају раније погрешке према Косову, о којима сам се 

изјашњавао у претходним томовима ? Дугогодишњи пропусти и недозвољене 

погрешке у овој области, драстично потцењивање `` Албанског фактора`, сада доводе 

у питање целовитост Србије.  

 

Ја сам у правом смислу речи запрепашћен новим погрешкама које се понављају!. 

Зар је Београд тако површан? 

 

Наводно је Београд енергичан у обрачунима са косовсим Албанцима.  

 

А сада се те исте погрешке и пропусти београдског поретка који су се годинама, 

деценијама, дешавали на Косову, понављају и настављају. И то у Србији ван Косова, 

на  југу Србије, у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. Јер тамо мањински, 

комунизмом руинирани остарели Срби,  нису довољно заштићени од разуларених 

већинских, младих и здравијих Албанаца, који се по ``косовском моделу``, убрзано 

размножавају, застрашују Србе и изгоне их према централној Србији.  

 

Београд ово или не види, или се прави да не види?. Или то потцењује? Или је 

једноставно немоћан? Али зашто онда разасипа драгоцене ресурсе и кадрове, 

концентришући их на  наводног `` унутрашњег непријатеља`` у Србији?  То је не 

само трагично, него и  тужно, разбеснели и охоли  властодршци се као Дон Кихот, 

што је стерилно чинио, обрушавајући се бесно на вветрењаче,  насрћу `` моћнички`` 

на ненаоружане и мирне, изнурене грађане Србије, `` који не би ни мрава згазили``, а 

овамо пред Албанцима узмичу поражени и немоћни? Кукавице! 
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Свестан сам добро зашто Срби старе и имају мало деце, а Албанци су млађи и за 

њиховим женама се поводе буљуци деце.  

 
 

недорасли  

Јер поредак не поима суштину побуне и демографске кризе на Косову, на југу Србије 

и у Босни и Херцеговини. Под плаштом модернизације односа међу половима, у 

земљу, међу Православцима у Србији,  је уведена ексцесивна хедонизација, 

феминизам,  у свакодневни речник су се уселиле псовке и вулгарне сексуалне поруке, 

на телевизији, радију, има све више порнографских емисија. Агитује се слободан 

живот, лабаве породичне и брачне везе, чиме се руши наталитет. Све се касније 

ступа у брак,  разводи су све учесталије, а бројка  абортуса је застрашћујућа. Како 

год, српске деце је све мање. 

 

А Албанци и Муслимани у Босни и Херцеговини, нису прогутали мамац, сачували су 

своју децу, супруге и кћерке од разорног утицаја ``модернизације односа међу 

половима``, те су тако заштитили породицу, брак и наталитет. 

 

И тако победили површни београдски поредак. Чуо сам летос у Братунцу, и у 

повременим сусретима са Албанцима:` Срби су будалетине, наивни и површни``. 

 

То није дело Срба, него површних београдских властодржаца. Како је могуће да су 

толике незналице, као да им је ``сврака мозак попила?``А овамо се шепуре некавим 

високим научним концептима као што су Несврстаност, Самоуправљање.  

 

А падају на такве мућке и шибичарења? 

 

Кад мачака нема , мишеви коло воде! 

 

На Ванредном конгресу Савеза Комуниста Црне Горе је за председника 

Председништва изабран Момир Булатовић, за секретара Мило Ђукановић, а 

Светозар Маровић за члана Председништва. 

 

Како је то могуће да ври цела Источна Европа, укључујући и Совјетски савез, ама 

тамо се дешава нешто врло слично као и овде? Као да неке невидљиве силе све то 

подмукло производе? Као да смо ми сви једна држава? 
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У Пољској је дошло до споразум пољске владе и "Солидарности" о легализацији ове 

друге и изборима у јуну. 

 

 

Наставља се понижавање Совјетског савеза. Совјетски Савез изгледа као да га неко 

споља и изнутра разапиње. Потонула је совјетска нуклеарна подморница 

"Комсомолец", 42 погинула. Армија растурила антисовјетске демонстрације у 

Тбилисију, погинуло је 20 демонстраната. 

 

Нешто се мало закувало и у Кини, студенти се окупљају поводом смрти Ху Јаобанга 

– то је био почетак протеста на Тјенанмену. Али Кина није кренула путем источне 

Европе, друго је та држава. 

 

А шта је ово што се десило у Енглеској, катастрофа на Хилсбороугху током које на 

стадиону гине 96 навијача фудбалског клуба ФЦ Ливерпул. 

 

- 

-6 април 1989.године. Сусрет са Сибилом у Атини. 

 

Грчка је као детињство. Глифада је препуна плажица. Њене сестре из цркве су 

отпутовале својима, оне су на неког острва. Причале су Сибили да никако не могу да 

се  навикну на копно. Кроз отворене прозоре су се чули цврчци, сличан им је звук 

као онима из Далмације.`` Лондон је често у магли, падају дуге суморне кише``. `` 

Знам, слично је у Белгији, али уме да засија данима топло сунце``. `` Била сам 

изненађена како је било недавно топло, као да је рано лето``. 

`` Позивам те да дођеш у Лондон за време тога 2о дневног годишњег одмора, послаћу 

ти повратну авионску карту, важи месец дана, нећеш имати никакав трошак`?. Овај 

предлог је примамљив, рекох јој да размислим. Али сам знао да од тога неће бити 

ништа. После море коју сам доживљавао са југословенском политичком  

емиграцијом у Бриселу, бих се врло нерадо одлучио да поново путујем на дуже у 

иностранство . 

Време и раздвојеност су само појачали наша осећања. Растали смо се кујући планове 

нових сусрета  заједничког живота. 
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-25 април 1989.године. Допис Илије Илијевског Раифу Диздаревићу. 

 

Илија је психолог из Струмице, Плав и снажан, био је омладински шампион 

Македоније у пливању. Док је долазио у посету сродницима који живе у Војводини, 

навратио је у мој стан на Карабурми. Он мене усхићује луцидношћу и познавањем 

стања људских права у нашој земљи. Долазим до закључка да ово што се дешава 

овде не заобилази ни Македонију. Све је исто. 

 

 

 

Он је наш представник за Македонију. 

 

Упознао ме је са Ранком Миловановићем, занимљивим човеком из Срема који живи 

у Београду, ожењен Македонком из Струмице. 

 

- 
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-25 април 1989.године. Скуп у Сарајеву- Југословенска координација институција за 

заштиту људских права.  

 

Из Осијека ми је телефонирао Владимир Шекс, и позвао ме у име организатора, да 

дођем 25 априла на скуп Југословенске координације институција за заштиту 

људских права, који ће бити одржан у Сарајеву. На овом скупу су поред мене као 

представника Комитета за заштиту људских права били и представници више 

сличних организација из целе земље: Одбор за одбрану слободе мисли  и изражавања 

( САНУ) из Београда,  Форум за људска права при СК ССРНЈ, Одбор за заштиту 

људских права из Љубљане ( такозвани `` Бачварев одбор``),  AmnestyInternationalза 

Југославију, Фонд солидарности из Београда, Југословенске скупине Међународне 

Хелсиншке федерације из Словеније, Хрватске и Србије, Републички центар клубова 

УН Словеније, Одбор за заштиту права и слобода појединаца и група при Факултету 

политичких наука у Сарајеву, као и домаћини скупа. 

 

На скуп сам путовао возом на релацији Београд-Сарајево. Нешто необично је 

привукло моју пажњу када је воз из Славоније, код Босанског Брода, прелазио у 

Босну. Када су у воз почели да улазе локални путници, Босанци, православци и 

Муслимани, прво што сам запазио је да су живљи, спонтанији у говору, осећајнији. 

Али ми није дуго требало да осетим у купеу некаква необична загледања путника у 

моме купеу, некакви међусобни испитивачки подозриви погледи.   

 

Трудио сам се да схватим о чему се ради? Разликујем говор Муслимани и 

Православаца, по начину како Муслимани изговарају слова `` ч``, односно ``ћ``, и 

нарочито слово `` х`. Измењујући међусобно по коју реч, учини ми се да они управо  

желе да установе ко је које националности.  Али они се лако препознају и без тога, 

иако су скоро исте боје косе и очију, истог раста и физичке грађе, и исто се облаче,  

умеју они у изразу лица, сјају очију, гестовима, да оцене ко је ``њихове горе лист`` 

 

Зар је могуће да присуствујем тензији, коју нисам могао препознати у Београду и 

ужој Србији? Схватих да сам био у праву, каа да се прећутно издвојише у два 

ушанчена табора. Нису се свађали, ћутали су, али је у купеу лебдела искричава  

нетерпељивост, као копрена, упијала се у црте лица и укочене покрете. 

 

Овде је још компликованије и деликатније него ли у Београду и Србији. У Србији су 

се постројиле једна наспрам друге две војске, по политичкој основи. Овде поред 

политичке омразе, постоји  она још опакија, национална.  

 

Шта се ово дешава у Југославији? Откуд све ово наједном?.  

 

На овоме скупу сам упознао поједине саборце из целе земље. Запазио сам међу 

присутнима смеђег човека средњег раста, још у добрим виталним годинама, за кога  

у почетку нисам знао ко је. Помислио сам, тако ми се учини, да је он Муслиман, због 

мени познате ауре енергије око његовог лица, одлучности и убеђености  у мени 

непознату његову мисију на овоме свету. Деловао је строго, самоуверено. Знам такве  
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Муслимане из Источне Босне, завичаја моје мајке.  Муслиманске интелектуалне 

елите се показују на делу много сложније и ефикасније у организовању за опшу ствар 

свога народа, него што се показују Срби. Они су сложнн КАО ЈЕДАН.  

 

Док је он разговарао са Костом Чавошким и Владимиром Шексом, Шекс ме је позвао 

кратким гестом руке, да им се придружим.  

 

 
Владимир Шекс, други с лева. 

 

Тако сам упознао Алију Изетбеговића, који је провео неколико година на робији због 

такозване Исламске декларације. 

 

 
Алија Изетбеговић. 

 

Иста крв, исти народ, а поделише их вере, створише јаз међу њима. 

 

Упознао сам и симпатичну жену  интелигентног лица и продорног погледа, која је 

седела за истим столом где и ја, тачно преко пута мене. Била је у друштву са 

озбиљним мушкарцем, прилично старијим од ње, који ми је изгледао као мудар 

научник.  Она ме је посматрала испитивачки.  Упознали  смо се, она се зове Шура 

Думанић, а мушкарац са њом је њен муж, који се презива Видаковић. Он је професор 

Правног факултета у Београду.  
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-2 мај 1989.године. Мој приговор Одлуци Радничког савета Галенике. 

 

 

Изречена ми је од стране Радничког савета мога предузећа дисциплинска мера без 

законског основа. Адвокат Никола Баровић ми се увек нађе при руци да ми напише  

 

правни поднесак. Он одлучно и беспоговорно одбија да ми наплати адвокатску 

услугу. Сматра да му је част да брани оне који се као и он , залажу за ствар људских 

права. Поготову јер сам ја познавао његовог покојног оца Јована Баровића ( том 3), 

и што смо се последњих година заједнички залагали за појединце заточене у 

психијатријским болницама због вербалног деликта. 
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-  
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-  

Никола Баровић 

 

 

-8 мај 1989.године. Слободан Милошевић постаје председник Председништва СР 

Србије. 

 

Овај човек ми личи на самоуправног бирократу. Његове речи су патриотске, али 

дела поретка коме је он на челу, су сасвим другачија. Она су уперена против 

интереса већине. Да ли је то њему познато? Да ли је он самоуправни каријериста `` 

спреман да иде преко лешева ``, као и толики други, када је у питању његова 

каријера? Или је намерно изабран човек, који ће бити само параван и послушна 

марионета стварних владара ове земље, такозваних отуђених центара моћи, како 

неки називају неформалне центре моћи? Не личи ми он на ове опасне  тајне агенте, 

не делује бескрупулозно а понекад ми заличи и на добричину.  

 

Шта ли ће се десити за време његове владавине? Зашто су  баш њега изабрали?  

 

 
 

За мене је нарочито значајно што је он провео неколико година у САД.  Читалац 

тома 3 ове Саге се сећа необичних догађања у моме животу за време мога боравка у 

Белгији. Да ли је слично доживљавао и он у Америци?  
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Он долази на чело државе у тешким временима.  Драгољуб Игњатовић сматра да је 

он под директивама НКВД. 

 

Поредак има огромне проблеме који су се нагомилавали и нису били решавани 

деценијама. Косово , односи међу републикама и регијама, економске тешкоће, су 

врло сложени проблеми и они се не могу решити преко ноћи.  

 

Али шта је са масовним обрачунима невиних грађана које ја препознајем свугде око 

себе и у друштву?  Чему то води? То су махом лојални грађани који једва састављају 

крај са крајем, они се никад не би побунили, њих осиони властодршци насиљем, на 

силу, гурају у одбојност према режиму. А масовна, непотребна репресија је врло 

штетна, блокира велике кадровске безбедоносне ефективе, кошта, слаби  здравље  

нације, производи тензије, оптерећује здравство, пензионе фондове, смањује радну 

сппособост, ствара абсентизме. Зар не би било мудрије да се ти надзори и притисци  

 

 

смање, држава би енормно уштедела, и добила ресурсе које би могла посветити у 

корисније сврхе?  

 

Кадровске ротације по националном кључу су трапаве и делују тенденциозно, 

манипулантски. У Председништву СФРЈ: Јанез Дрновшек на челу након Раифа 

Диздаревића; такође нови састав тог тела (Дрновшек, Јовић, Шувар, Бућин, 

Зеленовић, Сапунџиу, Тупурковски, Богићевић). Нешто слично се дешава и у 

Македонији.  Амандман на македонски устав: Македонија је национална држава 

македонског народа (а раније су у Уставу помињани и Албанци и Турци). 

 

Укинут је полицијски час на Косову. Али до када? Албанске масе се неће смирити. 

Имају оне неког свог невидљивог диригента, кога беспоговорно и врло 

дисциплиновано слушају. 

 

Донета је одлука о расписивању Зајма за привредни препород Србије (жеља: 225 

милиона немачких марака у динарима и 1 милијарда долара у девизама). Мудар 

потез, чини ми се да је намењен оним са дубљим џеповима,  да тако спашавају свој 

поредак. 

 

Новац губи своју вредност.Издата је новчаница од 100.000 динара (лик девојчице на 

аверсу, црвене нијансе).  

 

У Београду је почео са радом Радио Б92, на челу са младим Вераном Матићем. Овај 

радио је лоциран у згради Дома омладине у Београду, Веран Матић важи за 

наклоњеног  опопзиционим  гибањима. Он је наклоњен мојим активностима, али 

наша саоппштења нису била објављивана преко радиа Б 92. 

 

Завршен је филмски фестивал у Кану, Емир Кустурица, са филмом "Дом за 

вешање", проглашен за најбољег режисера. 
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Изгледа да Гвоздена завеса пуца, Мађарска уклања бодљикаву жицу са границе 

према Аустрији .Михаил Горбачов је стигао у посету Пекингу. Ускоро је у Пекингу 

проглашено ратно стање. На Тјенанмену је откривена статуа "Богиња демократије". 

 

 

-15 мај 1989.године. Саопштење број 6. Комитета за одбрану Џевада Галијашевића и 

Хасана Делића.  

 

Њих двојица су често у Београду, чврсто су се повезали са београдским борцима за 

људска права. Имали су обичај да ми позвоне телефоном на радно место у Галеници.  

Данас смо се нашли на осунчаној тераси ресторана СУНЦЕ у улици Моше Пијаде у 

Београду. Они кажу да доживљавају истински терор у њиховом забаченом босанском 

селу Мошевац код Маглаја. 

 

 
Џевад Галијашевић. 
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-16 мај 1989.године. Писмо секретару РСУП( Републичког секретаријата 

унутрашњих послова ). 
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-1 јуни.1989.године. Поново у Глифади са Сибилом. 

 

Држала ме је на плажи чврсто за руку.`` Ти си најбољи од свих``, опет ми је казала, а 

те њене речи су за мене била велика радост. Има један непријатна новост, њена 

сестра је  оболела од благе инсуфицијенције плућа, лекар је одредио да борави шест 

мееци у Швајцарској, ако јој буде боље бише и краће. `` Од 15 јуна ће бити тамо 

негде испод масива Јунгефрау у Швајцарској``.`` Не могу доћи у Лондон овог лета, 

имам серију суђења, видећемо касније``.``Пошто ћеш и  годишњи одмор у јулу 

провести са сестром у Швајцарској, а ја август на Дрини, наш следећи сусрет ће се 

десити тек на јесен``, разјасних јој.   

 

Била је тужна:``Како да организујемо наше животе да будемо што више заједно. 

Недостајеш ми, звала бих те сваки дан телефоном?``. 

 

 

-8 јуни 1989.године. Ранко Миловановић 

 

Ранко је инжењер, човек средњих година, смирени Сремац, мудар и образован човек. 

Он ми се жалио да доживљава сличне неприлике као и  ја, и толики други. Поверио 

ми се, али је врло опрезан и одмерен.  

 

``Не желим да се конфронтирам са властима, може бити још горе``, пријатељски и 

исено ми се обрати. 
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-Јун 1989.година. Планета у превирању. 

 

Умро је ајатолах Рухолах Хомеини, масовна и хаотична сахрана три дана касније. 

 

Док се у Совјетском савезу убрзава дезинтеграција, Москва попушта дизгине. 

 

У најмногољуднијој земљи на планети је сасвим другачије.  4 јуна на тргу Тјен Ан 

Мен у Пекингу кинеска војска брутално гуши продемократски студентски покрет, 

што ће после бити познато као Тјенанменски масакр.  Од тада Кина креће енергично 

у другом правцу, отварајући се свету, окрећући тржишним механизмима. 

 

Из СССР-а долазе најцрње вести, као из пакла. У Узбечкој ССР избијају крвави 

нереди против Турака Месхетинаца. Код сибирског града Уфе гине 575 особа у два 

воза који су изазвали огромну експлозију на гасоводу. 

 

 
Совјетска армија се повлачи. 

 

У Пољској су одржани први делимично слободни избори на којима побеђује 

антикомунистички покрет Солидарност, чиме започињу револуције које доносе пад 

комунизма у источној Европи. Поновна сахрана Имре Нађа у Будимпешти у 

присуству великог броја људи, је означила нови енергичан корак ка напуштању 

окошталог бирократског уређења.  

 

Као да ми се неко цинично подсмехује, прочитах у листу политика: Црвена Звезда је 

постала првак Европе у атлетици. Нелогично, народ уморан и безвољан, а осваја 

европски трофеј у краљици спортова? 
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-6 јун 1989.године. Основали смо Покрет за заштиту људских права у Југославији.  

 

Будући да су се активности Комитета за заштиту људских права разгранале, 

умножиле и рашириле на целу земљу, чиме су постале  истински разуђен покрет, 

донели смо одлуку да се трансформишемо у Покрет за заштиту људских права. 
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-6 јуни 1989.године. Покушај гажења мога сина и бивше супруге.  
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Провокације и истински терористички акти поретка се умножавају. Они не желе да 

попусте ``ни за длаку``, и негирају моје легитимно право да се браним. Иду на то да 

нас збришу, да не постојимо. То мене неће обесхрабрити, нити отупити оштрицу моје  

 

борбе, напротив, мобилишем све своје скривене снаге и потенцијале и јуришам са 

новим полетом и са још већом самоувереношћу. У мени су се проб удио инстинкт 

живота: НЕВИН САМ, НА КРАЈУ ЋЕ ПОБЕДА БИТИ МОЈА! 

 

Све више користим телефонски апарат. Знам да полиција снима све моје разговоре и 

да их помно анализира. Управо то ми и одговара. У разговорима са Парагом, 

Драгољубом Игњатовићем, Иваном Прекајским, и многим  другима бих говорио 

детаљно о природи југословенског друштва и стања са људским правима. Тако 

чинећи имам сам намеру да просвећујем оне из СДБ и СУП-а који снимају и 

анализирају моје разговоре. Они не схватају дубииу и суштину.  Нека увиде да сам 

невин, као и толики други, нека схвате да се овде спроводи непотребно расипање 

људског материјала. 

 

Моја мисија је просвећивање. 

 

Појединци из органа безбедности су ме приликом разговора подсмешљњиво и 

увредљиво назвали ``Чомбе`` ( конгоански издајник, белгијски колаборациониста 

који је издао Лумумбу, напомена аутора), или `` colonel CIA‘‘.  

 

Али сам међу њима сретао и коректне, или чак и благонаклоне појединце, међу 

којима је био и Ротаревић, инспектор ГСУП-а Београда.Када год би се срели, стали 

би и љубазно поразговарали. Он је Влах из села Мокриње код Неготина, а ожењен је 

Ужичанком. Приликом скупова на трговима, у разјареној и огорченој руљи, виђао 

бих га са колегом из ГСУп-а, јавили би се један другоме скоро пријатељски. Шта би 

било да сам упрео на њега прст и узвикнуо:`` Полицијски провокатор``. Маса би га 

линчовала. Он зна да ја то не би никада урадио. Зато ме је ценио. Наш представник 

за Североисточну Србију је Живојин Бузанкић, он је такође из села Мокриња. 

Живојин нема факултетско образовање, али је ипак истински мудрац. Како он добро 

познаје друштво, како су његова политичка виђења на свом месту?. Али сам сазнао 

да је у великим неприликама које му пр ичињавају локални политички моћници 

влашке нацоналности. Покушавао сам да замолим Ротаревића да својим везама 

издејствује да невиног Бузанкића мало оставе на миру. Установио сам да он то не 

жели да уради: `` Ама није он цвећка`` казао ми је за Живојина. А Живојин ми рече 

слично за њега. Значи, и Власи су позавађани.  

 

Уобичајио сам да састанке са истомишљеницима заказујем испред зграда 

најзначајнијих државних установа: У 13 часова на улазу у Савезно извршно веће на 

Новом Београду, или понекад испред зграде Генералштаба ЈНА у Немањиној улици, 

испред зграде РСУП-а у Београду, ГСУП- а, како кад. 
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``Умиру људи``, рекох Ранку Миловановићу, пруживши руку у вис ка црној великој 

застави окаченој изнад улаза у зграду РСУП-а у улици Кнеза Милоша,  која се 

вијорила на ветру. 

 

 

 

Тако је било једног дана и испред зграде ГСУП-а у улици 29 Новембра. У 14 часова 

Иван Прекајски и ја смо стајали на улазу, изнад кога  се и овога пута на ветру 

вијорила велика црна застава. Опет је неко преминуо.  

 

Колико ја имам пријатељске односе са поменутим инспектором ГСУП-а 

Ротаревићем, и нимало не зазирем од њега, међу нама су се успоставили какви такви 

однос поверења,  то никако није био случај са Иваном, који је у њему видео потпуно 

другачију особу. У мојим очима је Ротаревић био мио и коректан, а у очима Ивана је 

то неки други, зао и осион полицајац.  

 

Иван би имао обичај да анализира имена, да у њима тражи скривену 

поруку.```Ротаревић, значи ротирати, сменити, ражаловати, његовим именом 

поручују полицајцима да их могу ротирати, ако не буду потпуно послушни``, смејао 

би се Иван својој духовитости. 

 

Утом се иза ћошка појави нехајни Ротаревић, Иван када га виде, преплаши се и  

брже боље се изгуби међу дрворедима. 

 

Ротаревић ми по обичају приђе расположен, што учини и сада. Руковасмо се. Он 

погледа на горе у правцу црне заставе која се вијорила на ветру, и рече ми 

насмејан:`` Тако су се вијориле црне заставе на Кремљу у Москви после смрти 

Брежњева, Андропова, и Черњенка``. Стаде пред мене:`` Че, Че, Че`` Питам се зашто 

стално понавља реч Че, Че, ваљда хоће да каже Че Гевара.  Он престаде да проговора 

реч ``Че``, па изусти загонетно се смешкајући: `` Прво би Че, Челенџер, па онда Че, 

Чернобил``. 

 

Од њега сам сазнао врло занимљиве податке о немоћи СУП и СДБ да разбију 

поједине групе дисидената: ``Твоју групу водимо у нашим архивама као нешто што 

је неминовно, што не можемо сузбити, покушавамо до одржавамо неку какву такву 

равнотежу``.  

 

Нешто назирем.Шта ? 

 

Запазио сам да су према мени мекши, испољавају више разумевања за моје 

активностги, или су понекад и благонаклони, управо они функцонери који нису били 

српске националности? . Вероватно зато, што су установили да се ја залажем за све 

оне угржене у њиховим правима, без обзира на њихову националну припадност? 
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-16 јун 1989.године. Данило Крстајић ( томови 1. 2. и 3)  наставља своју борбу. 

 

САНУ и будуће чланове Одбора за одбрану слободе мисли и изражавања, сам 

обавештавао о појединим паћеницима и страдалницима поретка. Неке сам ускоро 

усмерио ка овоме Одбору,  саветовао их како да уреде своје дописе. Више особа за 

које се овај Одбор залагао су ка њему биле управо усмерене од мене.  

 

Био сам задовољан када је Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања устајао у 

њихову одбрану. Међу таквима је био и Данило Крстајић, о коме је у претходним 

томовима било више речи. 

 

Овај одбор је 16 јуна 1989.године издао посебно саопштење захтевајући од 

Председништва СФРЈ да се заложи да његова права буду испоштована: 
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- 28. јун 1989.године. Прослава 600 година Косовске битке током које Слободан 

Милошевић држи говор на Газиместану. 

 

Ко је Слободан Милошевић,  питам се после овога његовог говора? Да ли је он 

Спасилац , или вербалиста без основа и аргумената? 

 

 

А у земљи и свету се све више манифестују необични догађаји, који убрзано 

урушавају углед и ауторитет власти. 

 

У САД, четнички војвода Момчило Ђујић је дао војводску титулу Војиславу 

Шешељу. Милан Панчевски је на челу СКЈ, након Стипе Шувара. Противкандидат 

на изборима 17. 05. му је био Васил Тупурковски. 17 јуни у Загребу, на полутајној 

седници основана Хрватска демократска заједница. Десио се значајан национални 

догађај: подигнута купола Храма Светог Саве. 

 

 
Бој на Косову. 

 

 

 

-27.јун 1989.године. Radio France International, Kiosque-Милован Данојлић. 

 

 

ДЕЛОВАЊЕ КОМИТЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА (касније, Покрета за 

заштиту људских права). 

 

У главним југословенским градовима делује од пре шест седам година неколико 

удружења грађана независних од Партије и Владе ,која су себи ставила у задатак да 

брину о поштовању основних људских права и слобода.Таквих удружења, одбора и 

комитета највише је у Београду,а најмасовнији су у Словенији, где су демократски 

процеси  и иначе продрли најдубље у масе. Од београдских удружења , на чија се 

саопштења власти засад не обазиру, а званична штампа их не бележи, ваља најпре 

напоменути оно најстарије, Одбор за заштиту уметничке слободе при Удружењу 

писаца, на чијем је челу  Светлана Слапшак. (Поменути Одбор није прва таква 

организација, пошто је наша организација Директна акција основана пре тога,1. 

марта 1975. године, напомена аутора.)  Саопштења овог одбора су јасна, оштра и 

језгровита, и погађају, што би се рекло, у срж ствари. При Удружењу писаца постоји 
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Одбор за заштиту човекове средине, који води књижевница Биљана Јовановић. Од 

суђења ``Шесторици``, то јест  од јесени 1984. године, редовно се оглашава и Одбор за 

одбрану слободе мишљења, чије изјаве и интервенције, одликује добра правна 

заснованост, као и настојање да се дају шире основе за увођење законитости у јавни 

живот. Чланови овог Одбора су претежно   везани за САНУ .Ту је затим и Фонд 

солидарности који, и поред прогањања и уцењивања неких његових чланова, није 

угушен, и о којем се стара новинар Душан Богавац. Приметна је и активност групе 

око листа у оснивању‖Самоуправа‖, чији билтен анимира неуморни Илија  

 

Мољковић. Најзад, од пре годину дана, ради и Хелсиншки комитет за надгледање 

поштовања Хелсиншке конвенције, ова група је издељена у три секције, чији рад 

усаглашава осјечки адвокат Владимир Шекс. 

 

 И последњи иако не мање важан је Комитет за заштиту људских права, такође из 

Београда. 

 

        Пошто су залагања овог Комитета најмање позната широј  јавности, покушаћу 

да га у неколико речи представим нашем читалаштву. 

 

        Овај се Комитет у почетку бавио готово искључиво случајевима злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе. Прву документацију о овој мрачној страници наше 

послератне историје прикупио је крајем седамдесетих година економиста Томислав 

Крсмановић, који је и сам имао окапања са властима и психијатрима.Требало је 

много труда и проверавања , да би се бар један део те документације могао предочити 

широј јавности. Комитету су у међувремену приступили и други, тренутно их има 

седамнаест. Ако је његова душа остао Крсмановић, стручну помоћ су му дали неки 

лекари и правници, и политиколози, међу којима се највише истиче угледни и 

популарни неуропсихијатар др Веселин Савић. У последње време, Комитет се осврће 

на различите инциденте из области тзв основних људских права, какви се у оквиру 

владавине једнопартијског поретка, код нас често и закономерно јављају. 

 

      Једна од тежих жртава злоупотребе  психијатрије о којима говори Комитет јесте  

Радомир Вељковић, пензионисан потпуковник ЈНА, који је пробавио петнаестак 

година заточен на Неуропсихијатријском одељењу београдског Централног затвора 

само зато што се ,почетком седамдесетих усудио рећи неке ствари које моћницима 

нису биле по вољи. Вељковићу је данас 62 године, живи  Сарајеву и може се рећи да 

су му партијска, судска и лекарска бирократија упропастиле живот, због тога што је 

говорио оно што је осећао, и мислио. Није никаква новост да наши закони 

кажњавају људе због деликта мишљења ,мање се зна да је у репресивни апарат 

укључен и део лекара-психијатара .Тоталитарни моћници , свуда по свету, веома су 

склони да сваком ко им се речју супротстави, прогласе за лудака. Да је осуђен на 

нормалну казну ,потпуковник Вељковић би јамачно добио три, пет, или десет година 

тамнице, а пошто би га захватило неко скраћење казне,  или помиловање,. вероватно 

не би издржао ни трећину онога што су му психијатријски душебризници доделили. 

Пошто је проглашен за душевно неурачунљиву особу, смештен је  у затворску 
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лудницу на неодређено време, па је у њој провео деценију и по. Amnesty International 

га је прихватила као ―заточенка савести‖. 

 

 

 

-30 јун 1989.године. Затворске психијатријске болнице. 

 

--  
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-Јун-јул 1989.године. Извештај Радне групе за преиспитивање Сарајевског процеса – 

јули/авуст 1983.године. ( написано децембра 1989.године). 

 

Занимљиво је како је ова радна група у којој су били еминентни правници као Коста 

Чавошки и Владимир Шекс, проценила суђење Алији Изетбеговићу и његовој групи, 

која је званично била оквалификована као ``анти-државни исламски 

фундаментализам``. Радна група је ово оценила сасвим другачије: као прогон 

мишљења. 
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-30 јун 1989.године. Борба против клаузуле МПП( Морално политичке подобности). 
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-7 јул 1989.године. Интервју Косте Чавошког часопису Дуга, где се осврће и на наше 

случајеве злоупотребе психијатрије, и на наше тезе о стању људских права у СФРЈ. 
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Ми овде у Србији нисмо упознати са положајем Срба у Крајини, у Хрватској.  
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9.јул 1989.године у Книнској крајини је одржана прослава 600 година од Косовске 

битке. Изнети захтеви у погледу равноправности Срба у Хрватској  (право на 

сопствену културу, језик и писмо). После овог догађаја, уследила су хапшења Срба,  

 

чланова "Зоре". У јавности се сазнало за  Јована Опачића. У Книнској крајини су 

започели протести због хапшења Јове Опачића. 

 

24 јула је Комисија Председништва Србије изнела план промена савезног Устава: 

заводи се политички плурализам путем удружења унутар Социјалистичког савеза, 

директни избори, гаранција људских права. У овакве шарене лаже неће нико 

поверовати. Цела источна Европа се креће ка истинском политичком плурализму, а 

СФРЈ наставља да „шибицари―. 

 

Социјалистичке земље источне Европе које су биле много више затворене и 

недемократске него ли Југославија, која је важила за најлибералнију 

социјалистичку земљу, се наочиглед много брже сврставају ка политичком 

плурализму него наша земља. Овој тврдњи иду у прилог најновији догађаји: 

 

-Паневропски пикник на граници Мађарске и Аустрије. 

 

- "Балтички пут" или Ланац слободе - грађани балтичких република створили 

људски ланац дуг преко 600 км на годишњицу Пакта Рибентроп-Молотов. 

 

-Мађарска укинула рестрикције на граници са Аустријом. 

 

- Тадеуш Мазовијецки из Солидарности постаје први некомунистички премијер 

Пољске након 42 године. 

 

Уместо да се бави инфлацијом која је на годишњем нивоу у Југославији 893,8 %, а 

трошкови живота порасли 868,3, поредак наставља да `` манипулише``. 

 

 

-  

 

Рудари на Косову штрајкују због кашњења плата. 
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   -18 август 1989.године. Незапослени и права из радног односа. 
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-22 август 1989.године. Допис амбасадору Замбије у Београду, поводом Самита 

Несврстаних у Београду. 

 

Овај мој допис несврстаној великој Замбији, има за циљ да настави раскринкавање 

дуплих стандарда Југославије, и њену манипулацију са такозваним несврстаним 

земљама. 
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-24 август 1989.године. Основном суду удруженог рада у Београду:ПРИКРАЋИВАЊЕ 

МОЈИХ ПРАВА У ГАЛЕНИЦИ. 

 

 

.  

 

-15 август 1989.године. Исељавање Срба и Црногораца са Косова. 



1090 

 

-4-7. септембар 1989.године. Девета  конференција Покрета несврстаних у Београду. 

 

 
 

 

 

Присуствују представници 100 земаља и два покрета; усвојена умерена декларација, 

без осуде САД, Израела или Јужне Африке. Моамер Гадафи поклонио камиле 

београдском ЗОО врту. 

 

Још једно замајавање и нојевско завлачење главе у песак. Земља копни по свим 

шавовима, пуца, а поредак се уживљава у фикцију, организовање скупа несврстаних, 

слави победе својих спортиста и шахиста, а преживљава од страних кредита, пре 

свега Америке и Запада. А и Америку и Запад означава као  ``непријатеље 

самоуправне Југославије``.   

 

``Каква ли се ту мутна игра води`` рече ми Мика Андрић у Галеници. Мислим се у 

себи: нема ту никакве мутне игре, ради се о површним државницима СФРЈ , или 

оних међу њима, који намерно гурају ову државу у амбис. Зашто то чине и за кога? 

То ми никад није било  јасно. 
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-  

-4 септембар 1989.године. Исказ генерала Јона Пачепе, шефа контраобавешптајне 

службе Румуније, о убиству Ђорђа Стојановића и киднаповању Владе Дапчевића, по 

избеглиштву у САД. 
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-8 септембар 1989.године. Одлука да Покрет за заштиту људских права буде удружење 

грађана. 
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-11.септембар 1989.године. Састанак ЦК СКЈ: по новом Уставу, СКЈ не би требало да 

има политички монопол. 

 

Ово већ личи на нешто озбиљније од предлога плуралистичког организовања у 

оквиру Социјалистичког савеза?. 

 

 

-12 септембар  1989. године. Двојник у Београду. 

 

Тања, супруга доктора Савића ме је данас опет изненадила, када ми изнебуха рече:'' 

Опет сам данас видела оног  човека који је невероватно сличан вама. Видела сам га у 

још пар наврата``. 

 

Да ли је могуће да је двојник из Брисела сада због нечега дошао у Београд?  ``Откуд 

то ?``, запитах врло радознао и зачуђен Тању. Она одговори:'' Чула сам, говори 

француски, очигледно  је странац, а сличност је фрапантна, боље рећи невероватна''. 

 

 Ћутао сам збуњен и узнемирен. Доктору Савићу, њеном супругу и једном од јунака 

ове Саге сам у неколико наврата испричао о мојим сусретима у Бриселу са 

невероватно сличним човеком. Он је покушавао да ме убеди да је то била политичка 

игра, да су нашли донекле сличног човека, па га нашминкали. ''Доказ да је то било 

намештено, је што те је сусретао у возу, и на другим местима.У Бриселу су те неки 

врло моћни пратили, па му јављали где се налазиш''. 

 

Али сада је доктор Савић ћутао. Повремено би се закашљао, он је страстан и 

деценијски пушач, жалио ми се да због тога има здравствених тешкоћа са плућима. 

После неколико минута дубоког размишљања он се прену и рече: '' Живимо у врло 

узбурканим и тешким временима''.  

 

Застаде па се опет неколико пута дубоко закашља. Тако се наш разговор о овом мени 

сличном човеку завршио. 

 

 

 

 

- 15 септембар 1989.године. Поново у Глифади. 

 

`` Венчајмо се``, погледала ме је као у Месију, очекујући крајње узбуђена мој 

одговор. Био сам зачуђен. И обрадован. ``То би било дивно, али онда када будемо 

заједно под истим кровом. Морамо размислити како да будемо стално заједно. Да 

видимо прво шта ће бити са њим``, мислио сам на младог макроа кога засада држе 

под кључем. Ухватила ме је за руку, и почела да је љуби. `` Ти си најбољи од 

свих``, поново ми је казала.  
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-26 септембар 1989.године. Предлажемо да бивши политички затвореници који нису 

заговарали насиље буду обештећени и рехабилитовани.  

 

 

Комитет за заштиту људских права 

у Београду 26.9.1989. г. 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд 

 

 

                                                                                             СКУПШТИНИ СФРЈ 

 

 Предлажемо да бивши политички затвореници који нису заговарали насиље буду 

обештећени и рехабилитовани 

 

 

            Од 1945. године до данас кроз југословенске казнионице је прошло на стотине 

хиљада политичких затвореника. Многи од њих су оставили тамо своје животе. 

Живот у крајње тешким условима, нарочито кад се радило о политичким 

затвореницима, рад за багателу, то је већ све познато јавности. Огромна већина су 

изашли оштећеног или заувек уништеног здравља. На слободи их није чекала 

истинска слобода него судбина прокужених и проскрибованих, лепрозних и 

маркираних заувек, лишених њихових грађанских права. После рата је то било 

уписано у судска документа, сада то није случај, али, свеједно, они су и данас 

лишавани права на рад, пасоше, живот у миру без трзавица и понижења, неумитна 

казна се наставља и после издржане робије. Оно што је најтрагичније то је да се жиг 

врло споро и тешко брише, етикета се лепи и преноси на потомке, често још и данас 

страдају деца, унуци или праунуци бивших или садашњих политичких затвореника. 

 

          Предочавамо крајње тешку судбину бивших политичких затвореника и 

захтевамо да се из корена измени став према  њима који је превазиђен, непримерен 

епоси у којој живимо. Уколико желимо да изађемо из кризе, да спроведемо истинске 

демократске реформе и уврстимо се у напредна, што значи у исто време и 

просперитетна друштва, неопходно је да из нашег друштва буде прогнана мржња 

која се неумитно репродукује и генератор је свих наших зала и проблема. 

 

            Врло је понижавајуће за врло велики број грађана из породица у којима је 

било политичких затвореника да слушају лепа обећања званичника у боље дане за 

политичке страдалнике од којих врви наше друштво а да у исто време трпе 

несмањено и даље. 

 

             ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРВА У ЈУГОСЛАВИЈИ је иницирао 

оснивање Удружења интернираца и ратних заробљеника са намером да тражи за 

њих оштету. Иста права ако не и већа имају југословенски бивши затвореници 

мишљења и убеђења, савести. зато иницирамо оснивање Удружења бивших 
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политичких затвореника Југославије које би требало да се бави питањима од 

заједничког интереса. Захтевамо да се спроведе рехабилитација ових особа и да им се  

 

да обештећење. То би био знак да се друштво стварно демократизује и да слепа 

мржња уступа место трезвености и политичкој зрелости и мудрости. 

 

 

 -27 септембар 1989.године. Скупштина СР Словеније доноси амандмане на 

републички Устав који дају приоритет републичким у односу на савезне законе и 

истичу право на отцепљење. 

 

Југославија се убрзано цепа на више делова. Четвороцифрена инфлација у СФРЈ: 

1181 %! 

 

 

-12 октобар 1989.године. Удружење подстанара: Захтев да кирије не буду 

исплаћиване  станодавцима у маркама. 
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-13 октобар - Председник СИВ Анте Марковић се у Вашингтону срео са 

председником Бушом (тражи се економска и политичка помоћ). 

 

Опет није све јасно: од Америке се тражи помоћ, а овде нас прогоне као симпатизере 

Америке?   

 

И  сви ћуте и нико не реагују на ту очигледну контрадикцију? 

 

Ипак ми се чини да је мој отац био у праву када ми је још почетком 1950-их 

саопштио да Југославијом владају велике западне државе. Како то не увиђају 

властодршци? Или то знају али се праве луди? Али има и толико знакова да је 

Југославија ипак у табору бољшевика? 

 

17 октобар 1989.године. Хрватска рок-група Прљаво казалиште одржала је концерт у 

средишту Загреба пред 200 000 људи. Прича се да је ово предзнак распада СФРЈ (?). 

 

 

-20 октобар 1989.године. Телефонски разговор са Сибилом. 

 

Звала ме је неколико пута телефоном, и једном ми је заказала телефонски разговор у 

пошти у Узовници. Њена сестра се вратила пре месец дана у Лопдон, осетно је боље. 

Данас ме је опет позвала: `` Дочек Нове године у Прагу је незабораван, наручила сам 

две резервације,  а данас подигни повратну карту за Атину, за викенд?``.  
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--24 октобар 1989.године. Поредак угрожава здравље Томислава Крсмановића. 
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-24.октобар 1989.године. Телефонски разговор са Сибилом. 

 

Назвао сам је. Она ми је кратко одговорила: ``Спусти слушалицу ја ћу те звати``. `` 

Не могу доћи у Атину, лоше се осећам, могуће је да имам запаљење плућа, вратио 

сам ти повратну авионску карту``. Била је утучена: `` Јави ми што пре како си и када 

се можемо видети?``. 

 

-25 октобар 1989.године. Објављена званична платформа СКЈ: подршка развоју 

политичког плурализма ("успостављање политичких организација грађана"), 

правима и слободама грађана. 

 

Да ли је ово најава истинског политичког вишестраначја у Југославији? Не могу 

никако да поверујем у овакво обећање, које ми личи на шарену лажу и замајавање.  

 

Овде убрзавају масовне прогоне, а нама продају лажи и шибичаре о некаквим 

политичким организацијама грађана. 

 

И Источна Немачка се буни, демонстранти у Лајпцигу траже демократске реформе. 

Лидер ДДР Ерих Хонекер поднео оставку, наслеђује га Егон Кренз. 

 

Мађарска скупштина обнавља вишестраначје, пет дана касније обрисана реч 

"народна" из назива Републике Мађарске. 

 

 

-26 октобар до 22новембра 1989. Лечење у Институту за плућне болести у Београду, 

због запаљења плућа. 

 

Недавно сам променио стан, из Ћустендилске улица на Карабурми, подно брда 

Звездара, нашао сам ново подстанарско пребивалиште на врху улице Војводе Степе, 

у Кумодрашкој улици. Моје најновије пребивалиште се налази у полусутерену 

старинске земљорадничке куће, али је власник запослен у некој државној установи, 

могуће у обезбеђењу. Становници Кумодража су пореклом из јужних крајева, тако и 

говоре, брзају као Нишлије или Пироћанци. 

 

Мени се овај стан свиђа јер је на висини, на скоро 300 метара надморске, чист ваздух 

и мир. А близу су ми син Милан и Саша. У исто време имам добре аутобуске везе 

према Земуну и Галеници. 

 

У соби имам телефон и решо, могу да припремам  храну. Редовно плаћам кирију, 

како се то каже поштујем кућни ред, учтиво се односим према станодавцу и његовој 

породици. Али у последње време власник стана почиње према мени да се понаша 

необично, скоро да ми не одговори на поздрав, посматрао ме је набусито, затицао сам 

врата моје собе замандаљена, не може кључ да их отвори. Када сам то споменуо 

станодавцу, он на моје речи уоште није реаговао. 

 

Некако то превазиђох. 
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Већ неколико дана  осећам необичан замор, јавио се губитак апетита, сматрао сам да 

ће то брзо проћи. Уместо очекиваног побољшања, запажао сам тенденцију благог 

погоршања. 

 

Ноћу не могу да трепнем. Напољу је хладно, рани мраз, дивља ледена кошава. 

Осетих изненада благ бол испод ребара, који се врло брзо појача. Спопадоше ме 

неподношљиви болови, који су постајали све интензивнији. Мучио сам се и 

презнојавао од страшних болова, увиђајући да не пролазе, и да морам нешто да 

поводом тога предузмем. Смогох снаге да дођем до телефона, и да позовем Хитну 

помоћ.  

 

 

 

Они су врло брзо дошли, закуцаше на врата, ухватише ме испод пазуха и потпуно 

онемоћалог ме уведоше у болничка кола. Власник куће видећи да се нешто догађа у 

дворишту његове куће, се помоли на вратима, ја једва имах снаге да му објасним о 

чему се ради. 

 

Болничка кола се сјурише низ ноћу опустошеном улицом Војводе Степе, па брзо 

стигосмо у Ургентни центар. Нађох се скоро одмах пред лекаром. Он узе слушалице, 

па поче да ме прегледа, онда спусти слушалице и рече ми смирено, као да изриче 

пресуду:`` Имате запаљење плућа, одмах вас пребацујемо у  суседну клинику за 

плућне болести``. 

 

Наиђе снажан и нехајан болничар, навикао на свакојаке болеснике, огуглао, ухвати 

ме за руке испод пазуха и поведе ка лифту, па право у кола. После пар минута се 

нађох у суседној повећој згради, прочитах на улазу:  Институт СР Србије за 

туберкулозу и плућне болести. 

 

Службеница на шалтеру прибележи моје податке, дадоше ми болничку одећу  и 

обућу,  доведоше у једну велику собу, и одредише  кревет до врата.  У соби има 

најмање двадесетак кревета и болесника.  

 

Болови нису престајали, али су били мањи, могао сам да их подносим. Наиђе лекар, 

и рече ми:`` Даћемо вам инекцију од које ће вам болови престати``. Тако и би. Ја 

коначно одахнух. 

 

Следећи дан узеше крв, мокраћу, послаше ме на рентген, обавише све потребне 

прегледе. `` Треба да вам прегледамо плућа, да кроз уста уђемо у плућа са сијалицом 

и да видимо шта је тамо`` рече ми средовечна строга лекарка. `` Не , никако, да ме то 

више не питате``, одбих енергично њен предлог.  Она ми на то одговори помало 

забринуто:`` Имате воду у плућима, сутра у 13 часова ће вам је лекар инекцијом 

извадити``.  
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На то нисам могао ништа да одговорим. Ако заиста имам воду у плућима, а не 

постоји други начин да се одстрани, тако мора бити. ``Да ли та вода може да се 

отклони неким лековима``, упитах је забринут. `` Не `` одговори она отсечно. 

 

Нађох се сутрадан пред лекаром, црномањастим и витким човеком средњег раста, 

старијим неколико година од мене, са врло строгим лицем. Загледао ме је 

испитивачки, држећи у рукама врло велику дугачку иглу, као мало копље:`` Лезите 

на леђа, са иглом ћу да вам пунктирам воду из плућа``.  

 

Игла је велика, као копље  се устремила ка мојим леђима,  да се кроз њих сурово 

зарије у моја плућа. Као када силеџија некога убоде камом у груди. 

 

Пријатно се изненадих јер бол није био тако јак.  Али осетих уста пуна крви, и 

испљунух је пред доктором на под. Одмах дође болничка сестра, ставише ме у  

 

колица, и одвезоше ме и сместише у мој кревет.  За пар минута она дође са посудом 

пуном ледених коцки:`` Инекција вам је повредила крвни суд у плућима, зато вам се 

јавила крв у устима, лед треба да заустави``.  

 

Примирих се у кревету, очекујући шта ће даље бити. На срећу крв се више не појави 

у устима. 

 

Добро, то је у реду, али шта ће са водом, како ће је вадити, неће ваљда опет да ме 

боду, могу ме поново озледити? Размишљам. 

 

`` Воду вам нећемо више вадити иглом, него ћемо примениги ударну дозу инекција, 

морате остати овде још две, три недеље``, рече ми доктор као пресуду. 

 

Шта да радим, виша сила, морам се помирити са тиме. А знам да ме очекују моје 

акције на плану одбране људских права. Свестан сам да неки ликују: ``Разболео се , 

ако тако му и треба``.  

 

 
Доктор Менгеле. 

 

Србија букти у злурадости: ДА КОМШИЈИ ЦРКНЕ КРАВА. Доживљавају трагедије, 

неприлике, па се онда радују туђим.  

 

У мојој соби сам упознао врло занимљиве људске судбине. Поред мене лежи висок и 

мужеван средовечан човек, који има некакве остатке бактерија у плућима, које је 

јако тешко одстранити, радио је у бродарству, у посету му долази привлачна жена 
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његових година. `` Она је Немица``, повери ми се он када она оде. ``Упознао сам је у 

Регенсбургу у Немачкој, где сам био као бродарац``. 

 

Онда ми је поверио свој живот: дали су му отказ у ЈРБ-у (Југословенско речно 

бродарство), наводно због шверца, а био је неки други разлог``, гледао ме је 

нетремице тајанствено.  

 

Један други Нишлија је умро на моје очи. Имао је стално воду у плућима, изгледа да 

је преминуо од канцера. Долазио му је у посету син са девојком. 

 

(Напомена:  Касније када сам дошао по моју медицинску документацију,  у кругу око 

болнице спазих кола како јурнуше поред мене, у њима препознах за воланом лекара 

који ми је са иглом изазвао крварење у плућима. Када ми се приближио нагло је  

 

завио мало ка мени, церећи се франкенштајнски. Ускоро сам прочитао у новинама у 

читуљама да је преминуо).  

 

Иван Прекајски би ме понекад допратио до амбасаде коју сам имао намеру да 

посетим.  Али никад не би улазио са мном унутра, него би ме сачекао на улици.  

Лагано шетајући кроз круг клиника Медицинског факултета у Београду, ка шир 

окој авенији Кнеза Милоша, у ходу сам му показао најновији допис АПА  Америчке 

психијатријске асоцијације. Када смо били баш наспрам Института СР Србије за 

туберкулозу и плућне болести, где сам лежао болестан од запаљења плућа, спазих 

изнад улаза се вијори велика црна застава.  

 

Показах Ивану црну заставу: `` У тој клиници сам био месец дана због запаљења 

плућа``. Он се засмеја гласно:`` Че, Че, Гевара, Че ги ( их) вара``. ``Кога вара?`, 

упитах га у ходу. Иван поче да се кикоће:``Ти си Че, Челенџер, изазивач, преко тебе 

изазивају наивне да ти нешто ураде, па да онда настрадају  да тако заплаше друге``.  

 

Да ли је ово прича о „жртвеном јарцу―, сиротом Португалцу Мартену из Брисела 

(том 3)? 
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-30 октобар 1989.године.  Почињу нове демонстрације на Косову, у вези суђења 

Власију и још 14-тици. 

 

За време мога боравка у болници сам редовно чизао новине, и слушао мали 

транзистор. Замолио сам моју сестру која ме је посећивала, да пошаље експрес пр 

епоручено писмо Сибили, и да јој да њену адресу за нашу преписку. Тако смо нас 

двоје за време мога боравка у овој болници одржали редовне контакте.  

 

На Косову поново кључа. Било је и мртвих. Косово је „рак рана``не само 

Југославије, него  највише Србије. Јер пример непокорних инеустрашивих 

косовских Албанаца охрабрује сепаратизме широм Југославије. 

 

 
 

 

 

 

 

Почело је суђење Азему Власију и другима  оптуженим за »контрареволуционарно« 

деловање на Косову (приговори из неких западних земаља, да се ради о  

"анахронизму у време промена" у комунистичком свету). 

 

А у Србији последњи пут дочекан воз »Братства и јединства« из Словеније. 

 

 

 

-9 новембар 1989.године. Берлински зид пада услед погрешне најаве новог граничног 

режима. 

 

Почиње рушење Берлинског зида,симбола Хладног рата, дела  Гвоздене завесе.  

Совјетска империја се неумитно и убрзано распада. СССР плаћа скупо своје 

погрешке и пропусте које није благовремено открио и отклонио. 

Бољшевик Тодор Живков одступа са чела Бугарске комунистичке партије - 

наслеђује га либералнији Петар Младенов. 
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Долази до антикомунистичких нереда у Брашову, у Румунији, након штрајка у 

фабрици камиона, дан након Чаушескуовог реизбора на месту генералног секретара 

Румунске КП. 

 

Почела је "Баршунаста револуција" у Прагу. Под притиском масовних 

демонстрација у Прагу, комплетно руководство Комунистичке партије Чехословачке 

је поднело оставке, укључујући генералног секретара Милоша Јакеша; партија се 

четири дана касније одриче политичког монопола. 

 

Југославија је део ових тектонских источно европских превирања. Једна ствар се 

запажа: Југославија је изгледа најтврдокорнија, остале земље источне  Европе 

укључујући и бескрајни Совјетски Савез, које су биле много затвореније и важиле у 

свету као стаљинистичке, за разлику од Југославије која је била виђена као 

либерална и самоуправна, сада испољавају много искреније намере да се усмере ка 

демократизација и да окрену леђа ужасном бољшевичком наслеђу.  

 

Овде се запажа мрачњачки пројекат да се под плаштом демократизације сачува 

нетакнут STATUS QUO. Ако се то деси, а све мирише на то, наставиће се убрзано 

труљење и растакање, не само ове државе, него и нашег народа. О каквој они  

демократизацији говоре када настављају рушилаштво, сеју мржњу и даље прогоне 

све оне које су кињили и копнили деценијама? Они лажу, обмањују овај јадни народ. 

Које су њихове стварне намере? 

 

Зашто су властодршци склони таквом назадном и рушилачком пројекту? Ова 

енигма је моја опсесија?. 

 

Зато јер су навикли, острашћени су, размажени су вишегодишњим привилегијама, 

халапљиви и незасити, они сматрају да је народ њихов лични посед којим  управљају  

 

као роботима, према њима овај народ је незрео, за њега није демократија, него бич. 

``Чизма главу чува, шубара је квари``, они тако мисле. А они су најмудрији,  њих 

треба слушати. 

 

Оваква њихова замисао транзиције из комунизма у капитализам, ми изгледа тотално 

неутемељена, ексцентрична, фараонска  и врло опасна.  

 

Ја често, скоро сваки дан, размишљам о њиховом разуму, о њиховој способностги да 

исправно процењују стварност, и о њиховој крајње накарадној психологији. 

 

Одржани су једнопартијски избори за сва три већа Скупштине СР Србије и 

референдум о избору С. Милошевића за председника Председништва СР Србије 

(одзив понегде био већи од 100%); према резултатима објављеним 20. 11. излазност 

83,54%,  а за Милошевића гласало 80,36% бирача.) 

 

Ови избори ме тако подсећају на `` ћораву кутију`` на изборима после рата. 
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А стварност је неумитна, она је сурови судија, све ће ставити на своје место.  

 

Побуна на Косову је све присутнија. Окршаји демонстраната и сигурносних снага у 

Подујеву и у Урошевцу су велика главобоља за београдски поредак. 

 

Словеначка влада је забранила "митинг истине" у Љубљани. Србија узвраћа 

прекидањем управних и пословних контаката. На седници  ЦК СКЈ је дошло до 

неслагање између републичких руководстава. 

 

Трагедија у Алексиначким рудницима угља: од експлозије метана погинуло 90 

рудара. 

 

 

-20 новембар. Поново на радном месту у Галеници. 

 

Оздравио сам. Окренух велики црн телефон на моме радном столу у Галеници, отуда 

чух радостан Сибилнн глас: `` Спусти слушалицу, зваћу те``. `` Како си јеси ли 

потпуно оздравио?``, зачух жив и весео глас. `` Добро сам, али сам изнурен, добио сам 

велики број инекција антибиотика, треба ми пар недеља да ми се поврат и снага, па 

се онда можемо видети``. 

 

- 1 децембар 1989.године. Поредак угрожава здравље Томислава Крсмановића. 

 

Како ја могу поверовати у искреност овога поретка да жели да се демократизује и 

уљуди, када се према мени, и многим другима, и даље понаша крајње зло, опако, 

насилнички? Можда је ово по инерцији, још трају раније наредбе СДБ ( Служби 

државне безбедности), да се тако понашају? Да још мало сачекам са проценом? 

Можда ће ипак сада бити боље? 
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- 1 децембар 1989.године.Искључивање телефона и заплена преписке.  

 

 

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО. 

 

-1-12.1989 g. 

 

Слободана Пенезића 17А 

 

Б е о г р а д 

 

 

К Р И В И Ч Н А   П Р И Ј А В А 

 

Против групе непознатих починиоца Службе државне безбедности за учињена 

кривична дела повреде тајности и одузимање преписке, онемогућавање 

телефонирања, и повреде стана и оштећење ствари из КЗ СРС. 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

 

 Од стране више прималаца из земље и иностранства годинама примам жалбе да 

писма која им шаљем не стижу до њих или пак сазнајем да нисам примио писма која 

су ми они послали. 

 

Провером извесног броја (мањег) послатих писама преко Управе ПТТ саобраћаја 

путем потражница установио сам да већи број писама није уопште стигао до 

дестинатера. 

 

                ДОКАЗИ: моје писмо послато 4.10.1988. г. пријемна пошта 11102 Београд, 

број пошиљке 3210, прималац лист ТРИБУНА, Љубљана датум рекламације 

18.10.1988, ПТТ Љубљана 61100, Чопова 11, обавештава 20.10.1988. да писмо није 

приспело у одредиште; писмо послато 4.10.1988. г., пријемна пошта 11102 Београд, 

број пошиљке 3209, прималац лист МЛАДИНА, Љубљана, датум рекламације 

18.10.1988. г. ПТТ Љубљана, Чопова 11, дана 20.10.1988. г. обавештава да пошиљка 

није стигла у одредиште: писмо послато 30.8.1988. г, пријемна пошта Београд 11102 

број пошиљке 082, прималац др …….. Неуропсихијатријска клиника 21060 Нови 

Сад, датум рекламације 18.10.1988. г., Пошта Нови Сад дана 7.12.1988. г. обавештава 

да писмо није стигло у одредиште; писмо послато 23.08.1987. г., пријемна пошта 

11102, Београд, број пошиљке 1171, прималац Председништво СФРЈ Нови Београд, 

датум рекламације 12.10.1987. Пошта Београд 11171 обавештава 21.10.1987. године да 

писмо није приспело у одредитше; писмо послато 16.1.1988, број пошиљке 389, 

прималац УНЕСЦО, Парис, датум рекламације 8.2.1988, Пошта Парис 07 од 

16.2.1988. обавештава да два моја писма нису стигла а да је једно уручено; писмо 

послато 4. јула 1986, пријемна пошта Београд 11102, прималац Унесцо, Парис, 

Пошта Буреау де Парис 07 обавештава даном 26.11.1986 да моје писмо није стигло; 

писмо послато 24.09.1986. г, пријемна пошта Београд 11102, број пошиљке 890, 
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прималац Centre pour les droits de l‘Homme Geneve, OUN, Suisse, пошта Геневе 1211 

дана 28.10.86. обавештава да моје писмо није стигло до дестинатера; писмо послато 

28.10.1985. године из поште Београд 11102, број пошиљке 16071, прималац Devision 

des droits de l‘homme OUN Geneve, Suisse, датум рекламације 7.1.1986. године, пошта 

Геневе 1211 дана 28.1.1986 ме обавештава да моје писмо није стигло; писмо Унесцо, 

Парис, пријемна пошта 11102 Београд, број пошиљке 3366, прималац Unesco, Paris, 

датум рекламације 7.1.1986, Пошта Paris rue CLER дана 23.1.1985. године обавештава 

да писмо није стигло на назначену адресу. Истим писмом је стигло и обавештење 

Поште Paris CLER да три моја писма за која сам правио рекламације (на посебном 

картончићу) није било могуће пронаћи да су стигла у Unesco, Paris у периоду 

10.11.1985. до 20.1.1986. године; писмо послато 4.7.1986. године, пријемна пошта 

Београд 1102, број пошиљке 408, прималац Унесцо, Парис, Пошта Парис 07 дана 

27.10.1986. ме обавештава да писмо није стигло; писмо послато 7.02.1985. пријемна  

 

пошта 11070 Београд, број пошиљке 3446, прималац М. Михајлов, Siegen Durchwahl, 

DBR, пошта SIEGEN дана 17.5.1985. ме обавештава да писмо није стигло примаоцу; 

писмо послато 24.5.1985. године, пријемна пошта 11110 Београд, број пошиљке 14860, 

прималац I.Sorensen Kerteminde Danemark, датум рекламације 6.09.1985, пошта 

Картеминде 24.9.85. обавештава да писмо није стигло; писмо послато 1.01.1984, 

пријемна пошта 11101 Београд, број пошиљке 099, прималац Amnesty International, 

пошта Довер 5. јуна 1984. године обавештава да писмо није стигло, писмо послато 

3.4.1984, пријемна пошта 11141 Београд, број пошиљке 7636, прималац American 

Association of Psychiatry, пошта New York дана 6.8.1984. обавештава да моја пошиљка 

није уручена; писмо послато 1.01.1984, пријемна пошта 11101 Београд, број пошиљке 

101, прималац CIEL, Paris пошта Парис 07 Но.2138 да писмо није стигло; писмо 

послато на адресу Estudios del tercero mundo Mexico sity, Mexico, пошта 11101 Београд 

ми је исплатила оштету узела решену потражницу прилажем УПУТНИЦУ о исплати 

оштете; Пошта 11101 где правим потернице ми условљава давање решених 

потражница али тада немам право на оштету, три пута сам у прошлости наплатио 

оштету али зато ми нису дали решене потражнице, прилажем три УПУТНИЦЕ доказ 

да ми је исплаћена оштета за још три загубљена писма а што се може проверити на 

основу овога документа. 

 

                 Многе позитивно решене потражнице нисам ни чувао, више пута су ми 

познаници се жалили да нису добили моја писма или ја њихова, прилажем моје 

писмо РО ПТТ саобраћаја Београда од 7.1.1986, видети подвучено. Последњих дана 

више особа ми тврде да нису добили моја писма или ја њихова, нпр: Илија 

Илијевски, Струмица, Лењинова ул. бр 2; Војо Војводић, Расточине 3/1 Ријека;  

Љубљана, Цесто у Шмартно 38, итд. 

 

                 Понављам да сам проверавао само мањи број послатих писама и да је 

сасвим умесна претпоставка да када бих проверавао већи број писама да би број 

установљених неиспоручених писама био пропорционално већи. 

 

                Често је да ми се повратнице уопште не враћају или се враћају непотписане, 

понекад већ сутрадан их нађем у моме поштанском сандучету. Прилажем у вези тога 
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мој допис РО ПТТ саобраћаја Београд од 17.8.1981. године. Поседујем документацију 

из које се може видети да су моје пошиљке често стизале са великим закашњењем, 

оштећене или загубљеног садржаја. 

 

                  Услед оваквог стања са мојом преписком ја сам принуђен да свако писмо 

сада шаљем препоручено и са повратницом, што је јако скупо. 

 

                  Може се говорити о загубљивању неколико пошиљки а што овде није 

случај јер је нестизање или непримање од моје стране писама често. 

 

                 Прилажем сва наведена документа као и петицију Председнику 

Председништва СФРЈ ………… од 19.5.1986. године потписану од седамдесетак  

 

београдских интелектуалаца, међу њима и мене, којом се СДБ оптужује за 

конфискацију преписке која садржи податке о повредама људских права. 

 

 II 

               Већ десетак година ја се жалим надлежним државним органима, РО ПТТ, 

Градском телефону и јавности на сметње приликом употребе телефона. Упркос 

мојих честих обраћања наведеним установама ове сметње нису елиминисане него су 

сада интензивније него ли било када раније. Тако ми је 1. јула 1989.г., по ко зна који 

пут потпуно искључен телефонски апарат из употребе и мени онемогућено 

телефонирање које ми је неопходно будући да сам ја јавни радник а што подразумева 

честа комуницирања путем телефона. 

 

           Сметње у употреби телефона се састоје у следећем: Повремено ми је као што је 

то и сада случај телефон у потпуности искључен, то је било више пута, понекад и по 

неколико дана или недеља, обично краће надлежни којима сам се жалио ништа нису 

могли учинити да мој телефон буде поново укључен; прекидање телефонских 

разговора; увреде и претње преко телефона; звоњење ноћу или често преко дана а 

када се дигне слушалица нико се не јавља; пошто ме често буди служба буђења 

Градског ПТТ саобраћаја дешавало ми се у више наврата да закасним на посао, јер 

ме нису пробудили како сам ја наручио; не чује се довољно глас саговорника; 

установио сам већи број пута да сам звао некога телефоном и да је он био код куће и 

његов телефон исправан а да се веза уопште није добијала, као и да су мене други 

звали када сам био код куће и мој телефон био исправан а да се нико није јављао; 

добијам често телефонски број који не тражим; у више наврата ми је био испоручен 

астрономски висок рачун за телефон, а број разговора са моје стране је био у просеку 

ранијих месеци, итд. 

 

               Ове сметње нису повремене него учестале, повремено су таквог интензитета 

да у јакој мери онемогућавају употребу телефона или као сада телефон је искључен. 

То се не може оправдати застарелошћу инсталација, или зато што је телефон на коме 

сам био покварен, или двојник, јер сам последњих година променио више 

пребивалишта и телефона и свугде сам имао исте проблеме. Уосталом мени су 
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органи СДБ приликом бројних саслушавања отворено рекли да је то њихово дело и 

да ми се то чини јер се бавим активностима заштите људских права. 

 

               Прилажем неколико од већег броја мојих дописа наведеним установама у 

вези сметњи у употреби телефона: Градском телефону од 12.6.1984. године, 

Секретару Савезног секретаријата унутрашњих послова, Секретару Градског 

секретаријата унутрашњих послова, од 12.6.1984. на исту адресу 21.5.1984. г, РО ПТТ 

од 7.2.1983. г. Достављам и петицију седамдесетак београдских интелектуалаца и 

мене међу њима, адресирану на Председника Председништва СФРЈ ………. од 

19.5.1986. године у којој се тврди да се од стране СДБ чине наведене злоупотребе са 

телефонима и многима грађанима праве сметње у употреби телефона. 

 

III 

 

 

 

Последњих година је прилично учестало да када се вратим кући са посла да затичем 

моју писаћу машину покварену и у неупотребљивом стању иако сам је када сам 

напустио стан оставио у потпуно исправном стању. Учестали кварови писаће 

машине се састоје у следећем: одлемљивање слова, повлачење слова на горе 

(одједном по неколико) ломљење цугштангле (кратке и дуге), пуцање цугбанда, 

деформисање тастатуре и тастер полуга, кварење механизма окретања траке, замене 

исправних неисправним тракама и запетљавање траке итд. Мени улазе у стан 

станодавци.. 

 

                                                ДОКАЗ: потврда радне организације ТЕХНИКА 

 

                                                                              од 10.5.1989. године 

 

            Радницима радне организације ТЕХНИКА за поправку писаћих машина сам 

већ добро познат по честим доласцима на поправке писаће машине и по мојим 

жалбама на кварење. Они су ме испитивали у више наврата да ли у стану има неко 

мало дете или нека друга погодна особа која би могла да то ради јер је и њима јасно 

да до кварова не долази услед неког објективног разлога инхерентног самој писаћој 

машини него да је у питању насилно кварење. У вези тога сам се обратио 

власницима стана где станујем као подстанар …….. домаћици који су ми потврдили 

да они то не раде, али да су долазили неки из Општине или СУП-а, распитивали се за 

мене, и захтевали од њих да ми дају отказ јер се бавим активностима људских права. 

Овакви кварови су нарочито чести када сам ја слободан и имам намеру да користим 

писаћу машину за писање жалби у корист грађана жртава повреда њихових права: 

за време викенда, празника итд. 

 

           Очигледно је да је то дело мени непознатих органа СДБ. Због мојих залагања у 

корист унапређења људских права и заштиту грађана који су жртве бирократске 

самовоље ја сам од 1975. године до данас више пута привођен, саслушаван, 

оптуживан, суђен и осуђиван, изложен малтретирањима на радном месту као и моји 
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сродници, вршени су упади у стан, претреси, одношене ствари, писаћа машина је 

стојала годину дана у просторијама GСУП-а, више пута сам био испитиван у стану 

без остављања било какве потврде, више пута су вршени претреси стана без сведока 

и било каквог писаног трага. 

 

            Ово ми се све чини јер сам секретар Комитета и Покрета за заштиту људских 

права у Југославији, зато што се залажем за права српског и других југословенских 

народа, делам из патриотских побуда и у оквиру законских и уставних овлашћења. 

 

          Моје пошиљке садрже обично податке и документа о жртвама прогона 

бирократије претежно са територије СР Србије, одузимање ових пошиљки има за 

циљ да не онемогући да такве случајеве обзнаним јавности и међународним 

организацијама.  

 

 

 

-1 децембар 1989.године.  СР Србија уводи економске санкције против СР Словеније. 

 

У децембру се убрзано наставља невероватна спирала.  

 

Због одлуке словенских власти да забране, за данас заказани "митинг истине" 

косовског удружења "Божур" у Љубљани – уводи се бојкот словеначке робе, на шта 

Словенци узвраћају својим мерама. Либерална Младина " пише о стрељању 

"40.000" некомунистичких Словенаца 1945. Основана је Демократска опозиција 

Словеније (ДЕМОС), коалиција антикомунистичких странака - траже да државни 

органи Словеније прекину све везе са истим органима Србије. 

 

Конгрес СК Хрватске - подржани вишестраначки избори .. 

 

У Београду група интелектуалаца најавила обнављање Демократске странке 

(оснивачка скупштина у фебруару 1990). 

 

На најновијем конгресу ЦК Србије - неће бити спречавано формирање нових 

партија. Објављен нацрт декларације СКЈ према коме се он одриче монопола на 

власт и жели да учествује са другим партијама на слободним изборима, као и у 

европским интеграцијама.  

 

`` Они ће организовати вишепартијске изборе, на којима ће опет победити 

комунисти, инфилтрирани у нове политичке странке, а уклониће подмукло али 

разорно, све оне аутентичне опозиционе политичке партије``, то је мишљење које 

чујем са различитих страна. 

 

Психологија властодржаца, њихова ирационалн тврдоглавост и тврдокорност, су 

ужасавајуће појаве. 

 



1117 

 

Један од узрока бројних суноврата, су привредне тешкоће. Председник Савезног 

извршног већа Анте Марковић излаже реформске мере које ступају на снагу 1. 

јануара: уводи се нови динар (=10.000 старих), првих шест месеци замрзнуте цене и 

плате, и динар везан за марку 7:1 , али и затварање непрофитабилних предузећа, 

строга буџетска контрола (тренутни курс: 65.000 динара за марку или 112.000 за 

долар). 

 

Али неповерљиве власти Србије одбацују Марковићев програм, сматрајући да ће 

изазвати нереде (остале републике подржавају план). 

 

Получасовни штрајк око 650.000 радника у Србији, протест против неких 

предложених мера СИВ-а. 

 

Комунизам у СССР-у и Источној Европи је у колапсу. 

 

 

 

На Самиту Буш-Горбачов уз обалу Малте наговештај краја Хладног рата. 

Руководство источнонемачке владајуће Партије социјалистичког јединства даје 

оставку. Литванска ССР је прва од совјетских република која је укинула монопол 

КП на власт. 

 

У суседној румунији ври, Румунска револуција 1989.: протести у Темишвару који су 

избили поводом протеривања пастора Ласла Текеша окрећу се против режима. 

Митинг сазван у Букурешту за подршку Чаушескуу се окреће против њега, долази до 

пуцњаве на народ, Чаушеску сутрадан бежи из града.  

 

25 децембра је румунски председник Николае Чаушеску заједно са супругом 

стрељан, чиме је окончана владавина комунизма у овој земљи. Румунски Фронт 

националног спаса наименовао нову владу с Јоном Илијескуом на челу. 

 

Председник ЧССР Густáв Хусáк дао оставку након што је заклетву положила прва 

некомунистичка влада. Драматичар и заступник покрета за равноправност грађана 

Вацлав Хавел постао председник Чехословачке. 
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-4 децембар 1989.године.Одбијен захтев Покрета да буде уписан у регистар удружења 

грађана. 

 

Каква је то демократизација и заокрет ка политичком плурализму када одбијају наш 

легалан захтев да будемо удружење грађана?  

 

Ово је превара! Лопови! 
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-1989.година. Писање CADDY BULLETIN , New Jork, о нама. 
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-1989.година. Лист НОН: Интервју са аутором Саге. 
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-31 децембар 1989.године. Дочек Нове 1990.године у Глифади. 

 

Њене сестре из цркве су опет отишле у посету родитељима. Стан је био слободан. 

Чим ме је срела по изласку из авиона, ме је испитивачки загледала и казала сва 

насмејана:`` Ништа се ниси променио , исти си као и раније, није то било ништа 

озбиљно``, храбрила ме је. 

 

Дочекали смо Нову годину на скромној свечаности у Дому цркве у Глифади. Певао је 

хор црквене мелодије, извели су пригодне новогодишење обреде и церемоније, стари 

проповедник лица библијског мудраца који је дошао из Америке, специјално за ову 

прилику, је одржао предавање. Није било плеса, нити уобичајене забаве. Све је било 

скромно и  одмерено. 

 

Њу сви изузетно уважавају, и радо се са њом друже. 

 

 

-Децембар 1989. године. Шта су лично мени, и овом народу и држави, донеле 1980 

године?             

 

Када се окренем у прошлост, и присетим свега шта ми се дешавало  у овој деценији, 

и мојим ближњим, никако не  могу да се отмем истом утиску који сам имао ранијих 

прохујалих деценија: планета је суживот спојених судова, државни и планетарни 

догађаји се још итекако одражавају на судбине појединаца. 

 

У овој последњој деценији сам доживео велики бол, али и осећај укуса победа. Губим 

поједине битке, али добијам рат. Ступио сам у брак, добио мој лични стан у коме сам 

живео са супругом и сином, брак се претворио у катаклизму у околностима које су 

описане, изгубио сам стан и постао подстанар. Протекле године су ми испуњене 

полицијским интервенцијама, агресивним поступцима охолих власти, суђењима и 

осудама за вербални деликт, повременим посезањима за психијатријом, драстичном 

дискриминацијом на радном месту, перманентном  методичном замарању и 

изнуривању, поступцима осиромашења и гурања у губитак времена, у изолацију, у 

смањење личности. 

 

Али ја видим многе значајније помаке и поене. Победио сам званичну психијатрију, 

уз моје тврдње о стању у југословенској психијатрији, које су у почетку биле 

одбациване као неутемељене и недоказиве, а које су на крају прихватили и САНУ ( 

Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања), УКС ( Одбор УКС за заштиту 

људских права), бројне организације у земљи. Подржали су ме АПА ( Америчка 

социјација психијатрије), САП ( Светска асоцијација психијатрије), AI ( Amnesty 

International , London), владе појединих западних држава, Европски савет и поједини 

светски познати интелектуалци и јавни посленици. Успео сам да на званичан и 

судски ваљан начин „скинем са леђа― лажну дијагнозу. Упрос сметњи у професији, у 

Галеници сам стекао углед као стручњак, и објављујући у појединим часписима сам 

постао познат као заговорник завођења тржишних закона  и маркетинга у нашу 
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привреду. А моје политиколошке и социолошке анализе објављиване у појединиим 

часописима су биле све радије читане, или цитиране. 

 

Са ове стране ја сам задовољан. Ипак, моји напори да се спасем од насртања на моја 

права и мој лични интегритет, нису довела до стварног ослобађања. Ја и даље трпим. 

И моји ближњи. 

 

Потребно је да се још боље организујем, да унесем у моје акције још више 

осмишљености  методичности. Победа ће бити моја. Губим поједине битке, али на 

крају победим у рату. Сваки рат подразумева и жртве. Свестан сам  мојих жртава, 

али се не може из своје коже. 

 

Биће боље.Увек тако себи кажем. Наилазе дубоке промене у свету, у Источној 

Европи, оглашавају  их и у  нашој земљи.  

 

То је за мене не само нови изазов, него и нова неизмерна нада. 

 

У деценији која покрива време од јануара 1980. године, до 31 децембра 1989.године, 

су се десили невероватни догађаји. Зашто се свет стално убрзано мења, под којим и 

чијим  утицајима, да ли је то спонтана еволуција, или од некога усмеравана? Од 

кога, како, на који начин, због чега?  

 

Дошло је до развоја економског либерализма у високо развијеним западним 

земљама, до појаве великих мултинационалних компанија, и до њихове релокације у 

Тајланд, Мексико, Јужну Кореју, Тајван, и Кину. Јапан и Западна Немачка се 

убрзано економски развијају, а САД и Велика Британија све више прихватају laissez-

faire економије. 

 

Док се земље у развоју конфронтирају са финансијским кризама, потребом за 

зајмовима, све се више обраћајући Међународном монетарном фонду и Светској 

банци за зајмове. Планетарна финансијска политика полако иостаје полуга 

глобалних политичких утицаја. 

 

Дошло је до ратова на Средњем Истоку, укључујући Ирачко-Ирански рат, 

Совјетско-Авганистански рат, рат у Либану и Нагорно-Карабаху, бомбардовање 

Либије и прву Интифаду у Гази. 

 

Шта се то дешава у Северној Ирској? Да ли је то  балканизација Северне Ирске? 

 

У Источној Европи су убрзано започете дубоке реформе, као што су Перестројка и 

Гласност у СССР-у, промене режима у Мађарској, крвави Тјенмен трг у Пекингу,  

смене власти у Чехословачкој и  Пољској, и стрељање Чаушескуа у Румунији. Распад 

Варшавског пакта и слабљење Хладног рата, пад Берлинског зида су све епохални 

догађаји који обележавају ову епоху. 
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У нашој земљи после Тита, се назиру некакве реформе, али национализми и 

сепаратизми почињу да растрзавају земљу изнурену и економски ослабљену, у којој 

живи уморан и апатичан народ, бујају дисиденти, побуна дрма као перманентан 

земљотрес, појавио се Слободан Милошевић, као харизматични националиста. На 

речима једно, а на делу су за време његове владавине убрзано настављени насиље и 

пљачка, свакојака раубовања обеспомоћених грађана. 

 

Какве везе то има са наводним српским национализмом? Па то је сушта супротност 

томе!. Али се увек запитам: да ли то увиђају Слободан Милошевић и његови 

сарадници? 

 

За ово време је технологија доживела снажан развој. Све чешће сазнајем о 

компјутерима. Али ми није јасно каква је њихова улога? 

 

Настављена је борба између САД и СССР-а у космосу, до пада америчког Челенџера. 

 

Десила се Чернобилска катастрофа. 

Аутомобили постају мањи и ефикаснији за употребу. 

У Југославији, упоредо са растом кризе, не узимајући је нимало у обзир, су се 

појавили бројни рок и музички ансамбли.  

Народ све забринутији и уморнији, а све више позива на песму и игру?  

Мадона и Michael Jackson су у Југославиј популарн као  у свету.  

Југославија је отворена земља ка свету. Али тај свет не зна довољно шта се у њој 

дешава, или неће да зна? Стално се питам! 

Остали су ми у сећању филмови победници Оскара:  Ordinary 

People (1980), Chariots of Fire (1981), Gandhi (1982), Terms of 

Endearment (1983), Amadeus (1984), Out of Africa (1985), Platoon (1986), The Last 

Emperor (1987), Rain Man (1988), Driving Miss Daisy (1989) 

 

 Није ми јасно зашто се толико говори о Рубиковој коцки?  
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·1 јануар 1990.године. Почетак програма реформи савезног премијера Анте 

Марковића. 

 

Може се поставити право питање, могло би се сасвим оправдано рећи, питање над 

питањима: ЗАШТО СРПСКИ, и југословенски, КОМУНИСТИЧКИ лидери и научне 

елите, НИСУ досада ПРЕПОЗНАЛИ узроке који су деценијама, а све више 

последњих година, нагризали у темељима државу, њену економију и урушавали 

њене виталне ресурсе, укључујући и оне најважније, људске? 

Ипак међу њима је било и оних савесних и поштених, упознао сам прилично врсних 

режимских стручњака ходајући по ходницима и канцеларијама разних 

министарстава  и установа протеклих мучних година. Зашто они нису предузели оно 

што је било потребно, да се открију узроци галопирајуће кризе, и предузму мере 

оздрављења?.  

 
Погодна  је  за ову сврху анализа појма ‖субверзија‖, који би се могао схватити као 

―тајно свргнуће―, стање свргавања, обарање неког режима, уставног поретка, 

државе, слабљење народа. Субверзија је уствари калеидоскоп врло различитих 

значења и перспектива. Субверзија је један подмукао напад на власт и доминантну 

културу.  

- - 

Још су стари Кинези тврдили да се нека земља може победити без објављеног рата, 

ако се у њу пусте, као вируси :корупција, безакоње, свакојаке пошасти. Које онда 

изнутра, постепено, и све брже и брже уруше и ископне. 

Истинска субверзија се може јавити у врло суптилним формама, али које могу бити 

неупоредиво опасније од отвореног бруталног тероризма, то су нпр: потстицање и 

ширење корупције, разарање правног система, система образовања, здравства, 

слабљење породичних односа, наталитета, међуљудских односа, изворне народне 

музике, развијање презира према сопственом народу, слабљење војске, полиције, 

ширење свакојаких патологија, дроге, педофилије, морбидних појава,  подстицање 

младих да иду ван земље, и сл.  
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Док је тероризам конзервативан, отворено бруталан и наиван, субверзија је 

перфидна, суптилна, и утолико опаснија. 

Тако би се на неки начин иницирала теорија завере. 

 Наша држава је нажалост манифестовала затеченост, пасивност, или чак и 

недораслост, да се супротстави тихој, завереничкој субверзији. Оваква деценијска, 

или и временски дужа, разорна деструкција, је највише долазила из појединих 

сегмената унутар саме земље. Понајвише из делова Југославије изван Србије. 

Вероватно под утицајем појединих држава које су на тај начин тихо, заверенички, 

одувек разбијале Југославију.  

Али сам препознао да су у организованом, рушилачком пиру учествовали и Срби из 

Србије. 

 

Увек сам се питао зашто, шта их то руководи да делају против  свога народа и своје 

државе? 

 

Субверзија је на пример била присутна на Косову деценијама, а да ништа 

рационално није учињено да јој се енергичније парира. Уместо благовремене 

мудрости, дошло је закаснеле бруталне репресије, што  је Албанце још јаросније 

разљућивало, уместо да ствари поправи. Косово, је еклатантан пример недораслости 

комунистичког поретка да парира завери, Тито и поједни тадашњи политичари су 

својим погрешним ( или злонамерним) поступцима прогнали Србе са Косова, 

отворили границе Југославије Албанцима из Албаније, забрањивали прогнаним 

Србима да се тамо врате. Деценијама су били попустљиви према сепаратистичким 

аспирацијама Албанаца, које су потцењивали,  тако стварајући услове за данашње 

отворене сепаратистичке аспирације.  

 

А јавно су образлагали своје необичне поступке некаквим вишим  замршеним 

разлозима, тврдећи да су они на први поглед можда помало чудни, али да је на делу 

замршена гео-политика, те да ће то у крајњој линији бити рационално и корисно за 

ондашњу Југославију. Чиме су многе навели на погрешан закључак, а оне који би се 

усудили да дигну критички глас, би сурово кажњавали.  

 

Тако да је наша држава запала у данашњи ћор сокак на Косову, које јој се измиче, и 

до тога је дошло без рата, заверенички Албанци су ојачали , да отворено спроводе 

сецесију. Они односе победу без рата. 

 

 

Срби су непобедиви у отвореном рату, али им је слабост неадекватан одговор на 

подмуклу  субверзију. Западне државе за поједине народе кажу: ―peuplades primitifs‖ 

( примитивни народи и расе), не заслужују друго него да их варамо, ко им је крив 

што нису проницљивији‖. Докажимо им супротно! 

  

Одговор је јасан, многи југословенски политичари су били доведени у забуну, нису 

били довољно стручни и проницљиви, или су пак били  застрашени, или 

индоктринирани, или једноставно поткупљени,  да се томе не супротставе, или због 
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свих ових разлога заједно. Оваквој  њиховој обеспомоћености је доприносила и сама 

природа завере која је била субверзивна, подмукла и перфидна.  

  

Ипак се са правом може на крају, упркос свега, запитати,  зашто  је наша држава ово 

дозволила?   

 

Читави заверенички ешалони власти, ушушкани  дубоко у разним службама и 

хијерахијама, врло добро повезани, моћни, успевали су да деценијама, из потаје 

конципирају, диктирају, и спроводе у дело разорне концепте, који су нашу земљу и 

народ довели до данашње тешке страданије и оробљености.  

  

Драгољуб Игњатовић је дубоко убеђен да је ова недовољно препознатљива власт која 

управља свим и свачим у Југославији и Србији, под контролом совјетских 

бољшевика. То мисле многи. И ја све више и више. Он сматра да су они то чинили, 

да би тако ослабљену Југославију одржали под својом контролом, и подешавали по 

својој вољи,  

  

Ови заверенички центри моћи су усмеравали државу у погрешном правцу, наметали 

јој погрешне капиталне одлуке у области  домаће и међународне политике: 

-користили су своју огромну моћ да би подстицали сумњичења, тиранију, раубовање, 

и масовне прогоне, чиме је нација осиромашена, ослабљена економски, руинирана 

здравстевено 

-нација је од њих била позавађана по политичкој основи ( и на друге начине). Није 

било слоге, а где нема слоге држава пропада. Унета је зла крв, вирус сумњичења, 

мржње. Они који су отели туђе, или прогонили невине, постали су  индивидуе чија 

савест је постала затрована и све су више тонули у неморал, уместо да се усправе, као 

пијанац који уместо да се отрезни, наставља све више да пије 

-дугогодишњом иницираном индоктринацијом су разбили морал, веру у Бога, 

културу и идентитет наше нације, уведени су непотизам, корупција, преваре, 

безакоње и нерад. Убачени су споља хедонизам, култ рушења породице  

-створили  су жаришта тензија, мржње, конфликата, који прете да ову земљу 

претворе у жаришта  оружане побуне, ратове, обрачуна. 

-држава се није бавила оним чиме треба, него највише обрачунима са наводним 

непријатељима, није се радило него политизирало, штеточинарило 

-измислили су Самоуправљање, Несврстаност, свакојаке штетне погубне реформе. 

Сам концепт КОМУНИЗАМ нам је нанео највеће штете, све је јасније да је као такав 

био увежена саботажа 

-већина грађана је постале незадовољна, деморалисана, апатична, временом 

рунирана 

-урушени су правосуђе, образовање, медији, разни системи 

-позавађане су нације и вере 

  

Очигледно је да је држава направила катастрофалне погрешке са оваквим штетним 

концептима које су јој наметнули центри моћи из сенке, уз подршку њихових 

страних ментора.  
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Уместо да престану да прогоне грађане и да крше њихова права, званичне власти су 

то чиниле арогантно, све више и више. 

 

По нечијем упутству је деценијама била устоличена фамозна `` лакировка``, 

лакирање, укривање истине, била су онемогућена било каква научна истраживања 

друштва. Почињване су катастрофалне погрешке, а нису биле откривене. Они који 

су указивали на њих , су падали под удар репресије. 

 

Сада предузимају мере, које су требали припремити много раније.  

 

Деноминована је југословенска валута – динар,  тако да је од претходних 10.000 

динара, настао један нови динар, а грађани су први пут након Другог светског рата 

могли да слободно купују страну валуту у банкама, по курсу од 7 динара за једну 

немачку марку. Омогућене су стране инвестиције, цене и плате су замрзнуте на шест 

месеци, предвиђено је затварање нерентабилних фирми. Такозвани`` Антин динар" 

стартује са новчаницама од 50 и 200 динара . 
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-9 јануар 1990.године. Власти ме прогоне. 
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-  
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-  

 

Како то да се наводно спроводи демократизација, а овако се продужено насилнички 

понаша према мени? Дали је у питању `` инерција``, или продужена зла намера? 
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-12 јануар 1990.године.  Неприлике са станодавцем. 
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Вођство СК Словеније захтева да се СКЈ трансформише у лабаву коалицију 

републичких партија. А адмирал Петар Шимић, лидер СКЈ у Армији, изјављује да 

армија неће одустати од идеје комунизма, али ће поштовати вољу већине на 

конгресу. 

 

 

-24. јануар 1990.године. Предлог промене закона у којима постоји захтев за 

политичком подобношћу. 

 

Политичари изјављују намере да заведу демократију, и политички плурализам, а у 

Србији опстаје подела грађана на `` своје `` и `` туђе``. Свугде се и даље истиче 

припадност СКЈ, као услов за  приступ бољим радним местима?   
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-  
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-  
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-   Јануар 1990.године.  Да ли се Југославија распада? 

 

Поредак добија жестоке ударе са свих страна.  

 

Дошло је опет до мањег окупљање Албанаца у Приштини. Демонстрацијама 40.000 

студената у Приштини почињу немири на Косову. У Загребу демонстрира 10.000 

студената због инфлације и опадања животног стандарда. 

 

Студенти Београдског универзитета су били од поноћи пред Скупштином СФРЈ. 

Окупљени под паролама »Не дамо Косово!«, »Идемо на Косово!«, »Хоћемо оружје!«, 

траже оставке савезних власти. Још пет погинулих на Косову (Ораховац, Подујево, 

Липљан и др.). И у Црној Гори демонстрације за повратак реда у покрајини. 

Оснивачки конгрес Српског слободарског покрета у Батајници.( данас се сматра 

Првим отаџбинским конгресом Српске радикалне странке). 

 

 
 

Савезно председништво наредило "специјалне мере", како би окончало насиље на 

Косову. 

 

На последњем и ванредном Конгресу СКЈ - главна тема је била увођење плурализма 

у Југославију. Словеначки делегати на Конгресу су захтевали да се одмах усвоји 

Декларација о подршци мултипартизму и слободним изборима, али тврда линија је 

изгласала да се прво продискутује у комитету. Водила се бурна расправа: СК 

Словеније, који је под притиском долазећих вишестраначких избора у априлу, прети 

да ће напустити Конгрес, ако не буду изгласани њихови либерални предлози. 

 

Да ли је ово распад СФРЈ: Четрнаести Конгрес СКЈ изгласао укидање политичког 

монопола Партије и подршку вишепартијском систему; пошто неки други предлози 

нису изгласани, делегација СК Словеније иза поноћи одлучила да напусти Конгрес; 

неколико сати касније следиће је делегација СК Хрватске – de facto се распада Савез 

комуниста Југославије. 

 

Криза је изузетно сложена, узрочници су деценијски, убрзани, перфидни, крајње 

разорни, руководећа гарнитура је неспособна, недорасла оваквим изазовима. 

Потребна је научна експертиза. Како је могуће очекивати рационалан одговор, када 

су доносиоци одлука деценијске  самоуправне  бирократе и шибичарски 

``манипуланти``?. Лако је манипулисати смушене и обеспомоћене грађане, на шта су 

они навикавани деценијама, али овде је нешто сасвим друго по среди, криза је 

дубока и сложена, а јефтина демагогија којој и даље из навике прибегавају, ту 

нимало не помаже.  
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Овде могу помоћи само мудре одлуке. Они за то нису способни.  

 

Из сукоба ова два опречна захтева, не могу ништа друго наслутити сем даље све 

убрзаније продубљавање кризе. Могући су и оружани сукоби? 

 

У Источној Немачкој демонстранти упадају у седиште расформираног Штазија, како 

би спречили уништавање докумената. СССР, САД, Велика Британија, Француска и 

две немачке државе су објавиле план о уједињењу Немачке.  

 

``Црни јануар" у Азербејџанској ССР, у граду Бакуу - совјетска војска улази у град, 

погинуло преко 100 цивила. У Литванској ССР се одржавају први вишестраначки 

избори у СССР. 

 

Врло занимљиво, у Москви је отворен ресторан `` Мк Доналдс!``. 

 

У Јужној Африци влада белаца после 27 година пушта Нелсона Манделу из затвора, 

означивши симболички почетак краја режима апартхеида; раније током месеца 

дозвољен је рад Афричког националног конгреса. 
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-6 фебруар 1990.године. Злостављање подстанара Томислава Крсмановића. 

 

 



1141 

 

-  
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-6 . фебруар 1990.године. Секретару РСУП-а: Искључивање телефона. 
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( Напомена Аутора. У прилогу је Саопштење  нашег Покрета за заштиту људских 

права од 11.4.2014.године, из кога се исчитава да безбедоносне службе настављају да 

опструирају телекомуникације ,и прогпоне масовно грађане,  као што су  чиниле за 

време Тита и Милошевића. Заслепљени незаконито стеченим богатством, 

настављају са злоделима која су чинили у претходном времену. Не хајући што Србија 

копни  и нестаје.  

Читалац овога тома ће запазити повремену рогобатност стила, лоше лекторисање и 

корекцију, или ипретураност и понављање, лош квалитет слика и физичке 

презентације, што је последица систематских сметњи у употреби личног рачунара, 

кочења, нестајања текстова. Видети на следећој адреси, СМЕТЊЕ  У УПОТРЕБИ 

ПЦ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

У следећим томовима 5 ( 1993-2004),  и 6 ( 2005-2014), су описани хронолошки догађаји 

све до краај тома 6. Уз напомену Аутора: многи прогонитељи о којима се овде говори 

су превремено преминули, од болести, неки су погинули  у саобраћајним несрећема, или 

починили самоубиство. 

Нека ови редови мудрости и упозорења, буду за наук њиховим колегама који 

заслепљени, самоубилачки настављају да насрћу на своје суграђане. Овако сам са 

најбољим намерама  говорио још у то време неким насилницима у овом тому 4 , и у 

претходним томовима. Они су ми се потсмехивали. Њих више нема!  

 Покрет за заштиту људских права, 11.4.2014.године 

председник.Тел.3511829; Моб.тел.064-3095176; Books@eunet.rs, Википедија, Архив 

Сану. www.isil.org. 

 Господину Томиславу Николићу, председнику Србије 

 Господину Александру Вучићу, ПОТПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ  ЗАДУЖЕНОМ  ЗА 

ОДБРАНУ, БЕЗБЕДНОСТ  И БОРБУ  ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И КРИМИНАЛА, И 

МИНИСТРУ ОДБРАНЕ 

 

Господину Ивици Дачићу, министру унутрашњих послова Србије. 

  

СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ  КОМПЈУТЕРА И  ИНТЕРНЕТА. МАСОВНИ  ПРОГОНИ  

ГРАЂАНА. 

  

Захтевам од вас да одмах прекинете систематске и драстичне сметње у употреби 

мога личног рачунара и интернета, и са интервенцијама у моје судске поднеске у вези 

рехабилитације и захтева за накнаду штете.  Мене, и многе грађане , ваша власт 

прогони, докази на адресама :-http://enlite.org/bela/06.doc –БЕЛА КЊИГА О ЗДРАВЉУ.-

http://enlite.org/bela/01.doc-БЕЛА КЊИГА ТУЖБА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ.- 

http://enlite.org/bela/02.doc-БЕЛА КЊИГА РЕХАБИЛИТАЦИЈА.- 

http://enlite.org/bela/03.doc-БЕЛА КЊИГА ЗАПЛЕНА АРХИВЕ.- 
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http://enlite.org/bela/04.doc-БЕЛА КЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА.http://enlite.org/bela/05.doc-БЕЛА КЊИГА О 

ПОЛИЦИЈСКИМ ПРОГОНИМА. 

  

Претпоставка да ви нисте упознати, или да би то могло бити дело страних хакера  

по девизи`` DIVIDER ET IMPERA``, ради завађања народа и власти,  како су то 

чинили  деценијама, не би могла овога пута прихваћена као логична, јер сам вас досада 

више пута обавештавао, а сличне злоупотребе доживљавам дуги низ година,  што је 

приказано на адреси: http://enlite.org/bela/04.doc. 

БЕЛАКЊИГА СМЕТЊЕ У УПОТРЕБИ ПЦ, ТЕЛЕФОНА, ФАКСА И ПРЕПИСКЕ.  

  

На делу је реваншизам који вуче корене из 1990-их година, и раније,  када сте вас 

тројица били у власги и мене јавно преко  мас медија огласили за страног плаћеника и 

агента ЦИА, и прогонили, за шта поседујем документоване доказе, као и за ваше 

учешће у терористичким акцијама, и прогонима  слободоумних новинара и јавних 

патриотских посленика. 

  

 У Србији је већина грађана обесправљена и влада продужена тиранија. Србија је 

облепљена читуљама. Читави демографски сегменти су потонули у раке. Србија 

убрзано копни. Грађани страдају и добијају подмукле  разорне ударце, а да нису ни  

свесни та се догађа са њима и њиховим блиским. 

 Завера је подмукла. Јер масовна кршења људских права и закона омогућава 

друштвено-политички систем у коме све националне институције и организације 

подлежу политичким директивама и одлукама које долазе из центара моћи 

непознатих јавности и грађанима. Устав и закони не регулишу садржину и примену 

ових директива и одлука, обично су издаване усмено, њихова садржина је непозната 

јавности, и грађанима, који не могу ни знати за њих, нити утицати на њих; 

налогодавци су одговорни једино њима самима, и њиховим сопственим хијерахијама; 

ови јавности непознати центри моћи  имају одлучујући утицај на доношење одлука 

извршнх органа власти, председништва, владе, министарстава, правосуђа, војске, 

полиције, у предузећима, научним и културним установама,  медијима, социјалним 

установама, образовању, итд. Када појединци  и организације интерпретирајући 

њихова права дођу у конфликт са таквим директвама , не могу добии никакв зашиту 

од било кога надлежног државног органа. 
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ВИДЕ СЕ ЖРТВЕ А НЕ ВИДЕ ЏЕЛАТИ!  Али се виде гробари.  

 

 Ови неформални центри мођи су званичну власт претворили у послушну слушкињу. 

Ви то добро знате. На вама, такође лежи огромна одговорност. 

 Ја сам заслужан грађанин. Имам 77 година. Знајте да сам и ја део хијерархија. Као и 

ви. Нико није недодирљив. Захтевам од вас да ОДМАХ интервенишете у границама 

ваших овлашћења, домета и компетенција, да моја права буду испоштована. Свестан 

сам изузетно сложене структуре власти и деликатних нивоа одлучивања. Стојим на 

располагању за разговор и договор о обострано прихватљивим  решењима. 

 Томислав Крсмановић) 

 

 

Србија и Југославија се приближавају вишестраначким изборима. Назирем нову 

замку за острашћене  недорасле властодршце. Демократски и фер избори би били 

право решење за разрешавање кризе. Знајући крајњу застрањеност и острашћеност 

размажених ``шибичара ``, јефтиних манипуланата и масовичких демагога, не могу 

никако замислити да ће они дозволити да буду побеђени вољом народа на будућим 

изборима. То би им била шанса да поступе раионално и мудро, да спасу земљу и 

колико толико сачувају и своје позиције. Нека буду у опозицији, нека пр епознају 

своје пропусте, нека их исправе?. 

 

Уместо предизборног демократског отварања је све присутнија хистерија, преживеле 

бирократске снаге се концентришу да онемогуће праве патриоте, да их ослабе, а да 

фаворизују своје људе . да их убаце  у будуће политичке странке по њиховој вољи, и 

да тако остану и даље на власти. 

 

Демократска странка је основана/обновљена у Београду .Председник: Драгољуб 

Мићуновић. 
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А шта је са другим демокатским странкама, например аутентичном Демократском 

странком Давидовић Грол?  

 
Милан Грол 

 

 

Конференција СК Словеније - прекидају везе са СКЈ, мењају име у Странка 

социјалдемократске обнове (СДП), не траже отцепљење од Југославије већ 

конфедерацију. 

 

Услед немира на Косову, тамошњи мањински Срби упорно траже заштиту од насиља 

већинских Албанаца. Председништво СФРЈ је дало наређење ЈНА да угуши немире 

на Косову. Поново је уведен полицијски час на Косову. Слободан Милошевић 

оптужује Словенију и Хрватску за "подршку терору" на Косову, каже да би стотине 

хиљада Срба могле да оду на Косово. Припадници Здруженог одреда милиције 

савезног СУП-а из Словеније напуштају Косово. Савезни председник, Словенац 

Јанез Дрновшек, најављује појачање присуства војске на Косову, као и развојни 

програм. 

 

Каква дволичност! Они говоре о демократској плурализацији, а у Србији се не 

смањује масовна репресија.  

 

Само пљуште узнемирујућа саопштења: Сабор СР Хрватске усвојио амандмане на 

Устав дотичне републике, којима је озакоњен вишестраначки систем.  У Книну 

основана Српска демократска странка.  

 

Извршно веће Словеније доноси противмере привредној блокади Србије. одржан је 

Први општи сабор ХДЗ-а  

 

Услед српске блокаде од децембра, словеначка влада ускратила 15% уплате у 

савезни буџет. 

 

А док се све ово дешава, док Југославија кључа, растаче се из дана у дан, они се и 

даље баве будалаштинама, масовно кажњавају некакве ``опасне непријатеље``, који 
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то уопште нису. Некоме је ``сврака мозак попила`` Где мачака нема мишеви коло 

воде! Концентришу ионако оскудне ресурсе на погрешном месту. 

 

Ове усијане безбедњачке и конспиративне главе, ови фараони у дубокој илегали и 

сеновитости њихових неформалних заповедничких функција, ће се  ушушкати, и за 

време надолазећих вишестраначких избора ће се, укривајући иза својих људи у 

државном апарату, у новооснованим политичким странкама, провући и остати у 

неформалној власти, као што су то и данас. И тако сачувати своје незаконито 

стечено богатство и привилегије.  

 

``Они владају овом земљом, а не Слободан Милошевић и његови државници. 

Милошевић је њихов параван, они одлучују и владају, а марионете, роботи, то што 

они одлуче спроводе у дело``, процењује Љубиша Благојевић ( томови 2 и 3), он је 

сада потпредседник наше организације. Љубиша је докторирао на Сорбони 

економске науке, предаје на некој високој шкли у Француској.  

 

Ови тајни моћници су главни кривци за слом Југославије, то јест њихова 

извитопрена психологија, међу њима има прилично оних који погрешно процењују 

стварност, време, простор и људе, има истинских фараона, који су се одавно 

одлепили од стварности, међу њима има сурових мучитеља који масовно разбацују 

људски материјал. Њихова девиза је : ШТО ГОРЕ, ТО БОЉЕ! Они су весници буре. 

Мржња је њихов водич. Они себе сматрају недодирљивим, те отуда себи дозвољавају 

незамисливо самовлашће. То је одбрамбени психолошки механизам који се зове 

рационализација. Они размишљају на следећи начин: ми смо недодирљиви, отуда 

нам је све дозвољено, а уствари се радују томе, да би могли да пљачкају, краду, згрћу 

привилегије. 

 

Овако размишља Љубиша. 

 

Тешко ли се нама у будућности. Када они буду у плуралистичкој држави на власти, 

осећаће се још охрабренијим, посегнуће још немилосрдније на незаштићене, њихова 

душевна, морална, духовна бољка ће невероватно узнапредовати. 

 

А они несвесни својих недостатака, убеђени су да су савршени, да су надљуди. А 

уствари су недорасли, антрополошки отпад. 
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-12 фебруар 1990.године. Сибила и њена сестра одлазе у Парагвај. 

 

Авион из Београда је атерирао на аеродром у Атини. Атина је била осветљена благим 

сунчевим зрацима. А Сибилино присуство милује као благи топли пролећни дан, 

наговештава незаборавна два дана дружења. На Атину се настављало бескрајно 

плаво море. Чим изађох из огромне и удобне летилице нађох се у благој клими, 

ваздух је био прозиран и топао као у Београду у пролеће. Стајала је у холу ваздушног 

пристаништа, радосна ме је нестрпљиво очекивала. Она у оваквим приликама уме 

да буде необично нежна на њен начин, њен загрљај би био кратак, осетио бих топао 

додир руку око врата, које би ми у трену додирнуле косу на потиљку,  и усне на 

устима. Она не воли изливе нежности на јавним местима, своју интиму не жели да 

излаже знатижељи пролазника. 

 

Кренусмо од излаза ка такси станици. Десио се изненадни и необичан сусрет. 

Однекле зачух да неко повикну моје име. Стадох  у месту, окретох се ка извору звука. 

Преда мном се створи сав  

насмејан средовечан тамносмеђ човек. Загледах га, јели  могуће ? То је био Јоргос, 

Грк , мој драги пријатељ са којим сам се дружио јула 1967.године за време мога 

боравка на Северном мору у Белгији, и кога сам срео по други пут приликом мога 

поновног доласка у Брисел септембра 1974.године. Пажљив читалац трећег тома ове 

Саге, коме сам дао назив Роман о Бриселу, ће се сетити нашег изненадног сусрета на 

Железничкој станици Север-Брисел, након мога изласка из воза. Он ми је тада од 

срца дао мању суму новца, која ми је итекако олакшала прве дане поновног мучног 

боравка у овом великом граду. Он ме загрли као најдражег сродника. Гледао ме је , 

топло, као брата, питао се откуд ја овде?. Онда пажљиво осмотри Сибилу. `` Она је 

моја вереница, живи у Лондону, овде смо да проведемо неколико дана заједно у 

Глифади``, представих му Сибилу. Она зна француски, разумела је шта разговарамо. 

Промрмљах неколико речи одакле се нас двојица познајемо. Она се учтиво удаљи и 

стаде са стране да два добра стара пријатеља измене утиске након толиких 

прохујалих година.  Ми и Грци смо тако сличног духа. То сам по први пут схватио за 

време мога боравка у Бриселу  (том 3). `` Власник сам самопослуге, иде добро, 

оженио сам се, отац сам двоје деце``. Погледао ме је:`` Ниси се изменио, држиш се``. 

Разменили смо адресе, растали се као стари драги и одани пријатељи, дуго смо 

остали један другом у загрљају. Док је такси журио кривудајући кроз возилима 

закрчене улице велеграда, хитајући у мирну Глифаду на обали мора, очекујући 

приземну кућу утонулу у завучено двориште препуно онижег медитеранског 

растиња, из прикрајка сам је осматрао. Била је иста онаква као у Београду. На њу не 

делује влажна и магловита клима Енглеске. `` Ми и Грци смо тако сличног духа, 

Грци су за време мога боравка у Бриселу били моји драги и одани пријатељи``, 

искористих  да јој појасним о Јоргосу. 

 

Када смо се нашли у кући, очекивало ме је ненадано и тужно сазнање. Она седе на 

столицу наспрам моје, погледа ме право у очи:`` Наименована сам за шефа 

Представништва у Асунциону главном граду Парагваја, дупло већа плата, морала 

сам прихватити, сестра и ја се селимо тамо, треба да се јавим на ново радно место 8 

марта у Асунциону``.  
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Ућутали смо. То значи нема виђања за врло дуго време. Можда и дефинитиван 

прекид?  

 

`` Уколико би прихватио да и ти дођеш са нама тамо, већ сам разговарала о послу за 

тебе, тамо има успешних предузетника људи из ових крајева, моја црква је тамо 

добро уведена, ти си експерт за маркетинг и менаџамент, знаш стране језике, 

научићеш брзо шпански?``, постављала ми је питање, иако зна да то нећу 

прихватити, она то жели од срца. `` То је за мене неприхватљиво``, она је схватала 

зашто.  

 

Ту ноћ, када смо били сами у тами и миру, окренула ми се на јастуку, и мало 

наслонла на лактове: ``Моја животна жеља број 1 је  дете, желим да имам дете са 

тобом?``. 

 

Њене речи су ме учиниле сретним, она ме воли, уважава, ево још једног доказа да ми 

је привржена, али:`` Ја не могу да се бавим како треба ни са мојим деветогодишњим 

сином Миланом, за мене је неприхватљиво да имам са тобом дете, јер си ти далеко, а 

детету треба стално присутан отац``. Тиме је наш разговор на ту тему био окончан. 

Неизвесност за нашу заједничку будућност је била у нама, али је испуњавала и собу, 

незатворено крило прозора је повремено тужно зашкрипало и куцнуло у зид,  сат је 

неминовно одбројавао време у ноћној тишини као да изриче пресуду. Она је ћутала. 

`` Нећемо моћи да се видимо више месеци, можда на лето, то је далеко, бићемо у 

контакту писмима а, и ако буде могуће понекад ћу те назвати телефоном``. Застаде 

па настави са новом надом:`` Не желим тамо да останем, нити да боравим дуго, чим 

фирма стане на ноге, враћам се у Европу, ја желим да се вратим застално у Београд`` 

. 

 

Није ми измакао пажњи необичан догађај. Водимо рачуна о котрацепцији, не 

желимо да остане трудна. Устаде изненада, учини нешто што никада није досада 

урадила, узе употребљен презерватив и журним корацима га однесе у ходник, ипак 

сам при бледој светлости сијалице назрео како га нервозно и брзо зави у некакву 

кесицу, и енергично се упути ка кухињи, зачух благи хук враташца фрижидера.? 

 

Наш растанак је био тужан, али смо обадвоје навикли на свашта у нашим трновитим 

животима. Упркос свега у нама је треперила нада. Она никада није патетична, своја 

осећања не испољава сем када смо сами, препуштени чаролији незаборавних 

дружења.  Тако је било и овога пута. Када смо се растајали, док сам ја улазио у 

поростор ка авиону за Београда, оне је стајала непомична и дискретно ми махала, све 

док нисам ушао у велику челичну металну птицу. 

 

Док се тло муњевито удаљавало, а зграде постајале све мање, море се претварало у 

бескрајно просуто плаветнило размазано кичицом, она је остала. Како је живот 

суров, постоје неминовности и нужности, како оне кажу тако је. Да ли су њена 

осећања искрена и стабилна? Да ли ће толика просторна и временска дистанца која 

се сада истура међу нама, бити толико јака да нашу везу ослаби, или угаси наша 
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осећања? Дали су наша осећања пена ероса, или садрже у себи нешто дубље и 

трајније? . 

 

Она ми је у више наврата саопштила искрено, из дубине срца: `` Нас две смо ти 

вечио захвалне што си је ослободио``. Тачно. Али ја нисам ``ослободио` ни  себе, нити 

моје блиске. Ко је Сибила? Она је тако необична.  

 

 

-18 фебруар 1990.године. Интервју у часопису НОН. 

 

 



1151 

 

-  



1152 

 

- 20 фебруар 1990.године. Штрајкач Драган Стефановски смештен по казни у 

лудницу. 

 

-  Покрет за заштиту људских права                                  20 2. 1990. г. 

 

Поштански фах 72, Пошта 38, 11060 БЕОГРАД 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИШТВУ СР СРБИЈЕ 

 

Штрајкач из београдске фабрике ИТМ Драган СТЕФАНОВСКИ, жртва злоупотребе  

психијатрије у политичке сврхе који је недавно ослобођен  из психијатријске 

болнице ( ми смо га отуда ослободили), је предмет дисциплинског поступка  и 

претњи отказом зато што је организовао штрајк због кога је и био смештен у 

лудницу. 

            Позивамо се на наше дописе достављене на горњу адресу 24 јануара и 5 

фебруара ове године којима смо вас били обавестили да је Д. СТЕФАНОВСКИ  

радник фабрике ИТМ из Земуна био смештен у психијатријску болницу «Л. 

Лазаревић» у Београду само зато што је организовао штрајк радника у његовом 

предузећу (који је био оправдан и циљ ми је био одбрана радничких права) и био 

раднички трибун у ИМТ дана 11. јануара, ослобођен је 1. 02. 1990. године. 

       Ми смо у наша два претходна дописа расветлили околности у којима је дошло до 

овога злодела према Стефановском, сада је свима јасно да се није радило ни о каквој 

душевној болести него да је он тамо био смештен по казни и да би се његовим 

примером застрашили и  други радници ИМТ. Уједно то је добро позната пракса 

бирократије да противнике етикетира, овога пута психијатријским жигом који је 

утиснут Стефановском, њему прилазе колеге радници који се не разумеју добро у 

софистиковане бирократске заврзламе и гледају га са сумњом и неповерењем, тако је 

и дискредитован и дисквалификован. Али има и оних промућурнијих који у свему 

виде ујдурмму оних којима је он сметао. 

         Стефановски је почео недавно да ради, за њим је стигла у предузеће отпусна 

листа са шифром (дијагнозом- 305) што је озбиљно  обољење, која је раширена међу  

радницима. Али, затим долази друго тешко искушење, против њега је покренут 

дисциплински поступак бр. 6 од 10. 01. 1990. године због теже повреде радне 

дужности из чл. 89 ст 1 37 и 43 Правилника о радном односу тиме што је 27. 12. 1989. 

у својству самозваног  Штрајкачког одобра окупио 400-500 радника ИМТ у 11. ч 30 

мин у кругу предузећа који су обуставили производњу истичући своје захтеве, затим 

им је предложио одлазак пред Скупштину, извео их из круга фабрике у 13, ч 50 

минута око 1500-2000 радника и повео их пред Скупштину, где је изнео низ 

неаргументованих и неоснованих захтева, захтевао је оставку генералног директора, 

синдиката, поновни избор чланова Радничког савета, итд. Чиме је нарушио углед 

ИМТ и његовог генералног директора, «омео процес производње чиме је нанета 

велика материјална штета». Захтева се да се Стефановски казни. 

           Најенергичније захтевамо од вас да предупредите овај обрачун са радником 

који се борио за радничка права. Сада се кроји ново законодавство које треба да 
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регулише питање штрајка како то доликује држави која жели да се придружи 

Европи. Посебно заслужује пажњу чињеница да се он прво шаље у лудницу као 

душевни болесник који није у стању да управља својим поступцима, а одмах чим из 

ње излази под нос му се подмеће нова клопка и прогон. Неко се може сместити или у 

лудницу или против њега  водити дисциплински поступк као против радничког 

вође, али не може и једно и друго. Изгледа да управо ИМТ и СУП мисле још увек као 

и раније у  прошлости да је захтевање својих и радничких права од свемоћне државе 

на такав начин знак душевног обољења, а што је знак да се споро ослобађамо 

бољшевичког наслеђа и у овој области. 

           Обавештавамо вас да је отац Стефановског био прогањан политички без 

законског основа и ваљаног повода, зато што је испољио своја верска осећања, морао 

је да напусти СКЈ и уследила је серија прогона како оца, тако и супруге и деце, 

калварија која траје до данашњих дана. Вероватно су оцу Стефановског били 

ставили на душу још неки прекршај по њиховим мерилима. Он је умро релативно 

млад од рака на дебелом цреву, мајка је тешко оболела, деца Стефановског су 

болесна. Докле ће породица Стефановског успети да одолева нападима разуларене 

бирократије? Сам Стефановски је већ нарушеног органског здравља  које се 

деградира. Да напоменемо јој једну хиокризију ј. Б. Тита, јавно је прокламовано да 

ДЕЦА НЕ МОГУ СНОСИТИ ПОСЛЕДИЦЕ ЗБОГ ПОЛИТИЧКИХ ГРЕХА 

РОДИТЕЉА, а и данас се прогоне и праунуци бивших политичких грешника, тако је 

било и у време покојног Тита, његови следбеници очигледно се држе титовског пута 

како стално бучно прокламују. 

            Пошто сте обавештени о овоме прогону ви сте и законски одговорни за његове 

последице. Утолико пре се надамо да ћете се заузети за њега у границама ваших 

овлашћења. И добре воље. 

 

За Покрет  за заштиту људских права у Југославији 

 

Илија Илијевски, психолог. 

 

 ( Напомена аутора: Драган Стефановски је званично неурачунљив душевни 

болесник, а ова дијагноза није сметала ЈНА да га касније мобилише и пошаље на 

Вуковарски фронт где је био неколико година. Према нашим сазнањима, не само 

Драган него и многи други са тешким психијатријским дијагнозама су били 

мобилисани и  слати на фронтове у Босни и Хрватској). 

 

 

МИЛИЋ ОПАРНИЦА- жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе је био 

1983 године осуђен на дужу временску  казну због вербалног деликта, којом 

приликом је дошло до злоупотреба психијатрије у сврхе кажњавања. 
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-20 фебруар 1990.године. Непоштовање уставног права на петицију. 
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20 фебруар 1990.године. 

 

- Покрет за заштиту људскхх права                                                

 

                Југославији 

 

КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА 

 

                У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38, 11060 БЕОГРАД 

 

 

                                                                              СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

                                                                          Министарству правосуђа србије 

 

 

Захтев да буде затворена Психијатријска болница Централног затвора у Београду. 

                 Ослобођени демонстранти који су провели извесно време у Централном 

затвору у Београду, у затвору у Падинској скели и другим затворима у Србији, а 

међу њима и челници СПО Драшковић и Марјановић су згранути крајње нељудским 

условима који још увек владају у затворима у Србији. 

                Ми се већ годинама обраћамо надлежним државним органима и јавности са 

сличним порукама али, нажалост, требалоје чекати да се десе масовна хапшења 

опозиционара, освешћених и храбрих умова, па да у томе тек тада добијемо њихову 

подршку и разумевање за наше оптужбе. 

                Нарочито често смо упознавали са стањем у Психијатријској болници 

Централног затвора у Београду у Бачванској 14 која се налази у ширем центру 

престонице. О овој болници смо сазнали од вербалних починитеља које смо отуда 

спашавали и од којих су неки тамо боравили и по 10 или 15 гоидна. 

                Ова затворска болница је под надзором Министарства правосуђа, а не 

здравства, њени лекари су службеници правосуђа, а не здравствене асоцијације, 

њено функционисање је регулисано ЗИКС:ом (Законом о извршавању  казнених 

функција) а не законима који регулишу рад здравствене установе. Услови живота и 

третман болесника су врло слични условима у затвору који се налази у истој згради 

и односу према затвореницима. 

                Подсећамо, још једном, да су неадекватни грађевинско- технички услови, 

санитарије, (хладноћа, зграда чија је конструкција неприлагођена за потребе једне 

болнице) монотона исхрана, лоше одевање, медицинска нега не испуњава ни 

минимум прописаних норматив медицинског рада и стандарда медицинске услуге. 

Нарочито тежак и понижавајући третман је резервисан политичким затвореницима. 

Они су често онемогућен у контактима са сродницима и пуномоћницима, изложени 

застрашивањима, претњама, уценама, измешани са неурачунљивим психопатама, 

убицама које против њих подстичу. 

                Онемогућавају их у вршењу верских обреда, укида им се право на 

интелектуални рад. У овој устаови има корупције, вршљања гангова, силовања и 
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шверца, честих физички обрачуна па и убостава. Зато се за поједине пацијенте 

боравак у овој установи, где су смештени као наводни душевни болесници ради 

лечења претвара у сурову одмазду. 

                Ова болница јако подсећа на специјалне психијатријске болнице у СССР:у 

пре перестројке. 

                Упркос увођења вишепартијског система у Србији, последњих догађаја у 

Београду који најављују «српско пролеће» у овој болници је остало све као раније. 

Пацијенти ове затворске болнице ко и популација затвора у Србији се осећају 

преварени и напуштени од опзиције и дубоко су њоме разочарани и запрепашћени су 

не само што им се не помаже, него што о њима скоро нико ништа не говори и 

затвори су још увек табу тема. 

                Основаност и истинитост наших података се могу проверити на лицу места, 

јер је ова болница под надзором Министарства правосуђа. 

                Посебно забрињава ћутање опозиције, јер док она затева присуство на ТВ и 

цео Београд претвара у позорницу манифестација месног незадовољства, дотле на 15 

минута тројејбусима 19, 22 и 29 од Трга Слободе је утамничено неколико стотина 

несретника и о њима нико не говори ни речи. И ово је потврда крајње конфузне 

ситуације са оозицијом чија је пажња скренута са овако суштинских тема. 

                Затевамо да у духу демократских промена последњих дана одмах предузмете 

мере да ова болница буде затворена, политички затвореници пуштени кућама, а 

душевни болесници смештени у грађанске болнице, јер тамо је могуће лечење и из 

ове установе излазе болеснији него ли у мометну уласка у њу. Уједно захтевамо 

измену чланова 63 и 65 КЗ СФРЈ да би се онемогућиле злоупотребе и смештаји 

политичих ненасилних криваца у психијатријске болнице као и измену ЗИКС-а да би 

ове болнице биле изузете из надлежности правосуђа и стављене  под надзор 

здравства,као што је то урађено у СССР-у. Овоме треба додати и пројекат измене 

Грађанског поступка насилне хоспитализације душевних болесника, јер су и по њему 

честе злоупотребе. 

                У нади да ћете испитати ове предлоге и поступити у духу демократског вала 

који запљускује Србију 
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-20 фебруар 1990.године. Изгнанство Доброслава Параге. 
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-26 фебруар 1990.године. Саопштење за јавност. 
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Миша Костић новинар Радио Београда II. постао је моја десна рука. Он је 

интелигентан и образован сарадник. Врло је тачан и дисциплинован. Оно што се 

договоримо то и спроведемо у дело. Надарен је писац неколико књига и члан УКС. 

Он  је пре извесног времена навратио у мој подстанарски стан, којом приликом сам 

му дао податке о жртви злоупотребе психијатрије у политичке сврхе Радомиру 

Вељковићу. Он сада на ту тему пише роман``Лудница``. 
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-4 март.1990.године. Телефонски позив пред лет за Асунцион. 

 

По подне је завонио телефон у моме стану:`` Сутра ујутру летимо за Рио де Жанеиро, 

одмах имамо везу за Асунцион. Бићемо у контакту, и ако Бог да да се опет ускоро 

видимо. Недостајаћеш ми, мислићу увек на тебе, грлим те, заувек сам твоја ``.  

 

Па и Мариола ме је у Бриселу звала да са њом одем за Парагвај, зар је могућа оваква 

коинциденција? 

 

На  радиу се чула песма: ``Грли ме љуби ме``, мислим да је певала Силвана 

Арменулић. Онда чух још једну дивну песму, мојом собом су одјекивале  потресне 

дубоко осећајне речи младе девојке: `` Плакала сам целу ноћ, вртело се све у круг. А 

он ми је само био добар друг``. 

 

Неминовности и нужности одређују наше животе. Упркос свега живот је леп, како 

кажу Французи: La vi est belle. Сибила је нови занос, екстаза. Зар је могуће, па и 

Мариола у Бриселу  ми је понудила да одем са њом за Парагвај?  

 

Не, ја нисам заборавио на моју бившу супругу , она је нешто друго. 

 

Врађам се у стварност, она је мучна. Али се ја никад нећу предати. Нова екстаза, 

Сибила, у мени буди нову потиснуту енергију, пробуђеним  осеђањима владам тако 

да пробуде у мени нов полет и да ми дају нову снагу. Нити сам песник, нити 

сањалица, мој приступ осећањима је врло прагматичан, она су дивна ствар у животу 

људског бића, у њима треба умети уживати. Али је мој приступ екстази уједно и 

утилитаристички. Користим је да у себи потстакнем потиснуту креативност, да 

стварам нове пројекте, и  да их остварујем.  

 

А Ани ? ( том 3). Ево ме опет у Бриселу, у улици rue de la Fierte Natonale ( улица 

Националног поноса), промичу зграде у  rue des Gloires nationales  ( улица 

Националних слава) , нађох се испод једне заставе у улици по имену улица Заставе, 

вијорила је на ветру, лепршала је звучно својим сомотским шавовима. Знао сам тада 

да ће победа бити моја. 
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-11 март 1990.године. Невоље због имена. 

 

У београдском тиражном листу Вечерње новости је са данашњим даном објављен 

текст са овим насловом, у коме се читаоцима приказују невоље мога имењака са 

Церака, кога тиранишу телефонским позивима из целе Југославије, прете му, 

уцењују га.  

 

Бркају га са мном. 

 

А шта тек ја трпим?  

 

Дана 15 марта ове године сам послао реплику листу и захтевао да је по Закону о 

јавном информисању објаве. Нису објавили. 

 

 
 

Реплика на текст``Невоље због имена`` 
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-12 март 1990.године. Поново одбијен захтев да Покрет за заштиту људских права 

буде уписан у регистар удружења грађана. 

 

А и овај поступак власти је у суштинској контрадикцији са њиховом тврдњом да у 

Југославији желе да спроведу демократизацију. 
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·  14 март 1990.године. Оснивачки сабор Српског покрета обнове - уједињени Српски 

слободарски покрет Војислава Шешеља и фракција СНО Вука Драшковића. 

(Напомена: ова двојица ће се разићи пар месеци касније). 

 

Обојицу лично познајем. У претходним поглављима овог тома сам писао о моме 

дружењу са Војиславом Шешељом. А Вука Драшковића сам упознао када је био 

новинар у синдикалном листу у Београду. На мене је упечатљив утисак оставио 

његов текст у тим новинама у коме је тврдио да у Србији, Босни и Херцеговини има 

неколико стотина хиљада жалби на повреде законских права Бироима за жалбе и 

притужбе. 

 

Обојица су интелигентни и образовани, искусни у борби за поштовање демократских 

начела. Занимљиво, оба су Херцеговци. И били су чланови СКЈ. Убеђен сам да 

њихова коалиција неће дуго опстати. Знајући их лично, и познајући наш менталитет, 

питао сам се ко ће од њих бити председник? Убеђен сам да свако од њих сматра да 

баш он треба да буде на челу организације. Међу њима постоји разлика у годинама, и 

у виђењима. И разуме се у политичким амбицијама. 

 

 

 

 

 

-19 март 1990.године. Телефон у стану поново искључен. Писаћа машина поново 

покварена. 

 

 

 

 
Зар да се овако нешто дешава у земљи која обећава брзу демократизацију? На делу је 

превара. 
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-19 март  права.1990.године. Репресија и гушење активности Покрета за заштиту 

људских  
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-19 март  Споразум Југославије са Међународним монетарним фондом (ММФ). 

 

Југославија добија 18-месечни станд-бај кредит у вредности од 600 милиона долара 

за подршку реструктурацији. 

 

Опет подршка и кредити Запада? А ови одавде бацају дрвље и камење на западне 

земље? ``Дају им паре да се не окрену Баћушкама``, каже ми Мика Андрић, удобно 

заваљен у наслоњачи у његовој стручним приручницима пренатрпаној канцеларији 

у Галеници. 

 

Колега фармацеут који бану у канцеларију, баш у тренутку овог разговора,  мисли 

потпуно другачије: ``Данајски дарови! Тиме ће ову будаласту власт још више 

успавати да не препознају и исправе погрешке. Да брже потону!`` 
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-21 март 1990.године. Саопштење Удружења подстанара Југославије 
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-22 март 1990.године. Афера око наводног тровања албанске деце на Косову. 

 

Афера око наводног тровања албанске деце на Косову, довела је до нових 

демонстрација Албанаца. Али међународни панел лекара, није нашао доказе отрова 

ни епидемије, већ се помиње "масовна хистерија". 

 

Значи ако Албанци тврде да има злоупотребе медицине, онда поредак реагује. Али 

када неко изађе са истом тезом овде у Србији, никог није брига, сви ћуте? 

 

ЈНА опет на косовским улицама, Србија преузима директну контролу над 

тамошњом милицијом. 

 

На састанку "координације" (највиши српски руководиоци, напомена аутора) 

оцењено је да процес распада Југославије изгледа незаустављив, да је  

 

конфедерација неприхватљива, те да се Босна и Херцеговина не може сачувати као 

држава. 

 

Студио Б покренуо ТВ канал, кога власти убрзо забрањују. 

 

 

-29 март 1990.године. Стигло писмо од Сибиле. 

 

Све је у реду. Обе су добро. На радном месту је све како треба. ``Цео јуни ћу бити на 

семинару у Њу Јорку. Најавили су да треба да почетком следеће године дођем на 

недељу дана у Лондон,  па да се онда за викенд видимо у Глифади``. Мислим на тебе 

и једва чекам да се видимо, тако је завршила ово писмо.  

 

-29 март 1990.године. Допис из Париза. Моје писмо још једном није стигло до 

дестинатера. 
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-Март 1990.године. Осипање Совјетског Савеза. 

 

Литванија проглашава независност од Совјетског Савеза, што Москва оцењује 

нелегалним Совјетски војници започињу повлачење из Мађарске. Естонска ССР 

проглашава совјетску власт нелегалном од 1940.године. Михаил Горбачов изабран 

на новостворени положај Председника Совјетског Савеза, након измене Устава у 

смеру устоличења јаког председника. 

 

 

 

Данас ми је на јавној трибини у Дому омладине приступио Голуб Бакић, држао је у 

руци уздигнут лист:``Ево га тајно саопштење Комунистичке партије СССР-а, у коме 

стоји јасно и гласно: ДА СЕ ЧЛАНОВИ  КПСССР-а , ИНФИЛТРИРАЈУ У СВЕ 

БУДУЋЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ И ДА ИХ УЗМУ ПОД СВОЈУ КОНТРОЛУ``. 

Док сам прелетео очима преко овога занимљивог текста, он се насмеши: `` Совјетски 

савез је огроман  незамисливо моћан, ово је за њега кијавица``. 

 

Исто мислим и ја, на неки начин сам убеђен да је ово нека ујдурма и да бољшевици 

изводе некакву представу, да нешто муте. СССР је у мојим очима изузетно моћан, 

жели да пређе у вишепартијски систем на папиру, а да бољшевици остану и даље на 

власти. 

 

Источна Европа се убрзано престројава. Одржани су први демократски избори у 

Мађарској од 1948. - побеђује конзервативни Демократски форум. Бивши комунисти 

су четврти. Први и последњи слободни избори у ДДР - 48% посланика добила 

Алијанса за Немачку, на челу са источним огранком ЦДУ . 

 

Намибија постаје независна од Јужне Африке. 
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-1990 година. Основано Удружење незапослених Југославије. 
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-27 март 1990.године. Деда Мраз - Доброљуб Војиновић нам се придружио. 

 

Упркос година он је врло успешан маратонац. Врло жилав човек. Са њим сам се 

често шетао и дуго би разговарали. Поверио ми се, он је опозиција, био је због тога 

деценијама излаган тешким прогонима. 

 

-  
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- 4април 1990.године.  Републичком јавном тужиоцу. 
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-4. април 1990.године. Геноцид над породицом Кријешторац из Београда. 

 

Разговарао сам са браћом Кријешторац. Они су жртве тешких злостављања. `` Ми 

смо српског порекла, види нам се по презимену``, каже један од снажних момака. Ту 

се нађе Света Ћук, слуша га врло пажљиво. Када два брата замакоше иза ћошка, 

Света ми се примакну и поверљиво прошапута:`` Они мисле да их овде прогоне 

Срби, јер су Муслимани, па се зато правдају да су српског порекла. Али ``у томе грму 

лежи зец``, њих овде управо прогоне Муслимани  преко својих људи у полицији, да 

их казне што имају симпатије за Србе, да им поруче: Ето вам ваши Срби, видите 

какви су, бежите од њих, ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ``. 
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-10 април 1990.године. О Удружењу незапослених Југославије. 
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-22 април 1990.године.  Први демократски избори у Словенији и Хрватској. Косово. 

 

Победа коалиције ДЕМОС (54% гласова) на парламентарним, и Милана Кучана, на 

председничким изборима (ДЕМОС се залаже за суверенитет и економску 

независност, напомена аутора). 

 

Избори у Хрватској за Сабор: убедљива победа ХДЗ-а - са 42% гласова и 205 (58%) 

Саборских заступника; странка се залаже за конфедерацију независних држава и 

уклањање Срба са утицајних положаја (помиње се и референдум о границама БиХ у 

случају распада СФРЈ). 

 

Републички СУП Србије преузима све послове јавне и државне безбедности на 

Косову. 

 

Председништво СФРЈ укинуло ванредно стање на Косову и амнестирало 108 

политичких затвореника. Азем Власи ослобођен оптужби за изазивање штрајкова и 

протеста претходне године, ослобођено и осталих 14 лица којима је суђено заједно с 

њим (А.Власи био ухапшен у марту 1989).  
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-2. мај 1990.године. Прогони Хивзије Париповића из Београда. 
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-4 мај 1990.године. Последњи пут сирена у 15:05, на годишњицу Титове смрти. 

 

Затекао сам се баш тада на Теразијама испред кафане Касина. Сви су устали и 

завладала је мукла тишина. Видех у близини, стоји непомичан као кип Марко , син 

брата Боре. 

 

 

-5 мај. Песма Евровизије 1990. у Загребу. 

 

Породица је била окупљена као и обично, владало је свечано расположење. Милан 

ми је сав радостан и сретан сео у крило. Саша је била расположна и весело се 

смешкала. 

 

Побеђује Тото Котуњо. Наша представница Тајчи, из Хрватске је седма. 

 

Шта ће бити са нашом разореном породицом. Врло болно доживљавам тужне очи 

малог сина. Он је сретан када се ја појавим на вратима, када позовем на телефон. 

Доносио  бих му храну, слаткише, куповао играчке, књиге, водио га у шетње, у 

биоскопе, на Калемегдан, у Зоолошки врт, у Дечије позориште Бошко Буха. 

 

 

 

Мај 1990.године. Максимир: На фудбалској утакмици у Загребу, између београдске 

Црвене звезде и загребачког Динама дошло до великог сукоба навијача два клуба. 

Повређено је 79 полицајаца и 59 гледалаца. 

 

Ротација у Председништву СФРЈ, на чело долази Борисав Јовић (ужа Србија). Лојзе 

Петерле из ДЕМОС-а постаје први демократски премијер Словеније. Одузето оружје 

Територијалним одбранама у Словенији и Хрватској. 

 

-16 мај 1990.године. Одлука о одржавању митинга о људским правима. 
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-25 мај 1990.године. Забрањен митинг. 
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Одбијају дозволу за наш митинг, а за то време: 

- после напада на члана СДС у Бенковцу, Мирослава Млинара, ова странка 

одлучила да повуче својих пет заступника из Сабора 

- у Сарајеву основана Странка демократске акције 

-у Хрватској власт службено преузима Хрватска демократска заједница. Фрањо 

Туђман изабран за председника Председништва СР Хрватске, Стјепан Месић је 

премијер.  

 

-26 мај 1990.године. Вест листа Вечерње новости из Београда о разбијању митинга и 

хапшењу Томислава Крсмановића.   

 

Иако СУП није дао дозволу за одржавање митинга, скупило се доста  света, све сами 

незадовољници и страдалници. Ја сам стао испред њих и мирно им објаснио да се 

митинг одлаже јер нам СУП није дао дозволу. Гомнла се  усталасала, зачули су се 

узвици:``Лопови, убице``, и одбили су да се разиђу. У Пионирском парку настаде брзо 

збијање присутних, уздигоше високо транспаренте, знатижељни бројни пролазници 

застадоше да виде шта се догађа, зачуше се повици:'' Уа!'`. 

 

У трену стиже неколико полицијских марица, видех како почеше да растерују 

огорчене борце за људска права, у једној пустој алеји спазих два полицајца како 

песницама снажно ударају Деда Мраза (поменутог Богољуба Војиновића).  

 

Богољуб који је старији, али још виталан човек, паде на бетон јечећи. Они 

наставише да га бију по бубрезима и оставише га на тлу. Дојурих до њега. Он устаде 

и стаде уз дрво да мокри: ``Мокрим крв``, узвикну гневно ``повредили су ми 

бубреге``. 

 

Онда су нас потрпали у неколико повећих марица и спровели право у ГСУП у улици 

29. Новембра. 

 

Изручили су нас у повећи ходник и почели једног по једног да испитују. Прво су мене 

ставили пред средовечног строгог полицајца. Објаснио сам му да сам ја био против 

одржавања митинга, али да нисам могао да зауставим присутне. 

 

`` А како су они сазнали за место и време одржавања митинга, ко их је о томе 

обавестио``, упита ме иследник. `` Ја сам се надао да ће митинг бити дозвољен, па су 

тако сазнали. Наша земља се окреће демократији, не видим шта има лоше у борби за 

поштовање закона``. Он је одмах скратио разгвовор са мном када сам почео да му 

причам о страдањима тих људи. Само је промрмљао себи у браду:`` Чиста параноја, 

тога нема``. Знам из ранијих искустава, да када год бих био привођен, да су 

полицајци одмах прекидали разговор са мном, када бих ја почињао да им причам 

нешто на  тему прогона невиних грађана. 

 

То сам учинио и сада, да прекинем његово испитивање,  претпостављајући да ће ме 

одмах пустити на слободу. Што је он и учинио. `` Можете ићи, добићете позив од 

судије за прекршаје због ремећења јавног реда и мира``, речу ми он на растанку.  
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Ипак, док сам одлазио, чуо сам у ходнику, где ми се, два снажна млада агента, 

подсмехнуше и дошапташе се:`` Довољно је он кажњен са породицом и станом``. 

Знам да им је то неко наредио да кажу. 
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-28 мај 1990.године. Саопштење о пребијању на митингу Драгољуба Војиновића „Деда 

Мраза“. 
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-  
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-  

-22 мај 1990.године. Лажи о амнестији политичких затвореника. 
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-Мај 1990.године. Источна Европа. 

 

Летонија је објавила да је прикључење СССР-у, 1940.године, било нелегално (најава 

независности). Дошло је до Споразума о монетарној унији Источне и Западне 

Немачке од 1. 7. - први корак ка уједињењу. Председнички избори у Румунији, Јон 

Илијеску убедљиво победио. Десио се јак земљотрес у Румунији, осетио се и суседним 

земљама. 

 

Откуд сада учестали толики земљотреси? Тога тако често никада досада није било? 

 

У Вашингтону почиње самит Буш-Горбачов. А онда Борис Јељцин долази на чело 

Врховног совјета Руске СФСР. Ко је овај човек? Изгледа као да је снемоћао?.  

 

Ујединили су се Северни и Јужни Јемен. 
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-28 мај 1990.године. Комисија за проверу стања здравља. 
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-Јуни 1990.године. Блокирани прелази на грчко-југословенској граници. 

 

Новинска вест: Протест Македонаца на третман од стране грчких власти. Не кажу 

зашто?. Илија Илијевски, наш човек из Струмице ми је испричао необичну причу. 

Дојранско језеро је делимично у Грчкој. Али се исушује јер га Грци користе за 

наводњавање. Од њега сам чуо још података који су ме изненадили. Жали се да су 

Егејски Македонци који живе у Грчкој изложени асимилацији, да не смеју да говоре 

македонски. Да ли је то тачно?  

 

``То никада до сада нисам чуо, Срби и Грци се воле и међусобно уважавају, Грци  су 

према мени увек били крајње наклоњени?``, упитах Илију. Он стаде пред мене 

лукаво шкиљећи очима:`` Греческа мудрост, Грци су врло лукави, има ту и 

демагогије, са Србима умилно, а са Македонцима 

сасвим другачије,  да тако Македонце лише пподршке Срба и да их осаме``. 

 

На пријатељској утакмици Југославија-Холандија у Загребу, је извиждана химна 

"Хеј Славени". Хрвати нису словенофили као Срби, неки тврде да су Хрвати 

пореклом Иранци. Сви перу руке од Словена, да имају било какве везе са  

 

 

Словенима, неће ни да чују ни Румуни ни Мађари, сви се дистанцирају од Словена 

као да су они кужни. 

 

13 јуна је због неуспелог почетка разговора власти и опозиције у Србији, у Београду 

на Тргу Републике одржан први протестни митинг опозиције - траже се 

вишестраначки избори. Маса окупљених је кренула ка Таковској улици, и 

зауставила се испред зграде Телевизије. Искоришћено је степениште испред за малу 

бину, на којој су добили реч поједини опозициони посленици. И мени су дали реч, а 

сећам се да су говорили и Коста Чавошки и Леон Коен. Настао је метеж којом 

приликом су били лакше повређени Драгољуб Мићуновић и књижевник Борислав 

Пекић. 

 

Југославију из дана у дан потресају драматични догађаји. Као да их неко из некога 

скривеног подрумског центра програмира?  

 

Словенија најављује нови устав као "суверене државе", а не "федералне јединице", 

изјављује председник Кучан. Слободан Милошевић у интервјуу "Политици" говори 

о отвореном питању граница ако Југославија постане конфедерација. Власти Србије 

затвориле Скупштину Косова. 

У оквиру Хрватске Срби се организују, дошло је до оснивања заједнице општина 

Северне Далмације и Лике (Книн, Обровац, Бенковац, Доњи Лапац, Грачац,Титова 

Кореница). 

 

Моника Селеш освојила Ролан Гарос победом над Штефи Граф - прва Моникина 

Грендслем титула. Горан Иванишевић на истом турниру изненадио елиминисавши 

Бориса Бекера. 
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Војислав Шешељ се разишао са СПО, оснива Српски четнички покрет. 

 

У бившем Совјетском Савезу долази до нереда, у граду Ош, у Киргиској ССР, између 

Киргиза и Узбека.  

 

12 јуна је прокламована Декларација о државном суверенитету Руске Федерације 

(касније Дан Русије). 

 

Чехословачка се такође окреће политичком плурализму. Одржани су избори, 

релативну већину осваја Грађански форум. Док на вишестраначким изборма у 

Бугарској, релативну већину осваја Социјалистичка партија, бивши комунисти. Чак 

су и у Монголији одржани вишестраначки избори , побеђује владајућа Монголска 

народна револуционарна партија. 

 

 

- 1 јуни 1990.године. ВЕРБАЛНИ ДЕЛИКТ И СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА 

 

Ја сам задовољан, успео сам да раскринкам злоупотребу психијатрије у политичке 

сврхе у Југославији. Власти су увиделе да су направиле велику погрешку када су ме 

насилно сместиле у П.Б.Лаза Лазаревић у Београду 21 јуна 1975. године. Тиме су ме 

дубоко повредили и тада сам се  зарекао да ћу мој живот посветити борби  

 

против таквих опасних злоупотреба. И да ћу раскринкати Југославију, изменити њен 

лажни имиџ, о чему пишем у томовима број 3. и 4.  

 

Успео сам да сазнам велики број случајева оваквих злоупотреба, да убедим јавност и 

врло значајне установе и појединце да се у Југославији спроводи пракса злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе. И да придобијем САНУ, УКС, СПЦ, Универзитет, и 

врло значајне међународне организације, укључујући АПА (Америчку асоцијацију 

психијатрије), САП ( Светску асоцијацију психијатрије), АИ ( Амнести 

интернешенел) , ОУН, и друге организације и установе. 

 

Покренуо сам читаву лавину и иницирао југословенски покрет против злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе. 

 

Остварио сам мој сан. Југославија је замало била искључена из САП. 

 

Остварио се још један мој дугодишњи сан: да ја лично, као појединац, успевам да 

мењам  имиџ читаве једне државе, СФРЈ, у свету. 

 

Па ја сам у Бриселу споремао докторат под називом BRAND IMAGE-СЛИКА 

МАРКЕ. Нисам успео да одбраним тај докторат у Бриселу, због описаног несретног 

сплета околности, али сам сада тај докторат одбранио на конкретном случају -CASE 

JUGOSLAVIA. 
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(I део: Кривични поступак) 

 

        Томислав Крсмановић-       

 

Захваљујући сведочењима бивших заточеника и напорима све бројнијих појединаца 

и група који се нарочито од 1980-их година све успешније залажу за  имплементацију 

демократских начела и људских права у Југославији, у јавности се сазнало за већи 

број особа које су због изражавања својих мишљења биле смештене  по казни уместо 

у затвор  у  психијатријске болнице где су остајале обично више година. 

 

            Amnesty International  је известан број од њих  прихватила  као «затвореника 

савести», навео бих оне најпознатије: Владимир МАРКОВИЋ (1952), слободни 

новинар без запослења из Београда, Вукасовићева 21, коме је решењем Другог 

општинског суда из Београда број К. Б. 1901/78 од 23. 2. 1979. године стављено на 

терет  да је извршио кривично дело ширења лажних вести из чл. 218 Кривичног 

законика СР Србије (зато што је узео интервју од др. Ф. Туђмана са непријатељском 

садржином и даље га умножавао). У истрази је био послат на психијатријско 

посматрање  од стране психијатара Казнено – поправног дома – болнице, 

Неуропсихијатријско одељење (КП Дом -болница) у Београду, Бачванска 14, познато  

у јавности као Психијатријска болница Централног затвора  у Београду , који су 

утврдили  да је он починио  инкриминисана дела у стању  душевне 

неурачунљивости, па му је стога  изречена  психијатријска мера безбедности из 

члана 63. Кривичног законика СФРЈ (КЗ СФРЈ) обавезног чувања и лечења у 

затвореној психијатријској установи  неограниченог времена трајања,  

 

до излечења. Речено је у налазу да је својим речима опасан по околину (друштво). 

Провео је у наведеној установи од 23. маја  1979. године до 2. априла 1983. године;  

 

Милисав ЖИВАНОВИЋ (1911) пензионер из Панчева, садашња адреса 4. јула 34, 

Зрењанин, коме је 3. 10. 1976. године Решењем  Окружног суда у  Панчеву број К. Б. 

88/76 стављено на терет  кривично дело повреда угледа државе и њених органа из чл. 

174 КЗ (жалио се на незакониту конфискацију породичне куће његове супруге од 

стране  савезног јавног тужиоца  и других функционера…). Претходно је био послат 

на  неуропсихијатријску експертизу у Психијатријску болницу «Вршац», где је 

проглашен  неурачунљивим душевним болесником неспособним да схвати значај 

својих дела и на основу чл. 63 КЗ СФРЈ  му је изречена  поменута психијатријска 

мера безбедности. Боравио је по том основу у београдској затворској психијатријској 

болници од осуде до јуна 1986. године;  

 

Радомир  ВЕЉКОВИЋ (1926) пензионисани потпуковник ЈНА из околине Крушевца, 

садашња адреса: Хасана Бркића  48, Сарајево, коме је 20. 3. 1973. године Решењем 

Окружног суда у Сарајеву број К. Б. 153/73 стављено на терет  кривично дело 

непријатељска  пропаганда и повреда  угледа државе и њених  органа (зато што је 

написао критички текст у форми оптужног предлога против Јосипа Броза Тита). 

Иако поседује више психијатријских налаза издатих од  еминентних југословенских 

психијатријских установа из тога времена који сведоче  да је психички потпуно 
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здрав, он је од стране лекара  београдске затворске болнице био оцењен као душевно 

неурачунљива особа несвесна одговорности  за почињена дела и као таквом му је 

изречена психијатријска мера безбедности из чл. 63 КЗ СФРЈ, као особи која је 

својим поступцима  опасна по друштво, и да је то проузроковано болешћу , те га 

шаљу на неодређено време на чување и лечење у болницу  где је боравио од марта  

1973. до 17. 4. 1988. године; 

 

Ђорђе СИМИЧИЋ  (1935), радник из   Лока  код Новог Сада , садашња адреса : КП  

Дом - болница, Неуропсихијатријско  одељење  у Београду где је смештен решењем  

Окружног суда  у  БР. К. Б. 63/77. и њему је било стављено на терет кривично дело 

непријатељске пропаганде из чл. 118 КЗ СФРЈ зато што је у Локу растурао  један 

летак са непријатељском садржином. Томе је претходила  психијатријска експертиза 

на Психијатријској   клиници Медицинског факултета у Новом Саду, где су 

психијатри закључили да је  деликт учинио у стању  душевне неурачунљивости, да је 

неким својим .поступцима опасан по околину, па како је то дело опасно по друштво,  

које чини услед болести, примењен је и над њим члан 63. КЗ СФРЈ и послат на 

чување и лечење у затвореној психијатријској болници да би се излечењем 

одстранила наведена болест, која је узрочник  кршења закона од стране њега; 

 

Вијекослав НАГЛИЋ  (1949) из Винковаца, Хрватска, бивши радник који је пре 

смештаја  у болницу живео  са родитељима у Шведској, садашња адреса; 

Психијатријска болница «Др. Иван Барбот» Поповача, код Загреба, Судски одјел, 

коме је од војних власти било стављено на терет дело непријатељске пропаганде 

почињене  за време служења војног рока, у истрази  је био испитан од војних 

психијатара из Сарајева који су казали да је дело учинио у стању душевног 

растројства, решењем Војног суда у Сарајеву од 18 6. 1975. године било му је 

стављено  на терет поменуто вербално   ненасило дело, али као наводно 

неурачунљивој особи му је по чл. 63. КЗ СФРЈ изречена прихијатријска мера  

 

безбедности, чувања и лечења и од осуде до септембра 1985. године је боравио у 

београдској болници , а затим је смештен у горе наведену блницу; 

 

Владимир ПЕРИШИЋ (1950) бивши незавршени  гимназијалац и радник  из  

Шибеника, Далмација, садашња адреса: Владе Перана 3, Шибеник, коме је  решењем 

Окружног суда у Шибенику  број К:19/82 од 14. 10. 1982. године било стављено  на 

терет кривично дело непријатељске пропаганде и повреда угледа државе и њених 

органа али је претходно био проглашен од екипе психијатара  загребачке  затворске 

психијатријске болнице на челу са др. …, који су изјавили да је прекршај учинио у 

стању душевне неурачунљивости, да је као такав опасан по друштво па мора да се 

лечи да би се та опасност отклонила, па му је  изречена  на основу члана 63. КЗ СФРЈ 

психијатријска мера безбедности као и наведеним особама, па је  до 1984. године 

боравио у загребачкој затворској болници, а од тада до августа 1988. године у 

болници у Поповачи; 

 

Душан ЋЕТКОВИЋ (1926) бивши функционер из Београда, садашња адреса : 

Господар Јованова 26, коме је решењем Окружног  суда у Београду бр. К. Б. 833/78 од 
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24. 4. 1979. године стављено  на терет кривично дело  непријатељске пропаганде  и 

повреде угледа државе и  њених органа  у сличним околностима је била изречена 

психијатријска мера безбедности из чл. 63. КЗ СФРЈ и боравио је у београдској 

затворској болници  до 1984. године; 

 

Иво  МАЛЕШ (1943) из Блата на острву Мљет код Дубровника, коме је решењем  

Окружног  суда у Дубровнику  14 Су-122/81 било стављено на терет  дело 

непријатељске пропаганде (написао текст политичке садржине и залепио га на зиду 

своје куће) па му је као и осталим поменутим особама  изречена мера безбедности из 

чл. 63 КЗ СФРЈ, те борави на Судским одељењу  Психијатријске болнице на  отоку 

Угљан од фебруара 1981. године. 

 

           Овом приликом не желим да истичем друге бројне особе, али указујем да нам 

је познато још прилично сличних случајева. 

 

           Конфинирање у психијатријске болнице вербалних починитеља за које се каже 

да су деликт учинили у стању  душевне неурачунљивости се обавља по чл. 63. КЗ 

СФРЈ који гласи: (1) «Учиниоцу који је дело учинио у стању неурачунљивости или  

смањене урачунљивости, суд ће изрећи  меру обавезно психијатријско лечење  и 

чување у здравственој установи, ако утврди да је опасан по околину и да је ради 

отклањања  ове опасности потребно његово  лечење и чување у таквој установи». 

Према професору кривичног  права са Правног факултета из Београда, др. Д. 

Атанацковићу, суд може изрећи ову меру само ако утврди да је учинилац кривичног 

дела опасан по околину да је, ради отклањања ове опасности, потребно га упутити на 

психијатријско лечење и чување у здравственој  установи. Због тога   што ова мера 

није везана за кривицу учиниоца, већ за потребу његовог лечења и чувања, њено 

трајање се унапред не одређује, тако да се она спроводи све дотле док особа не 

оздрави и тако се отклони и опасност да учинилац убудуће врши кривично дело. У 

том смислу закон прописује да ће суд ову меру обуставити када  утврди да је 

престала потреба за лечењем и чувањем учиниоца у здравственој установи « (лист 

«НОН» од 15. 5. 1988.) 

 

 

  Кључни појам у чијем тумашењу у примени на дате случајеве долази до великих 

злоупотреба са кобним последицама је појам  опасности по околину. Према др. К. 

Чавошком, научном саветнику Института друштвених наука из Београда (видети 

даље његов  текст «Прелиминарни извештај о злоупотреби психијатрије у политичке 

сврхе» од 15. 2. 1985. године упућен Одбору за одбрану слободе мисли и изражавања 

из Београда у коме има 19. чланова, од тога 12. чланова Српске академије наука из 

Београда, а поводом документације у вези 40 сличних случајева, коју сам му 

проследио), :―на основу стилизације и језичког значаја ове законске одредбе, мислим 

да се ова опасност  искључиво  односи на непосредну физичку опасност по околину 

(убиство, телесна повреда, силовање, паљевина, итд). Како реч и мисао, чак и у 

устима душевно оболеле особе не могу бити никаква опасност ни за људе, ни за 

имовину, сасвим је очигледно да починитељи  вербалних деликата независно од тога 
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у кавом су стању  душевног здравља, уопште не могу бити опасни по околину, људе 

или материјална добра». 

 

          На основу  мога богатог искуства од скоро двадесет година из ове области и 

познавања већег броја случајева, познато ми је да је ређе да се у судским решењима  

оваквим починитељима наводи да су опасни услед својих речи у физичком смислу 

(мада има случајева где се покушава учиниоцу пребацити на терет и таква 

могућност или пак агресивно понашање без да је то доказано), обично се казе 

«опасан  по околину» без да је прецизирано о каквој се опасности ради. Или се, пак, 

тврди да је  починитељ «друштвено опасан» својим речина, писаним текстовима.  

 

        То је омогућено недовољно прецизним законом у вези  појма «опасност по 

околину». У Коментару Кривичног закона СФРЈ од 1983. године (који је још на знази 

) стоји: «садржај опасности по околину је вероватноћа да ће починилац поновити 

кривично дело  било  које врсте  због душевне неурачунљивости. У огромној већини 

цивилизованих земаља под појмом «опасност по околину» се мисли на физичку 

опасност. Оваква широка дефиниција појма омогућава да се под то подведу и 

ненасилни вербални деликти и отвара могућности злоупотребама о којима говоримо 

овде. 

 

       Ми смо у нашој дугогодишњој борби указивали да неурачунљива особа нема 

довољну луцидност да би могла починити delict d‘opinion. То тврди и др. К. 

Чавошки: «далеко је од здраве памети и помислити да реч у устима душевно 

неурачунљиве особе може да угрози нечији углед, поготову државе, јер таква особа 

не поседује довољну луцидност за то, не само  психијатри него и обичан човек са 

улице препознаје о чему се ради и речи такве особе не узима озбиљно».  

 

        Али, пошто судски органи у њиховим решењима тврде у исто време да је 

учинилац починио delict d‘opinion , онда  они сами  признају да је био у стању  да то 

уради. Али затим, тврде да је доказано да је душевно неурачунљив а што је 

нелогично и контрадикторно, јер душевно неурачунљива особа нема довољну 

луцидност да почини вербални деликт. 

 

         Већ поодавно с‘  обзиром  на овакве недоследности и коришћење 

психијатријских вештачења над особама за које се сумња да су душевни болесници 

само зато што се нису сложили са званичним ставовима, како је у  

 

међувремену  јавност сазнала за велики број  оваквих случајева, са различитих 

страна стижу  оптужбе да се психијатријска вештачења злоупотребљавају да се 

уместо временске казне починилац упути у лудницу и да се психијатријске болнице у 

Југославији могу користити за изолацију политичких преступника. 

 

        У овоме смислу се залагао и Одбор за заштиту човека и његове околине 

Удружења књижевника Србије који је својим дописом државним органима од 15. 4. 

1987. године захтевао да се члан 63 КЗ СФРЈ  измени да би се онемогућиле овакве 

злоупотребе, а које су према овоме Одбору врло честе. Док Одбор за одбрану слободе 
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мисли и изражавања из Београда својом петицијом државним органима од 6. 1. 1986. 

године захтева, такође, измену овога чл. 63. и «да се онемогући да било ко буде 

смештен у лудницу због онога што мисли и говори «. Значајан допринос 

расветљавању ове материје су дали и др. Веселин Савић, (познат као‖српска мајка‖),  

др.Јанез Ругељ, светски угледни психијатр из Љубљане, професор др.Војин 

Димитријевић, професор др.Јоже Локарј, београдски адвокат Никола Баровић, 

књижевница Биљана Јовановић, чланови одбора за људска права САНУ и УКС- 

Удружење књижевника Србије , београдски борци за људска права, и из других 

југословенских република, професори универзитета у Београду (―праксисовци‖), 

православни протојерееј др.Жарко Гавриловић, залагао се у том смислу и 

македонски борац за људска права Илија Илијевск, психолог, осијечки адвокат 

Владимир Шекс (који је 1986 године на фамозном судском процесу ШЕСТОРИЦИ у 

Београду бранио српске дисиденте) и познати  борац за  људска права из Загреба 

Доброслав ПАРАГА, ( кога су бранили САНУ и УКС –Удружење књижевника 

Србије) )који у своме тексту у листу «Младина» бр. 40/ од 20. новембра 1987. године 

предочава да је неопходно према закону ,да би се могао починити деликт мишљења,  

директан умишљај од стране починитеља, а што захтева постојање свести о 

последицама инкриминисане радње, а за што болесна психа није способна « (видети 

члан 133 КЗ СФРЈ).  

 

         Ми смо све наведене приступе и објашњења већ и раније пре др.Косте 

Чавошког, В.Шекса и Д.Параге  износили у нашим  саопштењима о овој материји.и 

дали сво значајан допринос анализи и раскринкавању ових злоупотреба. 

 

        Овакви случајеви и непрецизни закони који то омогућавају су доказ да се 

југословенско законодавство  може користити у одређеним случајевима, који су, 

према наведеним изворима чести, тако да учиниоце насилно смештају у 

психијатријске болнице само зато што су искористили своје људско право 

изражавања  својих мишљења  о стању у домовини и то на један ненасилан начин. 

 

         Да наведем и то да са растућом плимом демократских захтева у југословенском 

друштву је послато већи број петиција државним органима у којима се захтева 

измена чл. 63. КЗ СФРЈ и привлачи пажња  на злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе, нпр. преко сто угледних југословенских  интелектуалаца се обратило 4. 4. 1986. 

године Законодавном одбору Скупштине  СФРЈ са једним таквим захтевом. О овоме 

је писала у више наврата  последњих година југословенска штампа. Све већи број 

угледних научника  из земље, чак и из  државног  и партијског апарата диже   свој 

глас против неадекватног  

 

коришћења психијатрије  у овој земљи. Др. Звонимир  ШЕПАРОВИЋ, професор 

Правног факултета из Загреба и председник Светског  виктимолошког друштва је  

изјавио да је овакве злоупотребе психијатрије омогућио закон и да је погажен 

принцип медицине која треба да лечи, а не да шкоди, ова казна  пошто значи 

социјалну смрт, равна је  и самој смртној казни». (лист «НОН» од 15. 5. 1988. године). 

Сада се и од стране званичника признаје да има таквих случајева и о омогућности да 

се измени члан 63. КЗ СФРЈ.  
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        На крају да истакнем и то да се сада у југословенском друштву спроводе дебате 

да се елиминише вербални деликт из закона као нецивилизацијски. Ово утолико пре 

важи када се ради о починиоцима за које се каже да су душевно неурачунљиви. 

 

        Пошто сам покушавао  да објасним појам «опасност по околину» из чл. 63 КЗ 

СФРЈ, сада бих хтео да кажем о једном другом суштинском садржају ове  законске 

одредбе. То је његова медицинска индикација., каже се да је  починитељ учинио 

вербални деликт јер је болестан, те отуда његова друштвена опасност потиче од 

душевне болести, па га по овоме члану шаљу  у затворену болничку установу на 

чување (да се онемогући да даље чини прекршаје закона) и  на лечење  да се 

оздрављењем елиминише болесно стање које га нагони да чини прекршаје  закона  

опасне по друштво. Када буде оздравио и престане његова опасност по околину, 

потреба за лечењем, биће отпуштен. 

 

        Према мојим сазнањима овакви прекршитељи често иду у затворске болнице, 

али није ретко да их смештају и у судска одељења цивилних болница. Ја бих овде 

нарочито хтео да се зауставим на стању  у затворским психијатријским болницама у 

Југославији. Ове затворске установе се налазе под старатељством Савезног 

секретаријата за правосуђе и општу управу, а не здравства, лекари су функционери 

правосуђа, функционисање ових болница је регулисано Законом о извршавању 

кривичних санкција (ЗИКС-ом). Режим  живота и третман пацијената је у много 

чему сличан ономе у затворима. О овим болницама се почело говорити у јавности 

тек од 1980-их година, када је стављено на дневни ред питање  положаја  

психијатрије у друштву (а о чему је требало проговорити много раније, јер  такве 

злоупотребе су старе колико и ово друштво). У поменутом тексту у листу «НОН» од 

15. 5. 1988. године др. Јоже Локарј, угледни психијатар и професор Медицинског 

факултета из Љубљане каже «постојање затворских болница у Београду и Загребу 

(вероватно их има још и у неким другим местима, али у друштву где је принцип 

јавности још увек врло мало заступљен о томе се недовољно зна), није у складу са 

медицинском етиком и демократским начелима, лекари су службеници правосуђа 

уместо здравства. 

 

       Хтео бих да узгред кажем неколико речи о историјату борбе против злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе у Југославији. Дана 30. 4. 1981. године је у Београду 

покренут први југословенски одбор за заштиту људских права, а против злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе, који се звао Акција против злоупотребе 

психијатрије у политичке сврхе, у коме је био угледни београдски психијатар , 

бивши професор Медицинског факултета из Београда, др. Веселин САВИЋ, поред 

мене, песника Д. Игњатовића, правника Г. Бакића, филолога И. Прекајског, касније 

су нам пружили  подршку   велики број грађана и одбора из Београда и других 

градова. АКЦИЈА је децембра 1986. године  прерасла у Комитет  

 

за заштиту људских права, који је проширио делатности и на друга подручја, а на 

дан 29. 11. 1988. године је покренут Одбор против специјалних психијатријских  

болница (затворских) «Анатолиј Корјагин» који анимира Д. Парага. Велики 

допринос у овоме смислу је дао и ОДБОР ЗА ОДБРАНУ СЛОБОДЕ МИСЛИ И 
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ИЗРАЖАВАЊА САНУ из Београда, као и велики број грађана који  су се обраћали  

по овоме питању државним органима. Тако се око 80 југословенских интелектуалаца 

24. 3. 1986. године, заједно са сродницима утамничених вербалних преступника у 

београдској затворској психијатријској болници, обратило Секретаријату за 

правосуђе Србије (под чијом надлежношћу  је ова установа) предочавајући 

недовољну загрејаност поросторија и у правом смислу  смрзавања у зимским 

месецима пацијената ове установе. Нисмо добили никакав одговор, ситуација до 

данашњег  дана нимало није побољшана. Наш Комитет за заштиту људских права се 

у више наврата обраћао  надлежним  државним  органима у вези тешких услова 

живота и медицинског третмама који је испод свих медицинских норми и стандарда 

у београдској и загребачкој  болници: 17. марта 1987. године, и три петиције од 29. 8. 

1988. године, достављен је и један детаљан рапорт о стању у београдској затворској 

болници на основу сведочења великог броја бивших заточеника и њихових  

сродника. Иако се београдска затворска психијатријска болница налази на 25 

минута тролејбусом од центра града, зграда администрације и седишта Српске 

академије наука и Удружења  књижевника  Србије, та болница је још увек удаљена 

од увида јавности, ништа се не мења. 

 

         Према поузданим информацијама «затвореника савести» AI који су тамо били 

неки и по 15 година, чак је о томе писала и ревијална штампа, у њима је не само 

зими  несносно хладно, него су и пренатрпане, без довољних санитарија, даље се 

истиче једнолична исхрана, лоша одећа и обућа, болесници обавезни да раде и 

кулуче, мединска нега и заштита не испуњавају ни минимум медицинских 

прописаних стандарда. Они указују  нарочито на тежак положај вербалних и других 

политичких преступника који су измешани са психопатама и неурачунљивим 

убицама које против њих потстичу несавесни службеници, онемогућавани су да се 

баве стручним интелектуалним радом и да врше религиозне обраде, праве им се 

тешкоће  у контактима са породицама и пуномоћницима, изолују их у односу на 

друге болеснике, уцењују их и излажу психолошким притисцима. Нису ретке жалбе 

на неиндициране апликације медикамената и инјекција или електро шокова (у 

загребачкој болници). Тако да се за њих боравак у болници , према овим изворима, 

претвара у сурово насиље и одмазде. 

 

         У саопштењу  Одбора против специјалних психијатријских болница «Анатолиј 

Керјагин» од 29. 11. 1988. године се истиче да су у СССРу  овакве болнице изузете 

испод старатељства правосуђа и дате у надлежност здравству, а да то још није случај 

у Југославији. Нарочиту пажњу заслужује то да се у свим болницама примењују  

врло сличне дисциплинске  и казнене мере и средства принуде, као и у затворима. 

Поменути В. Марковић је протурио из ове београдске установе  1981. године писмо 

емигрантском листу, због чега му је за више месеци био продужен боравак. Да ли је 

писмо емигрантском листу медицинска или политичка индикација? Миле ГВОЈИЋ, 

вербални преступник је за време посете дотурио сродницима писмо у коме се жалио 

на злоупотребе са политичким кривцима које је било ухваћено од страже, он одмах 

одведен са посете, његова соба  
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испражњена, он везан ланцима за кревет, претучен од групе милиционера палицама, 

ногама, летвама, затим бачен на дуже време у самицу, одакле је изашао после дужег 

времена и оболео.  Да ли је једно овакво писмо политичка или медицинска 

индикација?  Према сведочењима  Владимир Перишић «затвореник савести» АИ је 

кад год би тражио Библију у загребачкој болници, или свећеника,  био тучен од 

стражара Ацана и слат на електро-шокове. 

 

           Неприхватљиво је са законске тачке гледишта и супротно медицинској етици 

третирати на сличан начин затвореника и наводноg болесника, затвореницима се 

изражава прекор, док болеснике треба лечити. 

 

          Према нашим поузданим  информацијама у овим установама  није могуће 

лечење, већина излази органски руинирана и оболела у горем стању него када је 

ушла.   

 

          Овим желим да укажем да се медицинска индикација из чл. 63. КЗ СФРЈ у 

оваквим установама не може остварити Постојање оваквих установа ствара широк 

простор за разне и бројне злоупотребе, па је зато да би се то предупредило, потребно  

их изузети из надлежности правосуђа и ставити под надзор здравства, а све садашње  

пацијенте ових установа заштити и предузети одмах  мере да се отуда отпусте. 

 

        Желим овога пута да истакнем да до сличних, по моме познавању  и чешћих 

злоупотреба, долази са чланом 65 КЗ СФРЈ, који регулише насилну хоспитализацију 

оних који су починили кривично дело  под дејством алкохола, једноставно се каже да 

је особа вређала државу, Тита, итд. Јер је била пијана (то је олакшано тиме јер је у 

Југославији висока бројка алкохоличара, а поготову оних који воле каљицу мало 

више).  

 

        Велики је број   жалби да су поједине особе биле смештене у психијатријске 

болнице по члану 63 КЗ СФРЈ уз лажну оптужбу за неко асоцијално понашање. 

Нарочито  је у јавности постао познат случај браће ЖИВКОВИЋ,  из подгорског села 

Оглађеновац код Ваљева, који  су често хапшени , премлаћивани, деца киднапована, 

зато, што «одржавају тајне верске састанке», « читају Библију и верску литературу», 

«васпитавају децу и супруге и настраном верском духу», али је то све било вешто 

укривано наводним отпором  властима и асоцијалним понашањима и конфликтима 

са околином. Последњих година су их држали  дуже у психијатријским болницама 

као потпуно неурачунљиве болеснике од параноидне шизофреније, а када је јавност  

петицијама  потписиваним од великог броја особа оптуживала власти за злоупотребе 

психијатрије, онда су их намах смештали у затворе, сада се налазе у ваљевском 

затвору осуђени на временске казне затвора као  «потпуно психички здрави». (И 

обичан човек а не само психијатар зна да неко данас  не може бити болестан од 

параноидне шизофреније, а сутра потпуно здрав). 

 

         Сматрам, стога, да члан 63 КЗ СФРЈ који је једна широка и недефинисана 

недовољно  прецизна законска формулација, омогућава арбитрарне и субјективне 
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интерпретације који  дозвољава да се под овај закон подведе било какво  понашање 

за које неко може у датом моменту наћи  да је нецелисходно политички.  

 

Изгледа да је предлагач хтео да овако формулише овај закон да би се омогућило да се 

под њега подведу и ненасилни и политички деликти и на тај начин у психијатријску 

болницу сместе и изолују они који нису по ћуди овог или оног локалног арбитра. 

 

Овакво стање је супротно Уставу СФРЈ, медицинској етици, међународним 

обавезама Владе СФРЈ. Члан 63. КЗ СФРЈ је изразито нехуман па и због тога га треба 

мењати.  

 

 

 

 

- 1 јуни 1990.године.   ВЕРБАЛНИ ДЕЛИКТ И СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА 

 

(   II део: Грађански.ванказнени поступак) 

 

Томислав Крсмановић.  

 

 У првом делу овога рада «КРИВИЧНИ ПОСТУПАК» анализорана је материја 

насилне хоспитализације починиоца вербалних деликата која се обавља по члану 63 

КЗ СФРЈ (тзв. чиста психијатријска мера безбедности за оне који су дело починили у 

стању  душевне неурачунљивости) и чл. 65 КЗ СФРЈ (тзв. алкохоличарска и 

наркоманска психијатријска мера безбедности за оне који су кривична дела 

починили у стању душевног обољења изазваног зависношћу од дрога или 

алкохолизма). 

 

       Овога пута бих хтео да саопштим моја сазнања о интернирањима у 

психијатријске болнице учинитеља вербалних деликата којима то није било 

стављено на терет као кривично дело. 

 

      Ова област је регулисана параграфима који регулишу ванказнени поступак 

присилне хоспитализације психичких болесника. 

 

      Са процесима демократизације у југословенском друштву који су нарочито били 

активирани кризом која се све жешће  манифестује од 1980-их година сазнало се за 

већи број грађана који су били смештени у психијатријске болнице само зато што су 

били  на ненасилан начин изразили њихова мишљења или због неког другог разлога 

политичке природе. АКЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБЕ 

ПСИХИЈАТРИЈЕ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ конституисана 30. априла 1981. године , 

чији сам и ја био један од оснивача, је била први југословенски одбор основан за 

заштиту грађана  жртава злоупотребе психијатрије и таквих политичких прогона. 

Као што јој је било у имену уписано, бавила се питањима злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе. Поред залагања за већи број оних који су били смештени у 

психијатријске болнице по члановима 63 и 65 КЗ СФРЈ, трудили смо се да 
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прискочимо у помоћ и конфинираним у психијатријске болнице по Грађанском-

ванказненом поступку. Илустрације ради наводим неке од њих. 

 

Милица БОБИЋ (1950) наставница из Београда је 10. 9. 1984. године смештена 

против своје воље у Психијатријску болницу «Лаза Лазаревић» у Падинској Скели 

код Београда, где је остала до 19. 11. 1984.  године. То јој је учињено зато  

 

што је на свом радном месту изразила своја верска убеђења на потпуно друштвено 

прихватљив начин. У отпусној листи ове болнице број 2897 стоји дијагноза, назив 

терапије коју је примала, као разлог насилне хоспитализације се наводи «примљена  

на лечење јер је била упадљива  својим понашањем на радном месту» (Изостала са 

наставе на дан своје Крсnе славе Светог Јована).Писала и Његовој Светости 

Патријарху СПЦ. 

 

Милица ТОДОРОВИЋ (1935.) професорка једне средње школе у Чачку (сада као и М. 

Бобић повучена из наставе и ради на радном месту библиотекарке) дакле ван струке, 

је била одведена против своје воље у Психијатријску болницу «Др. Драгиша 

Мишовић» у Чачку на дан 19. 2. 1985. године, где је боравили до 18. 3. 1985 године. 

Разлог насилне хоспитализације је био њен разговор са професором физичке културе 

којом приликом је она на врло луцидан и смирен начин критиковала реформу 

усмереног образовања и стање у школству. У Отпусној листи из ове болнице бр. 

2377/85 је уписана дијагноза, тврди се да је доведена санитетским колима као хитан 

случј због изазваног сукоба на радном месту и испољавања немира, осећа се 

дискриминисана јер је премештена на радно место ван струке, библиотекара, 

доминирају идеје непризнавања стручности за латински и параноидне идеје 

прогањања, сматра да је смештена у болницу да јој се нашкоди. 

 

Вера БЉАЈИЋ-КАРАГИЋ (1926) инвалидски пензионер из Београда је због 

изражавања  њених мишљења (између осталога написала је један текст, књигу, у 

којој разматра материју парапсихологије, и залаже се за плуралистички политички 

систем) била смештена у Психијатријску болницу «Лаза Лазаревић» и «В. Вујић», 

Вешти прогонитељи из крила Службе државне безбедности  су лукаво 

исконструисали њен наводни сукоб са суседима и тако обманули психијатре код 

којих су је довели.  Први пут је била интернирана у П. Б. «В. Вујић» од 5. 3. 1981. 

године, у Отпусној  листи П. Бр. 5146/81 о 6. 5. 1981. године стоји дијагноза, 

примљена  терапија. Други њен боравак у П. Б. «Л. Лазаревић», од 29. 6.  до 27. 9. 

1985. године, Отпусна листа садржи сличне податке. 

 

Драгиша МИЈАТОВИЋ (1939) ЛЕКАР ИЗ Београда је због жалби на политичке 

прогоне на своме радном месту и шире у друштву био у два наврата киднапован из 

свога стана од стране органа СУП-а и болничког особља  које су они били довели. 

Први пут је одведен у П. Б. «Л. Лазаревић» 31. марта где је боравио до 6. априла 1978. 

године, а други пут је у истој болници боравио на сличан начин од 28. 8. до 4. 9. 1979. 

године. 
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Зоран  СТАНКОВИЋ (1940)  , наставник из Београда се налази од 21. 4. 1989. године у 

П. Б. «Л. Лазаревић» у Падинској скели код Београда зато што се жалио годинама на 

онемогућавање  запошљавања, стални надзор и узмемиравања тајне полиције и 

њихове злоупотребе. 

 

Павле ПОЉАНСКИ (1931.)  инжењер  који је још 1965. године добио отказ 

политички мотивисан, од тада нигде не може да нађе никакво запослење, је био због 

својих жалби  на политичке прогоне у шест наврата смештан насилно у 

психијатријске болнице у Београду. 

 

 

 

Домагој ПАРАГА (1959), комерцијалиста из Загреба, брат познатог борца за људска 

права Доброслава Параге, је у својим младалачким данима био насилно смештен на 

више месеци у једну загребачку психијатријску болницу само зато што је изрекао 

вербалну увреду на рачун једног државног  функционера (Ј.Б.Тита-није био оптужен 

за то). 

 

Штампа је у више наврата писала о сличним присилним хоспитализацијама, да 

наведем само случајеве ужичког професора Р. ГОЈШИНЕ, доктора наука  из 

Кобарида Петера Жемве, инжењера из Београда. Р. РАДОЈЕВИЋА. 

 

         Нама је познато, и за њих смо се залагали, стотинак сличних особа које су биле 

смештене у психијатријске бонице по ванказненој законској процедури. 

 

        Децембра 1986. године неколико лица окупљених око Акције за борбу против  

злоупотребе психијатрије и медицине у политичке сврхе је оформило Комитет за 

заштиту људских права. Овај Комитет се   15. 1. 1988. године обратио једном 

петицијом државним органима и Удружењу  психијатара Југославије са предлогом 

да се измени Закон о ванпарничном поступку СР Србије, глава II «Задржавање у 

установама  лица која нису починила никакво кривично дело него што то захтева 

њихово стање здравља. ―У овој петицији смо тврдили да су злоупотребе по овоме 

закону далеко чешће него ли по Кривичном поступку, презентирали  неколико 

случајева и указали на путеве како да се спроведу реформе и промене закона. 

Октобра 1988. године смо ову петицију проследили Форуму за људска  права СССРЈ 

из Београда. Овај Форум је 1988. године публиковао једну анализу ове материје која 

је у много чему била слична нашим закључцима. 

 

     Иако се о злоупотребама психијатрије у политичке сврхе код нас почиње говорити 

тек од 1980-тих година, ипак су се југословенски психијатри присталице анти-

психијатријског таласа који је надолазио у свету бавили на овај или онај начин и 

положајем  и стањем  са нашом психијатријом. и раније. 

 

     Уређење  изванзаконске хоспитализације у Југославији спада у законодавну 

надлежност  република и покрајина. У свим републикама и покрајинама, изузев СР 

Босне и Херцеговине и СР Хрватске, те обема покрајинама, то је учињено  
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прописима о изванпарничном поступку. Законом СР Србије о ванпарничном 

поступку из 1982. године (ЗУПСР), Законом СР Македоније  за ванпроцесна 

поступања из 1979. године (ЗУПМ), Законом о ванпарничном поступку САП Косова 

из 1986 (ЗУПК); Законом СР Словеније о неправеднем поступку из 1986 (ЗНПСЛ), 

Законом о ванпарничном постуку  Црне Горе из 1986. (ЗВПЦГ); Законом о 

ванпарничном поступку  САП Војводине из 1986. (ЗВПВ). У  СР Босни и 

Херцеговини и СР Хрватској релевантан правни извор за уређење института су у 

основи правна правила предратног Закона о ванпарничном поступку из 1934. године.  

 

           Правни извор за уређење института су правне норме старе Југославије, тј. 

параграфи 193, 194 и 195 Закона из 1934 године. Занимљиво је напоменути да су ова 

три законска параграфа у потпуности идентична са аустроугарском царском  

 

наредбом број 207 од априла  1916 године. Трећа глава ове наредбе под називом 

«Судски поступак по пријему у затворене заводе» има 9 чланова који су потом 

сажети  у три члана  у закону из 1934. године. У 1966. години је донет Нацрт новог 

закона СР Србије, априла 1982. године се није отишло битно даље од закона из 1934. 

године. 

 

         Премa нашим психијатрима ови правни прописи су у пракси сувише 

компликовани да их  је немогуће спроводити, те да се онда они и не примењују  и да 

се више ради по личном нахођењу. Они кажу  да су просто неодрживи и да су 

неопходне промене. То тврде и стручњаци поменутог Форума који истичу да на овом 

подручју није дошло до еволуција које се налажу  у регулисању материје 

изванзаконске присилне хоспитализације. 

 

        Нарочите тешкоће  имају психијатри при насилним хоспитализацијама, кажу да 

просто не знају шта да раде и како да поступе, да је ситуација у пракси у правом 

смислу речи хаотична. У своме раду савесни и поштени психијатри, а што је огромна 

већина наших психијатара, се сналазе у недостатку  исправног закона 

придржавајући се Хавајске декларације-етичког водича за психијатре целог света. У 

њој се налазе у 10 тачака прецизне норме и начела којих се мора придржавати сваки 

психијатар. 

 

       Ситуација је нарочито отежана због све чешћих душевних обољења , све већег 

броја болесника у стационарним установама, фреквенције пријема и отпуштања која 

је огромна, скраћено је време хоспитализације, подељени су послови по установама, 

све су чешћи интермитентни боравци. 

 

       Дакле, ова материја није прецизно дефинисана законима. Ови закони су 

неадекватни и неприменљиви у пракси, они су нејасно формулисани, психијатри их 

могу интерпретирати по своме нахођењу, закон не обавезује психијатре да га 

поштују, не следи санкција за поступке уколико закон није стриктно поштован. 

Овакво стање у нашој психијатрији отвара широк простор за све могуће 

субјективизме, арбитрарности и самовоље, волунтаризме. Признаје  се да код нас 

има и изгредника. Колико их има је јако тешко проценити у једној оваквој кофузној 
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и правно недефинисаној ситуацији у овој области. Према нашим сазнањима 

стеченим са стотинама особа за које смо се залагали које су биле смештене због 

издржавања својих неконформистичких мишљења у психијатријске установе, по 

овим законима овде су злоупотребе на делу честе. 

 

           Према стручњацима Форума за људска права (професор др Војин 

Димитријевић),психијатријске болеснике у одређеним случајевима треба 

хоспитализирати против своје воље. То би се могло учинити да би се лечили (тзв. 

медицинска индикација) , или зато да би се друштво заштитило од њих (тзв. 

социјална индикација), односно да би их заштитило од сопственог понашања 

(витална индикација – самоубиство).  

 

      Док се у случају насилне хоспитализације починилаца кривичних дела ради о 

заштити друштва од њих јер су болесни и болест их наводи  да чине кривична дела, 

разлози изванказнене хоспитализације  су одређени  постојањем одговарајућег 

здравственог стања које као такво представља одређену опасност  

 

по друштво или самога болесника. Лечење осим у изузетним случајевима се не може 

наметнути против своје воље него се као разлог узима социјална и/или витална 

индикација. 

 

        Што се тиче разлога принудне хоспитализације по поменутим законима она би 

се могла спровести само у случају тзв. социјалне и/или виталне индикације. У 

српском, црногорском, косовском и војвођанском закону су формулисани на један 

неодређен начин: особа се задржава када је обог природе болести  неопходно да та 

особа буде ограничена у своме кретању и општењу  са спољним светом. Могло би се 

претпоставити  да би хоспитализација била допуштена и када би томе ишла у прилог 

и само тзв. медицинска индикација. Закон  Словеније је далеко прецизнији и 

одређенији јер насилну хоспитализацију условљава тзв. социјалном и виталном 

индикацијом. 

 

        Слажемо се са ставовима Форума и залажемо  у том смислу већ годинама да би 

«разлози правне сигурности захтевали да се нејасни и неодређени закони  замене 

прецизним и контролабилним условима». 

 

       Досијеа великог броја жалиоца која нам стоје на располагању и за које смо се 

залагали, дозвољавају да се констатује да до нарочито тешких улоупотреба долази са 

појмом ОПАСНОСТ ПО ДРУШТВО. (тзв. социјална индикација). Овај појам 

законским текстом уопште није прецизно  дефинисан и интерпретира се по нахођењу 

. Није нам познат текст закона који објашњава овај појам у законима који регулишу 

изванказнене хоспитализације , али када се ради о чл. 63 и 65 КЗ СФРЈ, под појмом 

ОПАСНОСТ ПО ОКОЛИНУ мисли се на било коју опасност, не само физичку 

(агресивност), него и друштвену (од речи). Овакво стање духа опстаје и у овим 

законима  о којима је овде реч. Овакво стање омогућава да се вербална критика  

особа за које се тврди да су душевни болесници подводи под опасност по друштво од 

речи, од политичке критике. 
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         Сасвим је умесна примедба да душевно оболела особа нема довољну луцидност 

да својим речима нанесе штету угледу државе и идеологији. Данас милиони 

критикују врло оштро, у друштву се захтева да се вербални деликт укине као 

превазиђен и нецивилизацијски, утолико би пре требало све ово да важи када се 

наводно ради о душевно болесним починитељима. У случају наставнице М. Бобић 

изостајање са наставе на дан Крсне славе Светога Јована и мирно образложење да је 

верница и православка, без ремећења јавног рада и мира, њени захтеви да због тога 

не буде повучена из наставе, су створили политички проблем у њеној школи и 

општини. Њена опасност по друштво није била физичке природе (агресивност), нити 

је била опасна по саму себе, њено стање здравља не може имати никакве везе са 

испољавањем верских убеђења и православног идентитета. Њена опасност је била 

друштвене природе јер се на луцидан начин залагала за поштовање верских слобода 

и изражавања  свога националног идентитета. Сличан је и случај професорке 

Милице Тодоровић из Чачка. Њене критике реформе усмереног образовања које су 

биле врло умесне, се нису свиђале директору и партијској организацији школе, па су 

је зато против њене воље одвели у лудницу. Дакле, опасност по друштво од луцидних 

речи се подводи под наводно душевно  обољење и болница тако субституише затвор. 

У одређеним случајевима се политички мотив покушава вешто  укрити наводним 

асоцијалним  

 

понашањем. В. Б. Карагић која је жртва политичких прогона од 1945. године, је 

написала текст који смо споменули, али је као разлог принудне хоспитализације 

наведена  њена наводна свађа са суседима, а што је била монтажа тајне полиције. 

 

      Када је реч о принудним хоспитализацијама укривање политичког разлога се 

правда понекад медицинском индикацијом, тако је за др. Мијатовића речено да се 

жали на прогоне у стању  пијанства, за инг. Пољанског је наведено да је скитница и 

паразит, неће да ради, итд. Има и поремећених породичних односа где је родбини 

стало да њен сродник буде у психијатријској болници због неког разлога и не залаже  

се  довољно за њега (због наслеђа, и др.). 

 

        Без обзира која индикација се истиче као разлог принудне хоспитализације 

(медицинска, социјална, витална) наводи се да је особа болесна и да је шаљу у 

психијатријску болницу на неодређено време да се излечи и да се тиме елиминише 

њена опасност по друге или себе.  

 

       Јавности је добро познато стање у појединим југословенским психијатријским 

болницама, нарочито у појединим, не само у судским одељењима, него и ван њих. Из 

штампе се сазнало да је често хладно зими, лоша храна, сиромаштво, а што ствара 

велике тешкоће да се спроводи адекватна медицинска нега и заштита. Посебан 

проблем је правни положај  психијатријских болесника, о чему је напред било 

говора. Увид у велики број случајева нам дозвољава да закључимо  да је нарочито 

тежак случај  особа  које су смештене  у психијатријске установе због неког 

политичког разлога . Ове особе су предмет нарочитог надзора, изложене често 

нарочитом третману, жртве су лишавања њихових права, излагане понижавањима и  

шиканирањима. Тако да се  за ову категорију пацијената боравак у овим  
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установама често претвара, уместо у опоравак, у сурову одмазду, и отуда  излазе, 

уместо опорављени, болесни и руинирани здравствено. 

 

        М. Бобић се жалила на шта има право по Закону, али су све њене жалбе 

завршавале  у кошу, због тога је узимајући то као разлог погоршања  болести добила 

16 инјекција празине за 5 дана, инјекције depo moditen  За цело време боравка је била  

шиканирана и понижавана. Њене жалбе на верске прогоне православке су од 

психијатара објашњаване као манија гоњења (параноја). Сигурно да међу 

пацијентима има прилично  и параноичара али много и стварно прогоњених. 

Истини за вољу мора се признати да је психијатрима јако тешко разлучити 

параноичаре од стварно прогањаних, поготову јер свугде  присутна Служба државне 

безбедности врло вешто онемогућава психијатре да тачно процене и заплашује их. 

Изашла је из ове установе болесна, а ушла је, према поузданим подацима којима 

располажемо, далеко бољег стања здравља. 

 

       Слично се поступа и са осталим особама које су тамо биле смештене због неког 

политичког разлога, у просеку оне из болница излазе далеко лошијег здравственог 

стања него што су биле у моменту уласка. 

 

       Гледано у овоме светлу медицинска индикација, главни разлог принудне 

хоспитализације оваквих пацијената се уопште не остварује у нашим 

психијатријским болницама, напротив «политички» излазе болеснији.А ово  

 

сведочи о великој  шупљини наведених закона чији је главни  смисао и циљ лечење. 

 

      Такви неадекватни закони отварују могућност великим грешкама и 

злоупотребама. Нарочито треба привући пажњу на злоупотребе од стране СДБ са 

психо-социјалним контекстом комуницирања на релацији ПСИХИЈАТАР-

ПАЦИЈЕНТ. Друштвено-политичко окружење у Југославији је суштински 

различито од истог у грађанским друштвима. Ово друштвено-политичко окружење 

може утицати на психијатра без да је он тога свестан, омести га у процени и навести 

на погрешну дијагнозу на један врло смишљен начин. Психијатрима се стављају на 

увид изјаве, документа, све подешено по њиховој вољи са циљем да представе 

пацијента како то  њим одговара. Наши психијатри уопште немају могућности, 

времена, снаге, ресурса, нити храбрости да у довољној мери проверавају истинитост 

добијених података. Они, такође, често имају поверења у изјаве њихових колега, а 

што увек не мора бити тачно. Треба истаћи, нарочито,  да и сам «пацијент», уколико 

је дуже изложен притисцима, или пак и злоупотребама, чега има као што је познато, 

може бити здравствено оштећен. (Форум за људска права у својим документима 

тврди да прогањани грађани често обољевају). Онда је он неспособан да се представи 

психијатру како треба, објасни своје тешкоће и узроке истих. Поготову када се ради 

о пацијенту просечних, или испод просечних интелектуалних способности. 

Психијатар види пред собом оштећену особу, а нема могућности да установи зашто је 

то тако и шта се крије иза свега тога. 

 

       Настају масовне  лоше процене и нетачне дијагнозе са кобним последицама. 
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Огромна већина наших психијатара су верни Хипократовој заклетви и у служби 

здравља пацијената. Али има места и  неким саветима. Наши психијатри, иако 

компетентни, и није ретко да увиђају ову замку, не могу ништа учинити  из разлога 

који сам напред навео, јер је за њих  немогуће да разлуче шта је утицај политичког 

окружења, а шта инхерентно идивидуи независно од директног политичког утицаја 

окружења. Корисно је овде истаћи стање  духа појединих наших психијатара који су 

и данас склони да сваку жалбу на политичке прогоне које су у одговарајућим 

случајевима сасвим оправдане, потпуно неоправдано аутоматски и унапред 

третирају као знак  параноје. Ово већ спада у таква ригидна и неаутентична 

понашања, поготову када се ради о психијатрима са ознакама политичке моћи и 

утицаја, која се могу сврстати у предрасуде и нетрпељивост оних који лече према 

другачије политички мислећим. Поједини пак психијатри резигнирано резонују да 

политика треба да буде  резервисана за политичаре, а њихово је да лече, али је и то 

фатална заблуда, јер се политика и медицина тако мешају. Психијатри су и под 

принудом, сматрају да не могу ионако ништа учинити сем да навуку на себе гнев 

моћника, они су и традиционално аполитични (Сматрам да је психијатрија 

политичка област «par excelence»  и да би  баш због тога наши психијатри били први 

који би требали да се више едуцирају политички). 

 

        Овакав утицај друштвено_политичког окружења на процене психијатара 

онемогућава примену научног метода у психијатрији у нашим условима. Може се 

говорити о истинским злоупотребама психијатара, а не само  психијатрије. 

 

 

 

Према стручњацима Форума за заштиту људских права упоређење републичких 

закона дозвољава констатацију да сви закони,  осим словеначког,  не садрже 

критеријуме за оцену способности задржаног да изрази своју вољу. Није јасно 

дефинисано законима ко је  овлашћен да одреди и спроведе смештај болесника, ко ће  

спроводити контролу таквог задржавања и донети дефинитивну одлуку о томе, ко ће 

пратити развој здравственог стања болесника и донети дефинитивну одлуку о 

отпуштању; није довољно дефинисан ни статус хоспитализираних, њихова права, 

услови живота и рада. На основу свих закона се изводи закључак да суд одлучује о 

присилној  хоспитализацији. Сви  закони одређују рок за доношење одлуке о 

задржавању, који од закона до закона варира, између осам, петнаест дана или три 

недеље до тридесет дана. Према Закону о ванпарничном постуку СР Србије постоји 

обавеза да се у року од три дана пријави сваки случај  насилне хоспитализације суду 

на чијој територији се налази болница, да се опише  природа  обољења, суд је дужан  

са друге стране када  о задржавању  једне особе добије  пријаву да одмах поведе 

поступак и по потреби саслуша приведеног. Према стручњацима Форума за заштиту 

људских права здравствене установе врло ретко и са закашњењем пријављују  суду 

случајеве присилне хоспитализације, о продужењу задржавања  суд се готово  никад 

не обавештава, као ни о отпуштањима пре рока. Према Форуму, судови показују 

велику небригу  у обављању својих послова. Не проводе контролу здравствених 

организација, споро реагују на пријаве (према истраживањима проф. Ж. Хорватића 

на Општинском суду у Загребу -1986 у 80% случајева у којима је тај суд обавештен о 
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присилној хоспитализацији, саслушању  хоспитализираних особа се приступило 

након истека рока  од месец дана, поступак је редуциран само на попуњавање три 

обрасца.). 

 

        Психијатри истичу да би се проблем можда могао решити увођењем у 

психијатријским установама истурених судских одељења, али кажу да је и то 

неизводљиво у пракси. 

 

        Према овим законима задржани мора бити прегледан од два лекара који ће дати 

налаз, задржани има право на жалбу. Према поменутим истраживањима др. Ж. 

Хорватића вештачења здравственог стања поверавају се једном лијечнику и по 

правилу ономе ко је привремено задржавање одредио. 

 

       Стручњаци Комитета за заштиту људских права су урадили једну анализу која се 

односила на стотинак случајева који су били насилно хоспитализирани по овим 

законима, а који су нам се обратили жалећи  се да им је то било учињено због 

изражавања њихових политичких мишљења или верских, филозофских или 

моралних уверења. 

 

       Скоро  све ове особе се жале да описана законска процедура уопште  није била 

поштована. Њих  обично нису прегледала два лекара, нико их није никада хтео 

саслушати како треба, немају појма о било каквој правној-судској процедури, неки 

су се жалили и жалбе су завршавале у корпи за отпатке, прављене су им сметње у 

контактима са сродницима и адвокатима. Ове особе тврде да су психијатри одбијали 

да разговарају о њиховим жалбама да су жртве прогона и да априори такве жалбе 

процењују као параноидне реакције, иако то не мора често  

 

бити тачно. Жале се да су, када су се жалиле, по казни  биле подвргаване појачању 

фармацеутског третмана, инјекција или електро  шоковима.. 

 

      Разлози оваквог хаотичног стања у пракси су бројни и сложени: и могу се свести 

на један заједнички именитељ, тј. НЕПОСТОЈАЊЕ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ у 

Југославији. 

 

      Овакво стање са овим законима се користи, да будемо отворени, да се под њих 

подведу било која понашања која властодршци могу наћи за нецелисходна и штетна 

по њих у датом моменту и околностима. 
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       Предлози и размишљања експерата Форума за људска права су врло мудри, али 

се не дају упутства како их треба спровести у дело. Ми смо у нашој петицији 

државном органу и Удружењу  психијатара од 15. 1. 1988. године предложили да се 

оснује  једна КОМИСИЈА која би радила на реформи закона о психијатријској 

служби у Југославији. Сматрамo  да би у састав ове Комисије поред оних који 

оптужују државу да врши описане злоупотребе (чланови Комитета и Покрета за 

заштиту људских  права у Југославији и Одбора А. Корјагин:  др.Веселин Савић, 

др.Коста Чавошки, Т. Крсмановић, Д. Парага, др. Ј. Ругељ; као и  др.В.Коштуница, 

адвокат В. Шекс, др. Д. Кецмановић, представници других југословенских  одбора 

који су се бавили овим питањима), требали да уђу и представници државе.). 

 

        Положај психијатрије у Југославији је горуће питање и треба приступити 

његовом решавању што пре и на  што ефикаснији начин. Није излишно  напоменути 

да status quo у овој области  и покушаји да се ово стање још вештије укрије од увида 

јавности изазивају велико подозрење у искреност намера властодржаца да желе 

демократске реформе. Зато  рапорт Форума за људска права публикован недавно 

видимо као знак наговештаја да ће и у овој области доћи до отопљавања и 

побољшања. 

 

У Београду, 1 јуна 1990 године 
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 -4 јуни 1990.године. Поводом поновног искључења телефона. 
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-27 јуни 1990.године. Нови протестни митинг пред зградом ТВ Београд. 

 

Опет сам говорио, заједно са другим опозиционарима, због чега сам добио позив 

од судије за прекршје. У позиву су наведени следећи оптужени: др В. Шешељ, др 

Д. Мићуновић, Т. Крсмановић, Н. Милошевић, В. Губерина, В. Драшковић, М. 

Комненић, К. Чавошки, С. Здравковић, Ј. Дучић, Л. Коен, Н. Попов, С. Вучковић, 

А. Петровић. Даље пише да су предмет прекршајног поступка код судије за 

прекршаје СО Палилула због говора на јавном скупу пред зградом ТВ Београд 

27.6.1990. године. 

 

 

 

-Јули 1990.године. Референдум у Србији: прво донети нови устав па онда одржати 

вишестраначке изборе. 

 

Скупштина Словеније је усвојила Декларацију о пуној суверености Републике 

Словеније (првенство републичког Устава и закона над савезним). 

 

 

 

Охрабрени албански делегати Скупштине САП Косова испред зграде Скупштине 

донели Уставну декларацију којом су Косово прогласили републиком у саставу 

Југославије. У одговор, Скупштина СР Србије распушта Скупштину и Извршно веће 

САП Косова, смењени су уредници и директори новина и РТВ станица на албанском 

језику (фактички крај аутономије Косова, напомена аутора). Албанци ступају у 

масовни штрајк 9. јула, а Председништво СФРЈ на седници од 11. јула, подржава 

мере Србије на Косову. 

 

Следи стварање нових политичких организација: Јован Рашковић на митингу у 

Дрвару,  је поздравио са три прста. У Сарајеву је основана СДС БиХ, председник 

странке је Радован Караџић.  

Основана је Лига социјалдемократа Војводине.  Основан ДСХВ, прва странка 

Хрвата у Војводини након увођења вишестраначја у Војводини за време СФРЈ. 

Слободан Милошевић оснива Социјалистичку партију Србије (уједињени Савез 

комуниста Србије и Социјалистички савез радног народа Србије). У Србу одржан 

сабор Срба на којем је усвојена Декларација о суверености и аутономији српског 

народа и основано Српско национално вијеће као орган Срба у Хрватској. 

Председник СИВ-а Анте Марковић на митингу на Козари објављује оснивање 

сопствене странке, Савеза реформских снага Југославије. 

 

Вук Драшковић у "Српској речи" изјављује: у случају конфедерације, Србији треба 

да припадне оно што је унела у Краљевину Југославију, укључујући и територије где 

су Срби били у већини 6. априла 1941. без аутономије за Косово. 

 

Хрватски Сабор усваја Амандмане на Устав Републике Хрватске. Мењају се 

државни симболи (уводи се »шаховница« на заставу и друга обележја). 
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Белорусија проглашава сувереност. 

 

1. јул 1990.године. Уједињење две Немачке: ступа на снагу монетарна унија и 

интеграција привреда две Немачке. 

 

 

-  

 
- 

- 2 јули 1990.године. Мартиновићи – југословенски политички затвореници. 
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-  

 

 

- 9 јули 1990.године. Проглашен сам за технолошки вишак у Галеници. 
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-13 јули 1990.године. Кашњење пензија. 
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`` Пуче колан свечевој кобили``, узвикује Голуб Бакић,`` оде Југа``. 

 

Хрватско министарство правде забранило одржавање референдума о српској 

аутономији.  

Борисав Јовић, председник Председништва СФРЈ, примио делегацију из Книна која 

га је информисала о »угрожености Срба у Хрватској«. Балван револуција отпочиње 

побуном српског становништва у Книну и околини, против нове хрватске власти, 

иницирана покушајем хрватске полиције да узме оружје из милиционерских станица 

у Бенковцу и Обровцу (на челу книнских милиционера је Милан Мартић, напомена 

аутора). Референдум Срба у Хрватској о аутономији - широко дефинисано бирачко 

право, 99,7% гласало "за". 

 

На ванредном заседању хрватског Сабора због немира у Книнској крајини, је 

усвојена Резолуција о заштити уставног поретка и о националним правима у 

Хрватској. За члана Председништва СФРЈ из Хрватске изабран Стјепан Месић, 

уместо Стипе Шувара.У Сарајеву основана ХДЗ БиХ, за в.д. председника изабран 

Стјепан Кљуић. 

 

Највећа катастрофа у југословенском рударству: у јами "Добрња-југ" рудника 

Крека од експлозије погинуло 180 рудара. 

 

Демонстранти у Софији запалили седиште Бугарске социјалистичке партије. 

 

Делегација америчких републиканских сенатора, на челу са Бобом Долом стиже у 

Приштину - осуда "српске репресије на Косову" (истог дана разбијене албанске 

демонстрације у граду). 

 

Азербејџан прогласио независност од СССР (призната 1991). Распад СССР:  

Јерменија проглашава независност од СССР. 

 

Савет безбедности УН наређује ембарго за увоз нафте а против Ирака. 

 

 

-21 август 1990.године. Покрет за заштиту људских права регистрован као 

политичка странка на републичком а затим и на савезном нивоу. 

 

На републичком нивоу. 
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На савезном  нивоу. 
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21 август 1990.године. Допис Амбасаде САД у Београду. 

 

Занимљиво  да су дошла два дописа од амбасада две велике западне државе, баш на 

дан када је наш Покрет био регистрован као политичка странка.  
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21 август 1999.године. Истог датума допис Амбасаде Француске у Београду. 
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-28 август 1990.године. На састанку опозиционара у организацији Милосава 

Јовановића, новинара. 

 

Овај састанак је одржан у просторијама Месне заједнице Савски венац, скоро да се 

завукла под Бранков мост. Разговарали смо о наступајућим изборима и страначким 

коалицијама. Међу присутнима сам запазио кочоперног црнокосог брку, понаша се 

самоуверено и заповеднички, о њему ми је причао наш симпатизер Пера Бјелановић, 

овај дрски брка је у представништву једне словеначке фирме, где је био запослен као 

комерцијалиста, денунцирао  је поједине поштене запослене, и био задрти партијац. 

На овоме састанку, он је био најострашћенији критичар званичне политике. То ми је 

било помало необично. Схватио сам о чему се ради тек када је ставио на сто текст 

откуцан на модерној писаћој машни, и гурао га у руке присутних да га прочитају. На 

коме је писало: КУНЕМ СЕ БОГОМ ДА НИКАДА НИСАМ БИО ЧЛАН 

КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1230 

 

-1 септембар 1990.године. Злоупотребе Покрета за заштиту људских права. 

 

Србија је постала вишестраначка држава. 
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-  
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 -3. септембар 1990.године. Почео генерални штрајк Албанаца на Косову.         

 

Држава је смалаксала, то осећају инстинктивно побуњене етничке мањине, али и 

потлачена српска већина, осетили су мирис крви рањеног монструма, људи су као 

животиње, када осете крв побесне. Искрварени поредак, као боксер после јаког 

нокдауна, се тетура, клецају му колена, уместо да прибере снаге и размисли, кидише, 

снемоћао не може да се брани, па онда добија нове кобне ударце.  

 

`` Ко другоме јаму копа сам  њу пада, тероризам се на крају олупа о главу, насилници 

сада плаћају рачуне за деценијске погрешке и тиранију``, то ми је казао Драгољуб 

Игњатовић.  

 

Сетих се речи чувене народне песме из Првог српског устанка против Турака 

почетком 19 века ``БУНА НА ДАХИЈЕ``.; Мили Боже чуда великог, кад се шћаше по 

земљи Србији, по Србији земљи да преврне, и да друга настане судија, нису ради 

Турци убојице,  него је рада сиротиња раја, кад устане кука и мотика, биће Турком 

по ледини мука``. 

 

Вук Драшковић је лукави масовик, испекао је занат у апарату, на недавном скупу 

незадовољника на Тргу републике, док је острашћено пројецирао свој глас преко 

јаког звучника, на оближње дрво слетише гавранови. Он упре прстом на њих: `` 

Можда су то она два врана гаврана што су после Битке на Мишару 1804.године, 

крвавих крила претелетеле Дрину валовиту да јаве пораз Турака``, Ове његове 

духовите речи заглуши овација масе. Зачу се смех: `` Могуће, гавранови могу живети 

200 година ``. 

 

Врло значајни догађаји по опстанак земље се муњевито смењују, као да их 

програмира нека невидљива глава: 

 

На тајном састанку у Качанику делегати распуштене Скупштине Косова донели 

Устав Републике Косово (тзв. Качанички устав, проглашен 13 септембра) - Србија то 

сматра нелегалним, најављује кривично гоњење.  Оружани окршај у Подујеву током 

потраге за нелегалним оружјем, погинула два Албанца. 

 

Митинг СПО код Новог Пазара, изјава Вука Драшковића о остајању "и без руке и 

без барјака", сукоб милиције и муслиманских демонстраната. Сукоб између Срба и 

Муслимана у Фочи. Срби демонстрирали у граду након што је из локалне аутобуске 

компаније, чији је директор Муслиман, отпуштено стотинак Срба - влада БиХ 

распустила градску владу и забранила окупљања. 

 

Масовни скуп у Великој Кладуши, Фикрет Абдић улази у СДА. 

 

Отвара се све више ново, све неуралгичније подручје, Српска Крајина у Хрватској. 

Долази до масовних окупљања Срба на Банији. Интервенција снага МУП Хрватске 

и хапшење 360 људи у Петрињи (специјалци конфискују оружје и муницију из 

милицијских станица и складишта ТО-Територијалној одбрани  у општинама 
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насељеним Србима). Срби траже заштиту у војној касарни. Срби однели оружје из 

полицијске станице у Глини. Сукоб хрватске полиције и Срба у  

 

неким градовима Хрватске (Крајине), по један убијен на обе стране. Увече, блокаде 

на путевима и пругама око Книна, прекинут саобраћај према Сплиту и Задру 

("анонимна група" тражи пуштање притворених Срба). Хрватски специјалци 

блокирали приступе Јасеновцу. 

 

У Сремским Карловцима је одржано централно обележавање 300-годишњице велике 

Сеобе Срба под Арсенијем Чарнојевићем. 

 

Упадом навијача на терен прекинута утакмица Хајдук-Партизан, запаљена 

југословенска застава. 

 

Србија је добила нови Устав. Покрајине губе атрибуте државности и постају облик 

територијалне аутономије; нека овлашћења федерације наведена као републичка. 

 

Амандмани на словеначки устав истичу јурисдикцију тамошње скупштине над 

словеначком Територијалном одбраном. 

 

Митинг СПО у Косовом Пољу, који присталице СПС желе да растуре (каменице 

бачене на Вука Драшковића). 

 

Основана је Муслиманска бошњачка организација (Адил Зулфикарпашић), одвојена 

од СДА. 

 

 

 

- 8 септембар 1990. године. ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ         

 

 Захтев да се прекине са масовним, систематским и флагрантним кршењима 

људских права српског народа 

 

              Мало је у новијој историји било момената, не само у мирнодопском него и у 

ратном стању, да је српски народ био у овако критичној ситуацији. Погрешна 

политика националним питањем коју је водила странка на власти од 1945. године до 

данас, је јако пореметила међунационалне односе и српски народ претворила у 

свеопштег кривца. Он страда на Косову и у другим деловима земље од бројније 

нације а у исто време је обесправљен и угњетаван од стране привилеговане 

политичке мањине у Србији и Београду. 

 

            Они који лију крокодилске сузе за Србима на Косову и у другим деловима 

земље и представљају им се као заштитници од друге нације, уствари, тако скрећу 

пажњу са тешког положаја српског народа у Србији, желе да сачувају своје фотеље и 

да укрију своја злодела. 
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            Захтевамо поштовање људских права српског народа, било где да се налази и 

од било кога да се крше. 

 

            Крајње је време да се ово судбоносно питање стави на дневни ред и разобличе 

лажи и преваре странке на власти. Уједно, захтевамо, поштовање људских права у  

целој Југославији. 

 

Истичемо следеће наше захтеве: 

 

 -        да се одмах стави на дневни ред питање положаја српског народа на Косову, у 

Санџаку, Хрватској, Босни и Херцеговини и Војводини, као и у суседним 

марксистичким државама; 

 

-        да се моментално обуставе прогони великог броја српских породица од стране 

комунистичких власти које су још увек под специјалним надзором УДБЕ, али што се 

вешто укрива, различите области њиховог живота стављене су под контролу, често 

им наметнуто лагано умирање; 

 

-        да се ставе на увид јавности, тајни досијеи и црне листе са подацима о 

обележеним породицама; 

 

-        да се изврши увид у архиве СУП-а, милиције, судова и јавних тужилаштава, 

психијатријских болница, општина, центара за социјални рад, ЈНА, друштвено-

политичких организација, управних и административних организација и тсл.; 

 

-        да се направи округли сто о људским правима на коме би узели учешћа 

представници државе и опозиције; 

 

-        да се оформи у истом саставу комисија која би имала за задатак да истражи 

стање људских права у Србији; 

 

-        да се створи једно тело које би временом прерасло у Министарство људских 

права, 

 

-        да се српским опозиционим странкама омогуће равноправни услови у 

предстојећој предизборној утакмици; 

 

-        да се покрене питање историјске и личне одговорности починилаца недела. 

 

 

 

Томислав Крсмановић                    У Београду, 8. септембра 1990. године. 
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-10 септембар 1990.године. Ометен скуп Покрета у Лазаревцу. 
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-  

 

-10 септембар 1990.године. Петиција Председништву СФРЈ. 
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-26 септембар 1990.године. ЈАВНОСТИ. Медија игноришу нашу политичку странку. 
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-      1 октобар 1990.године. Српско национално веће на основу плебисцита 

прогласило аутономију Срба у Хрватској. 

 

Влада Србије тражи од савезних власти да "заштити Србе од репресије" у Хрватској; 

митинзи у Србији и Црној Гори - испред Скупштине говоре Вук Драшковић (ако 

Милошевић "неће да се стара о Србима", "опозиција ће одговорити на објаву рата од 

стране усташких власти Србима у Хрватској") и Војислав Шешељ. 

 

`` А што не заштите Србе у Србији, које тиранише српски поредак?``, гласно се пита 

Пера Бјелановћ на скупу Покрета за заштиту људских права у просторијама Месне 

заједнице у улици Франца Розмана. Устаде др.Обрен Цицовић да му одговои:`` Како 

да их заштите, када они нису ни свесни да Срби страдају у Србији, Слободан 

Милошевић не познаје стварно стање у Србији, он је у информационој изолацији``, 

зачу се галама у сали. `` Слобу узела под своје његова жена``, неко узвикну у сали. 

 

СПО саопштава да прекида предизборне активности, због неравноправног положаја 

опозиције (Демократска странка није склона бојкоту избора). 

 

 

Ванредно заседање савезног председништва - без договора за решење конфликта у 

Хрватској, одбачени словеначки амандмани о команди над Територијалном 

одбраном (ТО). Војна полиција ЈНА ушла у, већ испражњени, штаб словеначке ТО. 

Почиње повлачење хрватских специјалних полицијских снага из српских крајева - 

напетост попушта, али железнички саобраћај према мору је и даље у прекиду. Једна 

мађарска фирма испоручује калашњикове у Хрватску. 

 

Објављен је пројекат конфедералног модела југословенске заједнице, који су 

председништва Републике Хрватске и Републике Словеније 3. октобра доставила 

Председништву СФРЈ (савез независних република). 

 

 Жељко Ражнатовић Аркан ( том 3) наводно основао Српску добровољачку гарду у 

манастиру Покајница. 

 

Извештај National Inteligence Council, под покровитељством ЦИА: "Југославија ће 

престати да функционише као федерална држава у року од годину дана", "распад ће 

пратити озбиљни локални сукоби"  

 

Скупштина Србије доноси Уредбу о увођењу пореза и такси на робу из Словеније и 

Хрватске. 

 

Амандман америчког Конгреса: без зајмова или кредита из САД за Југославију, осим 

ако се не ради о републици која је спровела слободне изборе и која није укључена у 

систематско кршење људских права (у вези са косовском ситуацијом, напомена 

аутора). 

 

Уједињене Западне и Источне Немачке. 
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Прва интифада: нереди код Куполе на стени, убијено 17 Палестинаца. 

 

СССР и Немачка потписали уговор о повлачењу совјетских војника из Немачке 

(380.000 војника и 220.000 чланова породице). 

 

 

-1 октобар 1990.године. Покрет за заштиту људских права у Југославији-легална 

политичка странка искључен из предизборне утакмице. 

 

Ево како се власт понаша према једној легалној политичкој странки. Ово ннје 

ништа друго него ли наставак оног што трпимо већ годинама. Видеће ће се шта ће 

бити даље, али ову су индиције надолазећих мрачних времена превара, и чињенице 

да поредак не жели да се мења, да жели да чува нетакнут Status quo.  
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-  

- 
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-8 октобар : Случајеви кршења људских права. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА   У ЈУГОСЛАВИЈИ (ПЗЉПЈ) 

 

                                          ПРЕДСЕДНИШТВУ СР СРБИЈЕ 

Случајеви кршења људских права 

 

            ПЗЉПЈ се обратио 29. септембра Председништвима СР Србије и СФРЈ 

дописом са подацима о кршењима законских права 40 грађана, исто саопштење је 

подељено домаћој и страној штампи. Ми смо се и раније са сличним саопштењима 

често обраћали државним органима. Одговоре смо врло ретко добили, а обично није 

ништа предузето, па смо били принуђени да се обраћамо међународним 

организацијама. Такође југословенска средства информисања систематски одбијају 

да обзнане наше случајеве, тако постајући саучесници у операцији скривања 

политичке репресије у СФРЈ. Захтевамо од председништва СР Србије да испита ову 

представку и провери наводе изнете у њој, и предузме мере заштите ових грађана СР 

Србије: 

 

 

-    др Војислав ШЕШЕЉ (1954) доктор правних наука, без запослења, са станом у 

Батајници, Посавских одреда број 36, од 2. октобра се налази на издржавању 

петнаестодневне казне затвора у КП Д. Падинска скела код Београда. Ми смо се за 

др.Шешеља залагали још од времена када је био у КПД Зеница у Босни. Тамо је 

смештен решењем градског судије за прекршаје од 2.10.1990. г. зато што је јавно 

изразио своје мишљење. Њему су претходно изречене две казне затвора у укупном 

временском трајању од четрдесет пет дана због тога што је упражњавао уставну 

слободу окупљања. Онемогућен је да нађе запослење, изложен прогонима од како је 

пре неколико година издржао казну од годину и по дана затвора у КПД Зеници због 

вербалног деликта. Др В. Шешељ као вођа СЧП је онемогућен да легализује своју 

странку што је супротно међународном праву. Захтевамо ослобађање и прекид 

прогона, слободно страначко деловање. Предочавамо да су наши активисти 

прикупили довољан број потписа за његову кандидатуру за председника Републике 

док  је он био у затвору.,ти потписи могу бити коришћени за оснивање странке 

 

-    Теодора СТОЈАНОВИЋ (1928) професор без запослења, Немањина 42, Београд, 

разведена, без деце, је од 1945. године заједно са њеним родитељима, браћом и 

сестром изложена тешким прогонима због свога социјалног и породичног порекла 

(њој се пребацује „буржоаско― порекло). Њен отац (1898-1971) је у старој Југославији 

био угледни функционер Министарства финансија а у новој Југославији осуђиван на 

дужу казну затвора као „народни непријатељ― и угњетаван на разне начине. Њеној 

породици је после рата одузета скоро сва имовина. Она је била шиканирана на 

факултету, затим на радним местима када се запослила. У Хемијско техничку школу 

на Бановом брду је дошла 1961. године где је такође била предмет сталних 

шиканирања и прикраћивања њених права окарактерисана као „неподобна―, 

„религиозна―, „буржујка―. била је два пута по казни смештана у психијатријске 

болнице насилно. Први пут маја 1971. године у Психијатријску болницу Лаза 
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Лазаревић где је остала два  месеца мучена ињекцијама и медикаментима. Други пут 

је смештена маја ове године, остала је једну недељу дана. Изложена је терору на 

усамљену и болесну жену, већ у годинама подстрекавају примитивне протуве које је 

свакодневно киње и  тиранишу. Она се жалила органима СУП-а и милиције али 

никакву заштиту није добила. Она је недавно против своје воље у њеној школи 

преведена у пензију али засада не добија никакве приходе и живи у беди и гладује. 

Тешко је болесна и онемогућена да добије  потребну медицинску негу. И њен случај 

говори да затрованост према многим политички обележеним породицама опстаје 

упркос промена у друштву које је у фази преласка у вишепартијско. Да ли се ради о 

тешкој превари које властодршци мудро спроводе од 1948. године и чиме су довели 

Југославију на ивицу понора? Захтевамо да се наши наводи провере и Т. Стојановић 

омогући миран живот без прогона и страха, да јој се да егзистенција. 

 

-    др В. Шешељ, др Д. Мићуновић, Т. Крсмановић, Н.. Милошевић, В. Губерина, В. 

Драшковић, М. Комненић, др. К. Чавошки, С. Здравковић, Ј. Дучић, Л. Коен, др. Н. 

Попов, С. Вучковић, А. Петровић, су предмет прекршајног поступка код судије за 

прекршаје СО Палилула због говора на јавном скупу пред зградом ТВ Београд 

27.6.1990. године. 

 

 

 

-    Кузман СТОИМЕНОВСКИ, суспендоваи директор ОШ „Филип Филиповић―, у 

Београду одлуком СО Вождовац од 9.5.1989. године, нераспоређен је и проглашен за 

технолошки вишак, остављен без задатака и шиканиран. Прете му отказом. То му је 

учињено што је указао на неправилности и пропусте у настави. Услед дуготрајних 

интензивних стресова оштећено му је здравље. Захтевамо да се са професора 

Стоименовског скине суспензија и он буде рехабилитован и престане са 

шиканирањем .На делу је прогон мишљења. 

 

-    Марија КРМАР, Скопљанска 34, 11080 Земун, магистар физичко-хемијских наука  

је на незаконит начин истерана са посла из Института за општу и физичку хемију 

Одлуком Института број 73 од 26.3.1990. године. Радни однос јој је престао са даном 

1.4.1990. г. Дато образложење је да није довољно стручна а што демантује њено 

образовање и постигнути радни успеси који су добро познати руководиоцима 

Института. Она се обратила Суду удруженог рада, и донета је пресуда да се врати на 

посао и одлука Института о отказу укинута али руководиоци Института одбијају да 

спроведу пресуду Суда удруженог рада. Једино што преостаје да се расветли овај 

прогон је његов мотив. У питању је слободна интелектуалка на делу је неподобност 

која опстаје у ери страначких избора. Захтевамо да се М. Крмар врати на посао и 

омогући јој егзистенција и научни рад и усавршавање јер она за то има дара и 

амбиција. 

 

-    Петар БОСНИЋ (1930), Јелене Ћетковић 12, Београд, истраживач ДП „Галеника― 

Земун-Београд је одлуком Колегијума Института Галенике од 2.октобра после 29 

година врло успешног и плодног рада у Галеници проглашен неосновано за 

технолошки вишак „зато што не задовољава својим стручним радом―. Нама је добро 
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познато о чему се ради, да је у птиању обрачун по основи неподобности. Захтевамо да 

се наши наводи провере и П. Боснић врати у пређашње професионално стање. 

 

 
Франкенштајн. 

 

 

-    Вељко ВУКОТИЋ (1930) филолог запослен у предузећу INEX у Београду, 

Сувоборска 14 (стан), Београд, је од 1973. године до пре године дана био предмет 

истинског терора од стране породице ………..са којом је становао у истој згради. На 

делу су била свакодневна узнемиравања, претње, напади, па и физички обрачуни. 

Милиција и СУП којима се Вукотић често обраћао за заштиту нису ништа 

предузимали јер је породица ………била политички моћна и уствари то радила по 

задатку СДБ. В. Вукотић је имао проблема на радном месту и шире у друштву јер се 

ради о интелектуалцу неконформистички настројеном и склоном објективној 

анализи друштвених прилика. Вукотић је приликом продаје стана и сеобе оштећен и 

материјално па захтевамо обештећење. 

 

-    Биљана ГАЋАНОВИЋ (1945) секретар дечијег часописа ЗМАЈ под отказом, 

проглашена је на неоснован начин за технолошки вишак. Будући да се ради о врсном 

стручњаку факултетски образованој особи која је објавила већи број литерарних 

дела и показала се врло стручном на своме радном месту захтевамо преиспитивање 

ове одлуке и њено враћање на посао. Њу приликом процедуре проглашавања за 

технолошки вишак нико није саслушао нити јој дао право да изнесе свој лични став. 

Иако има право још увек да добија лични доходак то јој је ускраћено те захтевамо да 

јој се доходак исплаћује онако како то закон прописује. 

 

-    Градимир ЈОВАНОВИЋ (1935) запослен у ФГП РЕКОРД на радном месту 

„самостални референт набавке―, адреса стана: Ресник, Јелемићка бр. 3. Имао је 

одавно тешкоће у фирми али се стање нагло погоршало 1988. године, тј. 21.9.1989. 

године на монтираном дисциплинском поступку је суспендован и забрањен му је 

улазак у фабрику. Затим је ово незаконито решење побијено од више инстанце и он 

враћен на посао. Тада му је одмах одузет реферат и он више од годину дана седи и не 

добија никакве задатке. О свему је обавестио Инспекцију рада СО Раковица, 

извршена је ревизија донетог решења и констатовано је да је оно незаконито. Г. 

Јовановић је изванредан радник и стручњак. Он је жртва освете бирократије којој се 

замерио критикујући јавашлук и неправилности у овој фирми и шире у друштву. 

Захтевамо да се Г. Јовановићу дају задаци и прекине са шиканирањима. 
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-    Драгослав ГЛИШИЋ бивши радник ССУП-а у Београду који је искључен из 

ССУП-а на незаконит начин, садашња адреса: Лошињска 25А, Звездара, Београд, 

истеран је са посла 1981. године, од тада је без прихода и изложен честим 

полицијским прогонима као и цела породица, живи у условима страха и насиља. 20. 

маја 1988. године је изашао на Трг Републике у Београду са транспарентом да 

обзнани своја страдања, одмах је био ухапшен, затим спроведен у Психијатријску 

болницу ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ у Београду где је остао 11 дана изложен мучењима 

ињекцијама и медикаментима. Д. Глишић у својим жалбама описује ову 

психијатријску болницу као мрачан психијатријски казамат и тврди да је у њој било 

доста политичких криваца. Захтевамо да се према овоме поштеном човеку измени 

став, да он буде рехабилитован, да му се да запослење и приходи и прекину прогони 

њега и породице. 

 

                    Пошто власти упорно одбијају да одговоре на овакве наше дописе и да 

ставе на дневни ред овакве случајеве или пак се правдају да су наше тврдње 

неосноване и непоткрепљене аргументима, ми прихватамо такав став званичника 

али захтевамо да се наше оптужбе о кршењу људских права и случајеви провере. 

Зато захтевамо да се прекине са монологом и тишином, игнорисањем званичне 

политике. Ми смо једна легална политичка странка и део друштвено-политичке 

заједнице па уколико пре наш глас треба поштовати. Предлажемо оснивање 

Комисије експерата састављене од представника државе и нашег Покрета и других 

опозиционих странака која треба да обави објективне инвестигације. Захтевамо да се 

ово питање покрене одмах. Ми тврдимо да су овакви случајеви у друштву масовни. 

Уколико држава то не демантује то значи да наше констатације прећутно признаје. 

Стојимо на располагању за сарадњу по овоме крајње важном друштвеном проблему. 

 

 

 

 

 -9 октобар 1990.године. Сусрет са Владом Дапчевићем ( том 3 ) у Дому омладине у 

Београду. 

 

Владо Дапчевић је изашао из затвора где је боравио после киднаповања у 

Букурешту. Сада је на слободи. Последњи пут смо се нас двојица сретали у Бриселу 

1973. и 1974. године (том 3). Иван Стојановић ме је обавестио да Владимир Дапчевић 

данас држи предавање у Дому омладине у Београду, о Голом отоку и његовим 

страдањима од 1948. године до данас.   

 

Ево прилике да се сретнемо после толико година. Иван се нарочито радује, јер жели 

да од њега лично чује сведочење и да добије званичну изјаву о томе шта се збило у 

Букурешту 1975. године, када је Владо Дапчевић био киднапован у заједничкој 

акцији румунске Секуритатее и југословенске УДБ-е, јер је том приликом био убијен 

његов рођени брат Ђорђе. Иван већ годинама упорно прикупља податке, и ово је за 

њега јединствена прилика да добије сведочење очевидца за поднесак тужбе суду. 
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Владу Дапчевића сам пронашао пола сата пре почетка предавања у малој 

канцеларији на спрату Дома  омладине где је седео са организаторима. Чим сам се 

појавио на вратима канцеларије, он подиже помало одсутан поглед ка мени, задржа 

га упитно, као да ме не види добро, устаде и поче да се присећа. Упути се ка мени 

насмејан:``Драги пријатељу Томо, па ти си се подмладио, био си оно у Бриселу био 

уфитиљио``.  

 

То је ипак онај Владо Дапчевић, само је убледео и погрбио се. Робија чини своје. Али 

је још пун елана и идеја. Хтедох да га упитам шта је са његовом супругом 

еминентном прпфесорком  СУБ (  Слободног универзитета у Бриселу). Али се тргох, 

можда је то његова интимна ствар о којој не воли да разговара. Оћутах. Али не 

схватам шта то њих двоје везује, он је професионални револуционар, идеалиста, 

сиромашак, човек у сталним големим неприликама, а Белгијанци, поготову 

врхунске интелектуалке, су сушта супротност-они су крајње прагматични и 

практични. ``Ћуд је женска смијешна работа`` ``чудни су путеви господњи``. Овај 

њихов брак је за мене одувек велика енигма. 

 

 
Владо Дапчевић. 

 

 

- 22  октобар 1990.године. Жене жртве политичких прогона. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА            

                 У ЈУГОСЛАВИЈИ 

Поштански фах 72, Пошта 38, 11060 – Београд 
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                                        ПРЕДСЕДНИШТВУ СР СРБИЈЕ 

 

                                   Жене-жртве политичких прогона 

 

            Залажући се још од 1975. године за грађане који су нам се обраћали жалбама 

на кршења њихових законских права увидели смо да су и жене често жртве 

политичког насиља. Ми смо досада бранили већи број жена и борили се за њихова 

прва, јавности смо предочили велики број таквих несрећних мајки, супруга, младих 

жена, девојака, старица. У нашем Програму је уписан ангажман за заштиту права 

жена и за једнакост полова и против нечовечних поступака, психолошких и других 

мучења, понижавнаја. Овога пута истичемо неколико случајева: 

-      Јованка БРОЗ која је од смрти свога супруга покојног Ј.Б. Тита без правоснажне 

пресуде постала сужањ и живи изолована и потпуно обесправљена, спречена је у 

слободи кретања, одузета јој је лична карта, изложена неспутаном насиљу и 

угрожавању личне безбедности. Захтевамо од вас да се заузмете да госпођа Броз 

добије права која јој припадају а то је пре свега живот у слободи и сигурности, без 

страха и понижавања. 

 

-      Вера БЉАЈИЋ КАРАГИЋ (1926), Кумодрашка 144, Београд, ћерка предратног 

богаташа, из великосрпске породице, је цео послератни период провела злопатећи се 

и страдајући заједно са својом породицом. Она је прошла и кроз незаконито 

удаљавање са посла, полицијска шиканирања, луднице. Њен син Александар 

КАРАГИЋ (1952-1989) професор енглеског језика је изгубио живот у саобраћајној 

несрећи у сумњивим околностима, био је дисидент и због тога му је био одузет пасош, 

жалио се на претње здрављу, убиством. Последњих година Вера је преведена против 

своје воље на незаконит начин у инвалидску пензију и изложена малтретирању 

суседа сарадника органа СУП-а, сатерана у својеврсни затвор иако је на формалној 

слободи. Она је у међувремену пала у тешку депресију и оболела од рака на дојци. 

захтевамо људски однос и прекид прогона. 

 

-      Љубица ПАНИЋ-РАДОВАНОВ (1934) службеница у пензији из Новог Сада 

Антона Урбана број 6, ћерка војвођанских кулака којима је после рата одузета 

земља и који су због тога од тада изложени притисцима, због чега су јој браћа 

емигрирала у Аустралију. Њен син је угледни студент теологије у Београду. Од 1981. 

године њена ситуација која је ионако била деликатна се погоршала, изложена је 

насртајима на јавним местима где је вређају, нападају и бију, склања се у стан, 

вређају је телефоном, упадају и стан, ломе кућанске апарате, цепају одевне предмете, 

претварају њен стан у WC. ,улазе када није у њему. Љубица се жалила на разне 

адресе али ни од кога није добила помоћ. Обраћамо вам се са захтевом да предузмете 

мере које се налажу да ова сирота жена буде заштићена. 

-      Милица ТОДОРОВИЋ (1935) професорка у пензији из Чачка је зато што је била 

ћерка интелектуалца који у поратним годинама био дуже у затвору због вербалног 

деликта (погинуо у саобраћајној несрећи 1976. године у Чачку), имала много 

тешкоћа у служби и шире у друштву. Као неподобна је била последњих  
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година због критике школске реформе смештена против своје воље у психијатријску 

болницу. Иако је врло стручна премештена је у библиотеку школе а најзад на 

незаконит начин из побуда осветољубивости недавно преведена против своје воље у 

инвалидску пензију. Изложена је подозривости и надзору власти. Њен брат је 

професор Божидар ТОДОРОВИЋ који је десет  година био без посла после 

истеривања из службе у једној београдској гимназији као наводно политички 

неподобан и сада ради као ноћни чувар у Народном музеју у Београду. Милица је 

скрхана и у депресији. Захтевамо да се предузму мере да се њена ситуација доведе у 

ред. 

 

-      Добрила ПАВЛОВИЋ, Масарикова број … Светозарево, пензионер, стара и 

болесна жена је изложена тешким прогонима власти које за то користе извесног 

……….. који станује у истом дворишту са њом . Он је по упутству својих 

наредбодаваца ограничио слободу кретања госпође Павловић, прети јој, затвара њен 

пролаз кроз двориште, проширује свој део куће на бесправан начин чиме јој потпуно 

онемогућава кретање и коришћење WC-а, присваја њен простор, руши њене зидове, 

сипа земљу, блато и песак на праг њене куће. Он се према њој врло непристојно 

односи, прети јој да ће је убити због чега она често бежи од куће у страху од њега и 

потуца се од немила до недрага иако има своју кућу и пензију. У питању је одмазда 

према старој жени из породице која се не свиђа властима и помоћу ње жели да 

заплашује друге. Она се жалила С. Милошевићу и на разне друге адресе али без 

икаквог резултата, нико не жели да је узме у заштиту него извитопереног садисту 

подстичу да буде све свирепији. Захтевамо да се према овој старој и болесној жени 

престане са прогонима и она буде одмах заштићена од насиља органа власти у 

Светозареву. 

 

-      Милица ЖИВИЋ, Моше Пијаде 60, Инђија, трпи од 1981. године када је купила 

плац за викендицу у Крчедину од стране свога комшије који јој узурпира плац и 

имовину. Иако је у праву суд је против ње јер је у питању насилник који је моћник и 

који јој отворено каже да су судови у његовим рукама и да је може иселити ако хоће 

не само из Крчедина него и из Инђије. У питању је стара и болесна особа и захтевамо 

да се прекине иживљавање над овом недужном и крајње скромном особом и омогући 

јој се старост у миру. 

 

-      Фатима СУЛЕЈМАНОВИЋ се налази у такорећи безизлазној ситуацији. Ова 

Ромкиња се уселила у подрумске просторије у Нехруовој број 49 на Новом Београду 

које је адаптирала из својих средстава. Имала је сагласност кућног савета. Она 

(спремачица) и муж (запослен у Градској чистоћи) имају троје деце су уз много 

одрицања опремили своје склониште. Сада желе да их истерају зато што су Цигани, а 

породицу која је у другом делу подрума нико не дира. Захтевамо да се испоштују 

права ове ромске породице и да свих грађани имају иста права без обзира на 

националност, веру, политичка убеђења и друштвени положај.- Обраћамо вам се 

захтевом да ову напаћену породицу узмете у заштиту. 

 

-      Милица БОБИЋ наставница у једној београдској школи је последњих година 

била смештена насилно у П.Б. „Лаза Лазаревић― само зато што је изостала са наставе 
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на дан своје крсне славе због чега је била суспендована. После упорних жалби је 

спроведена у наведену болницу где је остала више месеци мучена ињекцијама. 

 

-      Зорица ЛАЗИЋ, Банијска 2/XIX стан 155, дактилографкиња у предузећу 

„Комграп― је изложена притисцима и различитим облицима ингеренција у разне 

области њеног живота од стране осветољубиве бирократије која јој се свети због 

њеног оца који је био у политичкој немилости. Она је доведена на ивицу свој снаге. 

захтевамо да јој се пружи најхитнија заштита и реше њени правни проблеми у вези 

стана, брака и породице. 

 

-      Ружа ЈЕНЕИ (1926) пензионисана радница из Новог Сада, Орловића Павла 37, 

пријатељица породице Вибок је сведочила на судском процесу против 

поменутог…….. па јој су се зато органи власти осветили и почели да је прогоне. Њен 

син Петар ЈЕНЕИ (1953) радник пријатељ сина Вибокових је тврдио да је Јанош 

невин у затвору и да је у питању освета политичара. Он је убијен ………5.1.1982. у 22 

часа испред зграде СУП-а у Новом Саду. (Речено је да је извршио самоубиство 

револвером). Од тада је Р. Јенеи што захтева да се осветле услови живота смрти сина 

изложена тешким прогонима. 

 

Захтевамо да испитујете случајеве које вам достављамо и овога пута да предузмете 

мере заштите ових особа. 

 

                                                                                              САВЕТ ПЗЉПЈ 
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- 

 -23 октобар 1990.године. Полиција прети нашем саборцу Ивану Стојановићу. 
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-6. новембар 1990.године. Крсмановић Томислав наименован за кандидата за председника 

Републике испред Покрета за заштиту људских права. 
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-  

-Новембар 1990.године. Здравствене тегобе. 
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·    Новембар 1990.године. Растакање Југославије се убрзава. 

 

Законом се у Хрватској ТО ( Територијална одбрана) ставља под републичку 

контролу. Вишестраначки избори у Македонији - победа ВМРО-ДПМНЕ (38 

посланичких места), Савез комуниста Македоније-Партија демократског 

просперитета (31) - без апсолутне већине. Владајућа коалиција ДЕМОС у Словенији 

предлаже референдум о отцепљењу, јер се словеначко-хрватски предлог о 

конфедерацији споро разматра. 

 

Војислав Шешељ, председнички кандидат, је пуштен из затвора (од 2. 10. у два 

наврата служио казне због прекршаја јавног реда и мира).  

 

Шта се то дешава између Војислава Шешеља и Слободана Милошевића, они су били 

блиски сарадници?  

 

У БиХ су одржани вишестраначки избори за Председништво СР БиХ и избори за 

Скупштину СР БиХ, на којима побјеђују националне странке (СДА, СДС БиХ, ХДЗ 

БиХ), које праве коалицију (Фикрет Абдић добио највише гласова међу 

Муслиманима).   

 

 

 

У Београду оснивачки скуп странке Савез комуниста - Покрет за Југославију 

("генералска странка").  

 

Опозиција у Србији објавила да ће бојкотовати изборе, ако не буду прихваћени 

амандмани на изборни закон.  

 

Издата је новчаница од 1000 динара (Никола Тесла).  

 
 

Опет земљотрес, овога пута  на Динари, 10 повређених. 

 

У Двору на Уни ухапшен Жељко Ражнатовић-Аркан са оружјем и четничким 

обележјима. 

 

У Источној Европи се дешавају сличне ствари као и у СФРЈ. Бугарски 

социјалистички премијер Андреј Луканов протестима принуђен на оставку. 

 

Маргарет Тачер се повлачи са места премијера Уједињеног Краљевства. 
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-14. новембар 1990.године. ПОТВРДА о изјави о прихватању кандидатуре Томислава 

Крсмановића за председника Републике. 
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-1. децембар 1990.године. Изабран Патријарх Павле, 44. поглаварСрпске 

православне цркве.  

 

Претходник Патријарх Герман није био у стању да обавља ту функцију услед 

повреде из 1989.године. 

 

-9 децембар 1990.године. Председнички избори у Србији.  

Први директни, вишестраначки избори за председника Републике Србије, одржани 

су  9. децембра 1990. Убедљивом већином је победио  Слободан Милошевић. 

Право гласа је имало 7.033.610 грађана уписаних у бирачки списак. На изборе је 

изашло њих 5.029.123 (71,50%). Неважећих листића је било 169.461 (3,37%). За 

положај председника Србије надметао се невероватан број од 32 кандидата. 

У потпуно неравноправним условима, који ће даље бити описани,  писац ове Саге је 

заузео од 32 кандидата, петнаесто место: 

 

Резултати избора за председника Републике Србије 9. децембра 1990. 

  Р   Кандидат Предлагач Гласова  % 

1 Слободан Милошевић Социјалистичка партија Србије 3.285.799 65,34 

2 Вук Драшковић Српски покрет обнове 824.674 16,40 

3 др Иван Ђурић 

Савез реформских снага Југославије у 

Србији и 

Удружење за југословенску демократску 

иницијативу 

277.398 5,52 

4 др Сулејман Угљанин Странка демократске акције 109.456 2,18 

5  др Војислав 

Шешељ 
Група грађана 96.277 1,91 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
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6 др Блажо Перовић ЈУ блок 57.420 1,14 

7 Слободан Матић Савез свих Срба у свету 28.978 0,58 

8 Драган Јовановић Зелена партија 22.458 0,45 

9  др Љубен Ален 

Алексов 
Група грађана 19.123 0,38 

10  др Љубомир 

Грујић 
Група грађана 17.675 0,35 

11  Милан Лазаревић Група грађана 11.034 0,22 

12  Тихомир 

Живановић 
Група грађана 9.892 0,20 

13  Јован Копривица Група грађана 9.677 0,19 

14 Миодраг Гојковић ССП Запис 9.262 0,18 

15 Томислав Крсмановић ПЗЉП 8.095 0,16 

16 Живан Харван ССП 7.791 0,15 

17 Велимир Цветић СДПЈ 6.575 0,13 

18  Милан 

Младеновић 
Група грађана 6.459 0,13 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
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19  Мирослав 

Веселиновић 
Група грађана 6.180 0,12 

20  Никола Баровић Група грађана 5.355 0,11 

21 Предраг Вулетић Либерална странка 5.019 0,10 

22  Ратомир Војводић Група грађана 4.414 0,09 

23  Љиљана Ћуић Група грађана 3.425 0,07 

23  Милорад Радовић Група грађана 3.425 0,07 

25  Саша Горанци Група грађана 3.409 0,07 

26  Никола 

Шећероски 
Група грађана 3.168 0,06 

27  Чедомир Нешић Група грађана 2.553 0,05 

28  Слободан 

Ранковић 
Група грађана 2.425 0,05 

29  Радивоје Шаренац Група грађана 1.918 0,04 

30  Јован Стојковић Група грађана 1.154 0,02 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
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31  Миомир Тошић Група грађана 904 0,02 

32  Херцен Радоњић Група грађана 847 0,02 

 

 

 Моје учествовање на овим председничким изборима 1990 године се одиграло под 

врло специјалним околностима, у нагло појачаној репресији, провокацијама, 

блокадама.  

 

Петнаестак дана пре избора телефон у моме подстанарском  стану на Карабурми је 

често био искључен, а ја сам био главни организатор, слао формуларе у 

унутрашњост члановима који су прикупљали потписе, писма са изборном 

докментацијом нису стизала до наших људи, нестајали су прикупљени потписи, они 

који су нам давали потписе су били хапшени или премлаћивани, вршени су 

притисци на наше кандидате да одустану, или на оне који су нам дали потписе да их 

повуку. Органи који су требали да оверавају изборне документе су то блокирали, 

одређиване су нам таксе, нисмо имали ни динара за финансирање избора. 

 

 На десет дана пре избора власник стана у улици Гарсије Лорке на Карабурми, у  

коме сам тада био као подстанар, ми је дао отказ, казао ми је да то захтева полиција 

и да мора, извињавао се. Био сам у временском теснацу, то је огроман посао, без 

икакве инфраструктуре, без потребног новца, под репресијом.  

 

А саада је требало и да налазим стан и то у периоду од неколико драгоцених дана 

пред изборе, нисам имао новца за сеобу, мала плата  у Галеници, већи део моје плате  

је ишао  за плаћање кирије. А сада није лако наћи стан тако брзо.  Не дозвољавам да 

ме обесхрабре искључење телефона, заплена преписке, прекид контаката са базом. У 

Галеници су ми недавно дали више радних задатака  него ли икада раније. 

 

9 децембра 1990.године, када је требало да наступам на ТВ као председнички 

кандидат у 20 часова, сам се око 17 часова враћао кући из Галенике ( одбили су да ме 

пусте раније, да бих могао да се припремим, обријем, окупам, обучем) био је мрак, 

облачно, хладно. У улици Пере Ћетковића испод Звездаре, испред једне пусте зграде 

из мрака је излетела некаква гвожђурија, и ударила ме у цеваницу. Јурнула је крв на 

тротоар, погледао сам, била је зарђала, неко је бацио, не знам ко је, нити ми је падало 

на памет да то истражујем. Дошао сам кући, рана је била дубока, крварила, одмах 

сам узео такси и отишао право у Ургентни центар,  где су ми после дужег чекања 

обрадили рану, и дали некакву инекцију, рекавши да је против тетануса.  

 

Онда опет на такси, па према РТС-у, и у 19 часова и 50 минута стижем у зграду 

Телевизије, необријан, неокупан, изгужван у неадекватној одећи, без припреме 

текста и концепта шта да говорим, јер је све остало код куће, и поврх свега сам био у  

стању шока због напада.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%93%D0%93-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
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 Рана ме је јако болела, инекција чудно делује, појавила се изненада дремљивост, 

лоша концентрација, језик задебљао, једва говорим, али улазим храбро у студио иако 

сам у таквом стању. 

 

Овде су ме чекале нове муке, камерман често окреће рефлектор право у моје очи, не 

могу да читам забелешке које сам успут припремио и дискретно ставио на сто.  

 

Пратим како се креће камера и ракурс из кога снима, запажам да је камерман врло 

извежбан у манипулацијама. Најчешће приказује моје недостатке, а посебно ћелу на 

темену. 

 

Осећам превару. Али чиним огроман напор да спасем оно што се спасти може. 

 

 

-Децембар 1990.године.ОЦЕНА ВИШЕПАРТИЈСКИХ ИЗБОРА У СРБИЈИ   

одржаних 9 децембра 1990 године. 

 

Покрет за заштиту људских права 

 

              у Југославији 

 

Поштански фах 72, пошта 38, 11060 Београд 

 

телефони генералног секретара: посао: 011/619-333 1. 519, 

 

стан 011/784-718 (21-22 часа) 
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ОЦЕНА ВИШЕПАРТИЈСКИХ ИЗБОРА У СРБИЈИ     Децембар 1990 године 

 

Први вишестраначки избори одржани су 9. децембра 1990. и на њима је 

убедљиву победу однела Социјалистичка партија Србије (СПС) која је, од 

250 посланичких места у Скупштини Србије, освојила 194 мандата. 

 

Први послератни вишестраначки избору су обављени у околностима које су 

онемогућиле народ да направи аутентичан избор из следећих разлога: 

 

-          дужина предизборне кампање је била недовољна, свега месец дана. Покрет је 

уствари био присутан свега неколико дана у предизборној кампањи 

 

-          приступ медијима већине странака је био врло недовољан, постојала је 

селективност странке на власти према појединим опозиционим странкама које је она 

ценила као неугодније. Уствари странка на власти је све учинила што јој је било у 

моћи да елиминише из предизборне утакмице, или угуши, оне најрадикалније и 

аутентичне народне снаге. Ми смо се у овоме кратком времену појавили на 

београдској телевизији тек 23. новембра по први пут а за то време су многе друге 

стране наступале више пута. 

 

-          на политичкој сцени је било присутно више десетина политичких странака 

врло сличних имена, 32 кандидата за председника Републике који су заједно са 

странкама били представљани више пута на дан, бирачи су били бомбардовани 

порукама са свих страна, били су се изгубили у њима и у великом броју различитих 

имена и назива странака. Ми постојимо од 1975. године али је то било врло ефикасно 

укривено од јавности и тек смо сада успели да пробијемо ову информациону блокаду. 

 

 

-          услед оваквог стања гласачи нису били у могућности да упознају програме 

опозиције, кандидате, у њихов дух је била унета конфузија. Ако се зна да је странка 

на власти од 1945. године, и да је за ово време била страховлада бољшевика која је 

створила нарочит поданички менталитет, страх, конформизам, интернализиране 

забране и табуе у дубине подсвести националног бића, дакле на делу је била изузетна 

индоктринација, а што се одразило на понашање бирача. 

 

-          у исто време опозиција је показала да је још увек недовољно снажна и лак 

плен властодржаца који су је угушили, заплашили, обманули, завађали и делили. 

 

-          захтевано је 100 потписа за сваког кандидата за посланика али су органи 

власти вршили притиске на потписнике да не потписују, претили им отказом и 

заплашивали и прогонили на разне друге начине. Већи број наших кандидата је на 

овакав начин био онемогућен да прикупи 100 потписа. Примера ради Петар 

Бјелановић наш посланички кандидат у Изборној јединици бр. 15, Вождовац III је 

био предмет претњи власти, псовки и напада њихових активиста када је прикупљао 

потписе, претили су му физичким обрачуном и отказом. Кандидат, Милан Николић 

из Изборне јединице број 2 Стари град је прикупио 100 потписа али су грађани 
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долазили у групи и повлачили потписе услед претњи којима су били изложени, он је 

био сам предмет полицијских шиканирања као и његова породица. Инг. Момчило 

Опарница из Београда посланички кандидат у Изборној јединици Савски венац је на 

законом прописан начин прикупљао потписе на јавном месту на улици али је отеран 

од милиције. Раде Балач наш кандидат у И.Ј. бр. 5 Стари град је на сличан начин 

онемогућен. Наш повереник за Лазаревац Звездан Миливојевић је у још 

неразјашњеним околностима био претучен у свом родном месту и био је избачен из 

даљих предизборних активности. Овакви поступци власти су били правило за 

већину наших кандидата док поједине странке нису имале овакве проблеме у 

оволикој мери. 

 

-          посебне замерке стављамо на рад изборних комисија на терену. Ми смо 

истакли 100 кандидата који су почели да прикупљају потписе, остало је свега седам , 

остало је одбијено или спречено на начин који овде описујемо. Наш кандидат Н. 

Познић из И.Ј. број 210 Сечањ и Пландиште је испуњавао све услове али је одбијен 

од чланова изборне комисије међу којима су се налазила две судије које су га 

прогониле и његове синове (један се зове ……). Одбијен је крајње дрско и отворено 

на незаконит начин. Наш кандидат у И.Ј. бр. 155 Врање I и Трговиште чија 15-

годишпња ћерка……. је одбијен од стране изборне комисије у Врању и са потписима 

које је био прикупио као кандидат Покрета је оглашен на незаконит начин као 

кандидат групе грађана. Слично је поступљено и са неким другим кандидатима нпр. 

Митровић Драгутином у И.Ј. бр. 169 Оџаци, итд. 

 

-          наши активисти и челници су били изложени за време целе предизборне 

кампање прогонима. Имали смо несрећу да је у овом времену преминуло неколико 

наших чланова: Милорад Миша Томић (1938), др Бора Савић (1924), Душан Богавац 

(1933). Наш челник Томислав Крсмановић је као главни координатор и иницијатор 

активности био такорећи задављен у активностима , јер му је телефонирање било 

скоро у потпуности онемогућено. Телефон у стану који изнајмљује је био искључен 

скоро свако друго вече, телефонирање од стране власника стана му је било 

дозвољено само од 21 до 22 часа, на радном месту му је  

 

било скоро у потпуности забрањено телефонирање, када су га кандидати са терена 

звали речено им је да је одсутан или да не зову више. У исто време преписка је 

такође била често задржавана. За обе ове тврдње Т. Крсмановић поседује доказе које 

је спреман да стави на увид. Његова писаћа машина је у неколико наврата била од 

стране органа СДБ доведена у неупотребљиво стање. На ове начине СДБ је 

практично угушила и прекинула комуницирање између нашег координатора и 

наших кандидата и што је имало за последицу знатно смањење броја посланичких 

кандидата и наших пропагандних и промотивних активности на терену. Наши 

чланови су били изложени полицијским малтретирањима, судским поступцима, 

било је и физичких насртаја, претњи и застрашивања, проглашавања за технолошке 

вишкове, дисциплинских поступака, претњи сродницима и породицама, отказа и 

другога. 
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-          наше предизборне активности смо финансирали из сопствених средстава, 

покушали смо да дођемо до средстава продајом наших публикација али су наши 

продавци отерани са улица од стране инспектора. Уложили смо захтев код Општине 

Стари град да нам се дозволи продаја број 353-452 2-10 од 15.11.1990. године али 

нисмо добили одговор до сада.  

 

-          у изборним комисијама су се често налазиле судије и правници и друге 

политички поверљиве особе, много од њих су познати бирачима као прогонитељи 

што их је још више фрустрирало јер уместо да буду кажњени они су бројали гласове. 

 

-          за кандидате појединих странака су били наименовани они који су прогонили 

људе за шта и поседујемо податке и то не само када се ради о СПС него и о 

опозиционим странкама. Тако је кандидат Странке………. 1977. године био 

предложио Т. Крсмановића да због вербалног деликта буде послат на неодређено 

време у лудницу. Кандидат…… је такође прогонио Т. Крсмановића. За кандидате 

опозиционих странака су често били истакнути бивши функционери, судије, 

директори и друге политички привилеговане особе тако да је практично опозиција 

често састављена од бивших привилегованих слојева који су сада постали сопствена 

опозиција. Уместо да неки буду кажњени они су унапређени. 

 

-          велики број странака су уствари комунистичке као и СПС али се тако не зову, 

примера ради наводимо: Нова демократија, СПС, СРСЈ, ЈУ блок и друге. Многи 

неупућени су гласали за оне које не воле, 

 

-          још увек моћна странка је изазивала расцепе у појединим странкама и тиме их 

онемогућила у јакој мери 

 

-          потпуно је оправдана сумња у искреност свих контролора опозиционих 

странака на гласачким местима. Из простог разлога што опозиција није толико 

моћна да то обезбеди. Број гласачких места је велики а број политички и морално 

поузданих људи на располагању је мали, опозиционе странке се још нису омасовиле, 

нису у довољној мери провериле сваког контролора тако да је могуће да су се међу 

њима понекад провукли сарадници СПС, тако да је и по овоме основу могућа 

„ћорава кутија―. 

 

 

 

-          ми смо се од почетка залагали за пропорционалан систем као правичнији од 

већинског. Странка на власти од 1945. године је подесила према својим интересима. 

 

-          у општем метежу и конфузији СПС се обрачунавала са аутентичним снагама и 

фаворизовала умерене и који њој више конвенирају. Стога се може рећи да су се 

аутентичне снаге тек делимично појавиле и да ће тек доћи на снагу и сцену. 

 

-          народ је још увек под стегом и контролом властодржаца, преплашен, избор 

народа на изборима није био аутентичан. То се може објаснити индоктринацијом, 
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збуњеношћу, великим бројем порука и имена, страхом од промена, страхом од рата, 

властодршци у Србији су се прогласили да су заштитници српског народа од 

Албанаца и других нација и тако их придобили 

 

-          Југословени на раду у иностранству су били онемогућени да гласају у 

конзуларним представништвима 

 

-          војници на служби у ЈНА су гласали у нерегуларним условима 

 

-          било је нерегуларности и са гласовима болесника, становника старачких 

домова, студентима 

 

-          са терена стижу вести да су неки политички поверљиви грађани добијали по 

више позива и да се понегде гласало и без личне карте 

 

-          они који су гласали у суботу 8.12.1990. године су били ван увида контролора 

опозиције 

 

-          већина Албанаца је бојкотовала изборе на Косову 

 

- политичко окружење, менталитет, стање духа, психологија маса, поданички 

менталитет, застрашеност, индоктринација, све ово смо описали ,су довели до 

неаутентичног избора а и до лажирања по вољи СПС. Неаутентичан избор 

може објаснити психо-аналитички приступ, у питању је психологија масе, 

индоктринација и застрашивања  који се спроводе од 1945. године су таквог 

интензитета да је у психи српског националног бића присутан још увек 

велики  камен стврднуте индокринацијеи страха. У питању је био такав 

степен индоктринације и застрашивања, репресије и тлачења ,да  је то 

доводило масовно до истинске модификације личности и колективне параноје. 

То је на делу прање мозга. Народ такве психологије и стања душевног 

здравља у једном оваквом политичком окружењу које је скоро још увек под 

великом контролом комуниста, вештих манипуланата, инжењера људских 

душа, спалеолога менталнога, није у стању да направи аутентичан и 

рационалан избор.  

-  

- Уколико је психичка дефицијенција у благој форми помаже и психотерапија, 

речи, групна дискусија. У случају нашег народа може  

-  

- помоћи дужа кампања, израженији демистификациони процеси, гласнија и 

јаснија критика, демократизација друштва, смањење репресије.  

-  

- Без ових услова нема слободних избора, ослобађања страха и унутрашњих 

психолошких окова. У питању је људска роботика, потребно је информацијом 

и охрабрењима продрети у пећине подсвести грађана и отуда избацити делове 

личности напуњене страхом и кочницама. То је следећи најважнији задатак 

опозиције. 
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Савет ПЗЉПЈ. 

 

 

-20 децембар 1990.године. Избори у БиХ. 

 

Према договору националних странака у БиХ: председник Алија Изетбеговић (СДА), 

премијер Јуре Пеливан(ХДЗ), и председник Скупштине Момчило Крајишник (СДС). 

 

Шеф совјетске дипломатије Едуард Шеварнадзе, кључна личност совјетских 

реформи које су довеле до окончања"хладног рата", је поднео оставку, упозоривши 

Парламент на опасност успостављања диктаторског поретка у земљи. 

 

 

-1990 година. Сусрет са Десимиром Тошићем у Хотелу Београд у Београду, 

уредником емигрантског листа НАША РЕЧ. 

 

Он ме је позвао телефоном, каже да је у Хотелу Београд, заказује ми састанак у 13 

часова. Занимљиво, он је управо  онакав каквим сам га замишљао. Висок и кошчат, 

види се да је у млађим годинама био привлачан мушкарац. Има достојанствено 

држање, мудар и одмерен човек. Живео је у Француској, потом већ дуги низ година у 

Енглеској. Виде се у њему француска префињеност и енглеска хладноћа и потмула 

рационалност. 

 

Наш разговор је трајао кратко. Али је био врло садржајан. Ја сам му се захвалио на 

подршци. Он ми је пожелео много успеха у наступу на изборима:`` Ви сте сада у 

лепим годинама, имате знање, искуство, и снагу`` 

 

-9 децембар 1990.године. Писмо од Сибиле. 

 

Током ове године сам добио неколико писама од ње, ово ме је највише обрадовало. 

Она долази у Лондон средином јануара, предлаже да се видимо крајем тога месеца у 

Глифади, договорићемо се телефоном када дође у Лондон. 

 

 

 

 

 

 

-24 децембар 1990. године-Јован Марковић (онај из Бироа за притужбе и жалбе из 

1980.године). 

 

Он је био члан Изборне комисије на једном гласачком месту,итом својству је спречио 

нашег кандидата за посланика Александра Влашког да  гласа. 

 

 Александар Влашки, кандидат за посланика нашег Покрета је ушао да гласа на 

изборном месту у својој изборној јединици, пре тога је добио потврду о бирачком 
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праву, и сва друга документа. Поменути Јован Марковић ( то је онај што ме је у 

Бироу за притужбе и жалбе маја далеке 1980. оптужио да сам разбијач Југославије),  

је сада седео у бирачком одбору испред кутија за гласање. Он је знао добро да је 

Влашки кандидат испред Покрета за заштиту људских права чији сам ја председник, 

од њега омражени опозиционар, његове политичке партије, па му је хладно 

одбрусио:‖ Ви нисте уписани у бирачки списак,  ви не можете да гласате‖. 

 

Влашки је учтиво изнео непобитне доказе, на то је Марковић позвао обезбеђење које 

је одмах Влашког удаљило са бирачког места до улаза у зграду. Док су Влашког, 

званичног кандидата легалне политичке странке  неосновано лишавали права гласа, 

док су га момци из обезбеђења изводили, за њим је Марковић просуо свој јед:‖ То су 

ти што блате нашу земљу, што су упрегнути у кола антијугословенске пропаганде, 

због њих смо запали у ову кризу, сјеме вам се затрло‖.                                                                               

 

 

-Децембар 1990.године. Југославија после избора. 

 

Штампа објављује да је чехословачким авионом допремљена велика пошиљка 

оружја у Хрватску.  

 

Хрватски Сабор доноси Устав Републике Хрватске, темељни акт на основу кога 

Фрањо Туђман постаје председник са новим, проширеним, овлашћењима. По 

Уставу, Хрватска је држава Хрвата и других народности који у њој живе. Истиче се 

право на отцепљење. 

 

Проглашена САО Крајина и донет Статут. 

 

Референдум о независности у Словенији, 86% гласача је „за―. 

 

Скупштина Словеније прогласила самосталност те републике и овластила владу да, 

уколико се у року од шест месеци не постигне споразум о преуређењу Југославије, 

прогласи независност Словеније. 

 

Србија узима динарску противвредност од 1,4 милијарде долара из примарне 

емисије, без знања Народне банке Југославије ("монетарни удар").. 

 

 

 

 

 

 

-30 децембар 1990.године. Банке више не исплаћују девизну штедњу, инфлација 

120%. 

 

Наша организација размишља како да ово питање стави на дневни ред. Видеће се из 

следећих поглавља да смо ми први ставили ово питање на дневни ред. 
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Наши плакати и транспаренти. 

 

-Децембар 1990.године. –Комитет за помоћ демократским дисидентима у Југославији 

изЊујорка пише о нама. 

 

CADDY BULLETIN 1990. (Михајло Михајлов): Томислав Крсмановић је заслужан 

што је свет сазнао за злоупотребе психијатрије у пoлитичке сврхе у СФРЈ. 
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-1990.година. Извештај о стању људских права у појединим земљама State Dep. USA 

за 1990. годину 

 

Југославија. 

 

 Одбор‖Анатолиј Корјагин‖ при Покрету за заштиту људских права (Томислав 

Крсмановић), који се баве политичким злоупотребама психијатрије, известили су о 

24 документована случаја насилннх смештаја у психијатријске болнице због 

политичких разлога, од којих су 5 до 6 нових у 1990 години. Маја месеца Социал 

демократска унија (Милан Николић), је протествовала због насилног смештаја 

члана председништва њихове групе Драгана Стефановског. Група каже да је 

Стефановски жртва прогона због његовог ангажмана у независним синдикатима. 

 

 

-1990.година. ПОЛИТИЧКИ ПРОГОНИ 100 ПОРОДИЦА ИЗ МОГ ЖИВОТНОГ 

ОКРУЖЕЊА. 

 

 Обред сатанизовања 

 

        Подршку грађанима који су били у немилости моћника је сам почео да пружам 

на један организованији начин још 1975. године мада сам и раније покушавао да 

подржим појединце жртве прогона. То су били моји сродници, школски другови из I 

београдске гимназије, колеге са факултета, суседи, земљаци (из родног Средњег 

Подриња), познаници, пријатељи и други.    

 

           Временом сам дошао до сазнања да су овакви случајеви далеко бројнији него 

што сам ја то претпостављао и зато сам почео да проучавам моје непосредно 

животно окружење. Направио сам један упитник са великим бројем питања којим 

сам у разговорима прикупио податке за неколико стотина особа из мог животног 

окружења. Тако сам још од 1975. године почео да посећујем ове особе, охрабрујем и 

чиним оно што сам могао, да им будем од користи.  

 

        Овде је значајну улогу одиграо један мој рођак из Америке ,где су се његови 

родитељи склонили после II светског рата као политички емигранти. Овог правника 

сам видео први пут у Бриселу, Белгија, 1970. године. Он ми је тада казао да су многи 

наши сродници у Београду прогањани од власти што ја тада нисам знао јер сам био 

млад и без политичке зрелости. Bио сам врло изненађен да он то све зна а никада 

није био у земљи.  

 

         По повратку у земљу 1971 године, сам почео да обилазим жртве прогона., да их 

охрабрујем, подржавам на разне  начине у границама мојих малих могућности. 

Нарочито сам почео да обилазим ове особе од 1981. године, у просеку једном месечно, 

дакле око 150 особа, што чини за десет година преко 18.000 посета. То су породице из 

Београда, Томић, Гуцић, Бљајић, Карагић, Тодоровић, Крсмановић, Беатовић,  

Глоговац, Бакић, Прекајски, Игњатовић, Андрић, Пољански, Марковић, Ћук, 

Конфино, Живковић,  Анђелковић, Стојановић, Милојковић, Чолић, Поповић, 
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Хујбер, Митић, Дангић, Вељковић,  Вуковић, Милошевић, Јовичић, Тадић, 

Урошевић, Љубојевић, Недић, Митровић, Живановић,  

 

Михајловић, Мајсторовић, Вујинић, Јовановић, Микалачки, Лазаревић, Пешић, 

Мијатовић, Димитрић,  и друге. 

 

         Ове особе су биле на слободи, али су биле и жртве политички прогона: на 

радном месту, у запошљавању, што се тиче стана -малтретирања пред судовима,  у 

образовним установама деце, ђака и студената, у вези са пензијама. било је и 

полицијских малтретирања а неки од њих су у прошлости, или у току времена 

посећивања, били смештани у затворе или психијатријске установе противно закону 

и медицинској етици.Неки су се жалили на нападе у штампи без права на исправку, 

на спречавање публиковања и бављења научним радом, било је растурања породица 

и бракова, подстицања деце против родитеља, заплене преписке и сметњи у 

телефонирању. Радило се о особама различите старости и пола, различитог 

образовања и професија. Оно што им је било заједничко је велика невоља. То је 

мирна паства која подноси неправде и притиске без роптања, уморни, обесхрабрени. 

Многи нису ни били довољно свесни шта се иза свега тога крије. Једноставно су 

мислили да је то тако само по себи, да им нико ништа не чини, да је таква људска 

судбина, да нигде нема и није било нити ће бити правде и идеалног људског друштва. 

Ја сам им објашњавао о чему се ради, ко то и како чини, и подстицао их да се усправе 

и боре против прогона за које нема разлога (њима су најчешће пребацивали да су 

српски националисти, четници, обезвлашћени буржуји и сл). За већину сам 

прикупио детаљну документацију и редовно је прослеђивао тајним каналима ван 

земље и међународним организацијама вапећи да нас неко заштити од помора и 

насиља. Неколико пута сам и путовао, на граници ми је при изласку заплењена 

документација. Али ја сам све знао напамет, јер сам приликом хиљада посета овим 

несретницима о свакоме размишљао и анализирао његову ситуацију, објашњавао је 

сам себи и неком мом невидљивом саговорнику коме сам замишљао да објашњавам 

ужасну трагедију која је задесила ове људе и зла које се чине нашем народу. 

 

           Почела су упркос заплене преписке да стижу писма, људи су били згражавани 

оним што су сазнавали. Још пре десетак година је захтевано од комуниста да 

прекину са масовним политичким прогонима грађана и уништавањем људског 

материјала, још онда је речено да међународна заједница не може даље толерисати 

оваква монструозна недела. Увидео сам да је најважније разоткрити скривену страну 

друштва, комунистичке преваре, оних који масовно прогоне .За  време посета, а знао 

сам да таквих грађана страдалника има на сваком кораку, гледао сам их право у очи, 

охрабрио их, подстицао их да ми причају своја страдања, све слушао пажљиво, 

објашњавао им поступке и методе како им се чини то велико зло. Био се успоставио 

неки немушти контакт са неким мојим невидљивим имагинарним саговорником 

коме сам „објашњавао― заверу, тражећи од њега подршку. 

 

        То је био период освешћивања, време приказивања свету сатанизма у 

Југославији, обред сатанизовања. У то време су сметали одбори за заштиту људских 

права који су такође снажно допринели да се свету прикаже бољшевички монструм 
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који гута наше људе и српски народ. Упркос свега што се десило у овој области нема 

промена, неколико од ових особа је умрло, остали су и даље у истој ситуацији као и 

раније. Али су ту санкције и бојкот међународне заједнице што је последица не само 

ратне опције руководилаца појединих југословенских  

 

република него и згражавање света оваквим злоделима које он више неће хтети да 

толерише. Дакле, један начин да се укину санкције је да се одмах прекине са 

масовним политичким прогонима грађана. Закључак је такође да се мора ставити на 

дневни ред питање људских права да то опозиција није још учинила. 

 

          Добро ми је познато да су и бројни  прогонитељи ових невиних људи ваљда по 

оној народној „Ко другоме јаму копа сам у њу пада― у овом периоду додирнули дно 

мучеништва али је питање да ли су доживели и катарзу, да ли су се покајали или су 

огромну мржњу однели са собом у гроб или је оставили у аманет својој деци и 

унуцима. 

 

 

-9. јануар 1991.године. Наредба о расформирању свих нелегалних паравојних 

јединица на територији СФРЈ. 

 

Председништво СФРЈ је усвојило Наредбу којом изричито захтева расформирање 

свих нелегалних оружаних састава на територији Југославије. Да је то учињено због 

спречавања сепаратистичких тежњи других република, сазнало се када су Словенија 

и Хрватска изјавиле  да су њихови састави легални. 

 

 
 

Да ли се може унети реда у земљи која срља у сукобе и ратове? 

 

На састанцима са појединим опозиционим странкама сазнајем за иницијативе 

оснивање њихових страначких оружаних формација за борбу у Босни и Хрватској.  

 

Тако ће се осећати безбеднијим и овде у Србији.  
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-14 јануар 1991.године. Поновни сурет са Сибилом  у Глифади. 

 

Она је иста. Све је исто. Држала ме је цело време за руку док смо излазили из зграде 

аеродрома. Наслањала се на мене нежно. Била је цео јуни у Њу Јорку, враћа се у 

Лондон на кратко , а онда лети за Асунцион. Сестра је много боље, скоро као некада, 

учи шпански,  усавршава енглески. 

 

Одлучио сам са њом да обавим значајан разговор. Нас деле десетине хиљада 

километара , време , и неизвесности наше будућности.  Човек који је унесретио њену 

сестру је, како сазнах оде ње, и даље у психијатријској болници.  Оне сањају да се 

врате у Београд, али све зависи од тога шта ће се дешавати са њим. 

 

`` Латинска Америка је врло необична природа, Асунцион је модеран град``, упућује 

ме. `` Асунцион, то ми личи на сличну реч у латинским језицима, која  

 

означава некакав успон?``, упитах је. ``То је библијска реч, садржи наду у боље``., 

загрли ме нежно. Осетих њене вруће усне. Она је сва подрхтавала подавајући ми се. 

 

Када то изрече, упути се ка повећем новом радио апарату, и окрете дугме, зачу се 

бузуки , као да сијају инструменти, у собу се изли осунчана Грчка, њено модро море и 

њена острва. Поче да окреће дугме на радио апарату:`` Хоћу да нађем Радио Београд, 

зажелила сам се наше музике и наших речи``, застаде на једном месту, окреће дугме, 

хоће да појасни тон. 

 

На наше изненађење се зачуше јасне речи и позната мелодија, просторијом су 

одјекивале фаталистичке и одлучне речи певачице: Узми пушку па ме уби, боље него 

да ме други љуби. Као у доба Турске.  

 

Она ме је посматрала широко отворених очију. Била је  у необичном расположењу. 

Да ли се ње досежу речи ове необичне старинске песме које дочаравају какве су 

некад биле наше жене. Или је то дубоко уписано у дух жене? 

 

Па она није из забачене провинције Србије, отац јој је из Словеније, мајка из 

Војводине. О томе смо већ разговарали. Она ме је изненадила једном рекавши:`` 

Срби из Војводине заредом тврде да су пореклом од Чарнојевића, да би тако 

показали да су прави Срби, а то није увек, или често није тачно, јер су Словени и 

Срби, одувек били староседеоци Војводине, Паноније и Средње Европе. Ту тезу су 

наивним Србима наметнули лукави припадници несрпских нација, да тако докажу 

да су староседеоци Војводине они, а не Срби``. Објашњавала ми је оно што сам ја већ 

знао, да су имена појединих планина, река, или насеља, у Мађарској  и Румунији 

словенског порекла.  

 

Једно време ми је било необично да је она  таква Српкиња, изражених 

словенофилских предељења, иако јој је отац Словенац, а  однародила се од 

Православне цркве?. Временом сам схватио о чему се ради, њен отац, војни музичар 

је био словенофил,  а  мајка потиче из познате срппске патриотске  породице из 
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Војводине. Ипак, пресудно за таква њена патриотска осећања, је у њој дубоко 

усађена лојалност за групу којој припада. Она је Српкиња, дакле припада Јужним 

Словенима.   

 

Она је лојална и према мени. Поштује ме и уважава. Ми смо заједница. Има из 

узетне карактерне собине, уме да ме цени за све оно штго сам учинио за њу и њену 

сестру, због моје искрене привржености према њој. Опет ми је казала усхићено и 

искрено, загрливши ме и прибивше се уз мене:`` Ти си најбољи од свих!`` 

 

Посматрајући њене ужагрене очи, и осећајући њене  вруће усне, питао сам се,  да ли 

сам ја искрен према њој? Да ли јој узимам време? Да ли обадвоје живимо  у опсени? 

Да ли  и она размишља на сличан начин као и ја? 

 

``Морамо данас  да разговарао трезвено и искрено о нама. Ти си у лепим годинама, 

нема мушкарца који те неће пожелети када те види, имаш одлично плаћено радно 

место, срећеш свакодневно велики број људи, а нас дели бескрајан простор, време 

 

 

и потпуно неизвесна будућност, земља је у сукобима, пред ратовима. Ко зна да ли 

ћемо икада бити заједно?. Ја сам већ годинама у неприликама. Ја ти остављам 

потпуну слободу да будеш са другим мушкарцем, на брак, пријатељство, ти имаш 

пуно право на то, и ја ти то нећу нимало замерити``. 

 

Мирно је саслушала моје речи:`` Очекивала сам такав разговор, убеђена сам да ћемо 

нас две ускоро бити у Београду, и да ћемо ти и ја опет бити заједно, заувек. Време 

брзо пролети, зачас. Видећеш. Морамо победити своје нагоне у име нечега узвишеног 

у будућности ``. Опет ми је казала, загрливши ме као мало дете: `` Ти си најбољи од 

свих``.  

 

У авиону сам се питао, гледајући у провалију испод себе : Да ли ја њу идеализујем? 

Откуд таква разлика између ње и њене сестре? Да ли су у питању разлике у 

карактеру, или стицај несретних животних околности?. 
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-25 јануар 1991.године. Одбијање листа ``ОН`` да објави исправку. 

 

Овај лист је објавио да сам ја за време боравка у Белгији учествовао у ликвидацији 

српских политичкикх емиграната, да сам обмануо Српског патријарха, да сам 

покрао Покрет за зашти људских права, итд. 

 

Послао сам им деманти, који, колико ја знам, није био никада објављен. 
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  -Јануар 1991.године. Југославија пред распадом.          

 

Данас су се чланови Покрета за заштиту људских права састали у просторијама 

Месне заједнице у улици Франца Розмана. Ми обично разговарамо о нашим 

омиљеним темама, то су проблеми наших сарадника, и жалбе на обесправљеност. 

 

Данас су доминирале друге теме. Југославија је пред пуцањем. 

 

Радомир Смиљанић, познати српски писац, се често жали на Немце, убили су му оца 

за време Другог светског рата. Он а нешто као тик на лицу, каже ми:`` Misetnica 

gravis``. Он је велики борац за права Срба:``Знајући менталитет хрватских 

руководилаца и спољну подршку коју имају, питам  се, како ће они  реаговати на 

оснивање Секретаријата унутрашњих послова Крајине, на челу са Миланом 

Мартићем? Неће они то прихватити тако лако? Могу бурно реаговати?`` 

 

Шаховски велемајстрор Шаховић, који нам се у међувреемену придружио, има 

изнијансираније ставове: ``Савезни уставни суд је поништио кључне делове 

словеначке декларације суверенитета и србијански закон, којим се уводе препреке у 

трговини са Словенијом и Хрватском``. 

 

Познати филмси редитељ Бода Марковић, је и мој школски друг, он устаде из првог 

реда и узе реч:``Ама враг је однео шалу, дошло је до повишене готовости словеначке 

и хрватске полиције, редарства и територијалне обране, распоређене су око кључних 

објеката. Словенија и Хрватска су потписале Узајамни одбрамбени пакт - у случају 

интервенције ЈНА у било којој републици- обе ће прогласити независност.`.  

 

Пера Бјелановић, потскочи страсном упадиоцом: ``Савезни секретаријат народне 

одбране упозорава да ће повисити борбену готовост ако се не изврши наређење од 9. 

јануара ове године. Хрватска одбија да разоружа своју паравојну полицију, упркос 

претњи ЈНА``. 

 

Сала се ускомеша, Марина Арсеновић, асистент на Филозофском факултету, смири 

салу:`` одржан је састанак Милошевић-Кучан - Словенија може да напусти СФРЈ.`` 

 

Бакић Саво је земљорадник из оближњег Срема, он је отресит и борбен, његове 

опаске су мудре и на месту:``ТВ Београд је емитовала филм о илегалном увозу 

оружја у Хрватску, планирању напада на официре ЈНА и вођења немилосрдног рата 

, ето НДХ ( Независне државе Хрватске)  Хрвата од Шида на наш Срем``, 

Македонско Собрање усвојило декларацију о суверености.  

 

Чу се смирен глас из заталасних редова посетилаца:``У Београду је одржан састанак 

савезног Председништва и хрватског вођства - обостраним уступцима је избегнут 

конфликт.`` 

 

`` Ама какво смиривање, Војни суд издао налог за привођење Мартина Шпегеља, 

хрватског министра одбране; Хрватска сматра да су оптужбе изфабриковане.  
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Хрватска делегација на крају незадовољна напустила проширену седницу 

Председништва због присуства ЈНА``, сматра професор Мирослав Варшек. 

 

Доктор економских наука, потпредседник наше организације, Љубиша Благојевић, 

устаде смирен, он је експерт банкарства:``Упоредо са појавом сепаратизма јача и 

економомска криза. Динар девалварвирао  са 7 на 9 динара  за једну немачку марку. 

Савезни званичници изјавили да је српска скупштина 28. децембра одобрила упад у 

монетарни систем (издавање новог новца у вредности 1,8 милијарди долара). 

Светска банка упозорава да би земља могла остати без кредита.`` 

 

Конституисана је вишестраначка скупштина у Србији. Ми немамо посланика зато 

јер су избори били нерегуларни, као што је већ описано. Овим изборима смо  били 

драстично оштећени.  

 

Нешто слично се, као и у Југославији, наставља да се дешава у Совјетском Савезу. 

У Литви - у неуспелој интервенцији совјетске војске гине 14 цивила. Делови СССР 

хоће да се одвоје, или се одвајају, али он је и даље огроман, а шта је са нама, да ли на 

Балкану може доћи до рата? Да ли ће Црвена Армија интервенисати? 

 

Ирак прави проблеме САД-у. Конгрес САД-а председнику Џорџу Бушу одобрио 

употребу војне силе у сврху истеривања ирачких снага из Кувајта, чиме су створени 

предуслови за формални почетак Заливског рата. Заливски рат је почео 

интензивним бомбардирањем ирачких циљева ("Пустињска олуја"); истог дана 

Ирак испаљује прве ракете на Израел. 

 

Вишњић Зденко, говори са тешкоћама, нешто га стегло:``Из Сабора Хрватске се 

повукло 11 заступника српске националности. ЈНА каже да Хрватска није испунила 

обећање да ће разоружати полицијску резерву и ухапсити Шпегеља. Канцеларија 

мађарског премијера потврдила да је једна мађарска фирма испоручила малу 

пошиљку калашњикова у Југославију (Хрватску) претходног октобра, према 

поруџбини из треће земље``. 

 

Пера Бјелановћ врло мудро запажа: ``У Београду је основана Делта холдинг. Шта је 

сад ово, земља је у предратном стању, а којекакви моћници  оснивају холдинге? У 

мутном се лови, отима за багателу, богати.`` 

 

Голуб Бакић је огорчен: ``На седници проширеног Председништва СФРЈ у 

Београду Јанез Дрновшек изјавио да ће Словенија и формално покренути поступак 

"раздруживања" од Југославије. `` 

 

``Милошевић казао: Мало морген на примедбу Васила Тупурковског да у случају 

изласка из Југославије макар једне републике, СФРЈ више не постоји", засмеја се .  

инжењер Милан Димитријевић, поред њега седи његова супруга Љубица, она је 

Босанка. Са Миланом сам толико пута разговарао о нашем завичају, о Дрини, он је 

из Бајине Баште. 
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Трећа рунда међурепубличких разговора је окончана без резултата, Туђман је 

разговоре бојкотовао због митинга жена испред зграде у којем су одржавани. 

 

Зар је ово могуће, питам се: Привремена ИРА ( Ирска) извела минобацачки напад на  

Доунинг Стреет број 10, седиште британског премијера, током заседања владе - нико 

од њих није повређен. То је игра енглеске тајне обавештајне службе која је једна од 

најопаснијих на свету. 

 

У Литванији гласали за независност. 

 

Упркос почетка дезинтеграције Југославије, југословенски спортисти постижу 

запажене резултате. Моника Селеш најмлађа победница Аустралиен Опен-а 

Југословенски ватерполисти освојили светско злато у Перту, Аустралија. 

 

Иван Прекајски ме позва телефоном. Он сматра да наши ватерполисти нису најбољи 

на свету, него да то западне државе намештају свесно, због порука које шаљу 

називом овога воденог спорта: `` Ватерполо``, узвикну он, па поче да изврће ову реч 

на  различите начине ``„вар―, то на енглеском значи „рат―, „те― је „ти―, „поло―, то 

јест поли, значи „буди учтив``. Застаде мало па настави острашћено:`` Хоће да 

поруче преко наших несретних ватерполиста, да ће овде на Балкану бити рат``, 

насмеја се на крају гласно. Дали је Зимска олимпијада у Сарајеву, имала такву 

некакву запретену поруку? 

 

`` А шта поручују именом Моника Селеш?``, запитах га. Расположени Иван  

``настави уз осмех:`` C‘ est``, на француском се изговара „СЕ―, а то значи ``то је``, 

ЛЕШ``, цела реч „Селеш― значи ``ТО ЈЕ ЛЕШ.`` Некога застрашују њеним именом!― 

 

Иван увек уме да буде духовит и расположен, чак и  у  најтежим тренуцима. 
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-12 фебруара 1991.године. Потребна им је помоћ. 

 

Данас смо се опет састали у просторијама Месне заједнице у улици Франца Розмана. 

Дневни ред: Подршка угроженим; Медијска блокада; Дискусија. 

 

За мене је врло необично то да се земља распада, дакле поредак има далеко 

приоритетније циљеве, него да се бави надзором и репресалијама над многим 

људима и породицама у Србији, а он то и даље упорно и острашћено чини? О чему се 

ту ради? Да ли је у питању рутина, навика? Или смишљен наставак онога што је 

чињено деценијама? Зар они не увиђају да је то јалов посао, већина тих несретника 

нису нимало безопасни по поредак, поредак који има далеко прече задатке, уместо да 

на њих концентрише своје ресурсе, усмерава их у погрешном правцу?. Несхватљиво 

је откуд таква ирационалност? 

 

Посебна енигма за мене је личност Слободана Милошевића? Он се изјашњава за 

заштитника Срба на Косову, за патриотизам, грме његове масовичке пароле о 

чувању целовитости земље.  Изгледа да су његове намере на месту. Али шта је ово, у 

Србији се наставља масовна обесправљеност већине, многе и даље прогоне?. 

 

``Изгледа да Милошевића обмањују, изгледа ми да он није у току са оним шго се 

дешава, да он и не зна шта се дешава у земљи? Прича се да на њега има снажан 

утицај његова супруга Мира Марковић, помало необична жена`, рекох у паузи 

Томиславу Глувићу, гимназијском професору из оближњег Рипња.  

 

`` Мира Марковић је у служби бољшевика и НКВД, она њему суфлира оно што њој 

дошапћу Руси, а како је и Милошевић задрти русофил, он њене савете слепо 

извршава, убеђен да је то савет Москве``, самтра Томислав Глувић. 

 

Могуће је и то, али ипак знајући природу власти у земљи, закључујем увек на крају, 

да овде воде игру, отуђени центри моћи. А да Слободан Милошевић није у довољној 

мери  упознат са том чињеницом, да он површно умишља да је он овде суверени 

газда. А није. 

 

Исто мисли и Иван Прекајски: ``Милошевић је несвесна марионета тајних центара 

моћи, и Тито је то био такође``. 

 

 

 

 ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА       12.2.1991. г. 

 

                 У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

                                                                              Председништву СФРЈ 

 

                                                                              Скупштини Републике Србије 
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П О Т Р Е Б Н А   И М   Ј Е   П О М О Ћ -------------- 

 

            Достављамо вам кратак опис кршења законских права следећих особа, 

детаљне податке и информације о свакој од њих смо спремни да вам ставимо на 

увид. Нама се последњих месеци сличним жалбама обратило више стотина грађана и 

сваки дан стижу нове жалбе. Репресија не јењава што посебно забрињава и захтева 

ангажовање свих прогресивних друштвених снага на искорењивању овога зла из 

нашег друштва. 

 

ДРАГОЉУБ НЕДЕЉКОВИЋ, професор историје, село Брза, п. Вучје 16203 

(Лесковац, Србија) је 1980. године био осуђен на 6 месеци затвора због „ширења 

лажних вести― (вербални деликт). Тек последњих дана је ослобођен формално 

пресуде после петсто дана страдања и неизвесности, притисака. Он захтева да се 

обави јавни претрес и докаже његова невиност и кривац казни. Зато што је говорио 

јавно о својим страдањима изложен је тешким прогонима од полиције и СУП-а 

Лесковац. Он је лишен права на запослење и налази се у крајње очајној ситуацији, 

спреман је да штрајкује пред Скупштином Р. Србије у Београду. (Код ове установе 

има на десетак његових жалби). Иако је на ранг листама за запошљавање често 

први, други добијају запослење а он не може, јер је још увек на „црној листи―. 

Захтевамо да се према професору Недељковићу поступа као према грађанину коме 

припадају сва права по Уставу и закону, да буде рехабилитован као жртва вербалног 

деликта, да му се не праве сметње приликом запошљавања и …. у други притисци и 

блокирања на која се он жали да су захватиле различите облике његовог живота. 

 

МИШО ОПАРНИЦА, бравар из Београда, Божидара Аџије број 11, се жали на 

дугогодишње полицијско малтретирање и друга прикраћивања његових права. 

Последњи пут је 5.12.1991. године био нападнут на улици од командира смене 

милиције који му је казао да му то ради што се учланио у Српски четнички покрет и 

псовао му мајку и вређао његова национална осећања и људско достојанство. Обраћа 

се већ годинама на разне адресе за заштиту али је не добија. М. Опарница је жртва 

изражавања мишљења и зато што користи уставно право удруживања. Захтевамо да 

се његове жалбе испитају и да буде заштићен од полицијских и административних 

малтретирања. 

 

БАКИ А. ХАМИТИ, економиста, Сами Кока III/9, 38400 Призрен (1945) се жали на 

удаљавање са посла и полицијска малтретирања зато што се залагао за правичност и 

законитост. Обраћао се на разне адресе али без резултата. Захтевамо да се испитају 

наводи Б. Хамитија и поступи по закону уколико су његова права прекршена за шта 

има доста .индиција. 

 

ХАСИМ КОЛОГЛИЈА (1925) Висока 18, Београд, станује у једној врсти контејнера, 

босански муслиман из околине Вишеграда, настањен у Београду од 1958. године. 

Према његовим жалбама због своје правичности био изложен од 1945 године 

прогонима власти, истеривањима са посла, забрањивано му је да ради и прављене 

сметње као приватном камионџији, растурена породица. Сада је инвалидски 

пензионер (од 1982. године). Он је верник, муслиман и сматра да је породица и брак 
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неприкоснована и да нико нема право да се и то меша па ни било које власти. Каже 

да је због таквих својих схватања породичног и приватног живота био прогањан од 

стране комунистичких власти које су полагале права на васпитање деце у духу 

атеизма, подруштвљавање породице, утицај на односе између деце и родитеља, међу 

супружницима. Каже да је и то разлог шта је породица бесомучно прогањана и 

растурена. Један син се налази у психијатријској болници што он објашњава 

породичном и социјалном патологијом која је настала услед вишегодишњих 

прогона. Захтевамо да се испитају наводи и жалбе Х. Кологлија и према овој 

породици поступи по закону и у духу норми цивилизованог друштва. 

 

др БРАНКО ПАВЛИЦА (1950) доктор политичких наука, Железничка 44, Смедерево 

писао три запажене књиге, пореклом са Косова, разведен у условима који ће бити 

описани. Б. Павлица је променио неколико установа, упоредо са педагошким и 

научним радом је био и боксерски судија. Упознао се са малверзацијама, корупцијом, 

примањима мита, крађама. Он је све то обзнанио и навео имена моћника и 

клановаца из спортских кругова. Почели су да му прете, пет пута су се физички 

обрачунавали са њим на јавним местима подстицали ученике против њега на 

часовима и предавања претварали у брутална шиканирања од стране ученика које 

су директор и други подстицали против њега и одбили су да их казне. Упознаје нас са 

праксом притисака и захтева да деца утицајних добијају најбоље оцене и да морају 

бити најбољи ђаци. У оваквим околностима је 1.7.1987. године добио незаконит отказ 

и од тада је без посла, егзистенције, изолован под присмотром и специјалним 

надзором органа власти. Жалио се од најнижих до највиших органа државе али без 

икаквих резултата. Захтевамо да се случај Павлице испита и њему пружи сва 

потребна заштита и обезбеде права која му припадају по закону. 

 

ЈЕЛИЋ ЗДРАВКО, медицински техничар, Крстина 3, Стари Бановци, без запослења 

од 1984. годиене када је добио отказ на незаконит начин у предузећу „Фитеп―. З. 

Јелић потиче из политички прогањане породице, његов отац Стојан (1911-1959) је 

убијен од стране СУП-оваца у Славонском Броду нејасним околностима које још 

нису расветљене. Отац је био политички прогањан. У предузећима у којима је радио 

раније био изложен притисцима. Покушао више пута да бежи преко границе, 

боравио је по затворима. био прогањан за време служења војног рока у Лесковцу 

јуна 1973. до јуна 1974. године. Он је без средстава за живот и изложен полицијском 

надзору, изолацији и прикраћивању његових права из области професије. Прете му и 

лудницом што говори својим познаницима да је прогањан. Њему између осталога 

пребацују и српски национализам. Захтевамо да се прекину прогони З. Јелића и да 

није логично и политички рационално прогонити некога ко је незадовољан због 

убиства свога оца и жели да то расветли. Време је да се окрене лист и према З. 

Јелићу, омогући му се да дође до истине и правде. 

 

ПЕРИЋ ПАУЛИНА, наставник физике Основне школе  

 

„Митар Трифуновић-Учо― 75400 ЗВОРНИК се жали да је за време од 26 година рада 

у овој школи остала без стана иако је за то време издато 30 станова, неки су 

променили и по неколико станова а она није добила ни један и станује у истинској 
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колиби, влази, хладноћи, без елементарних услова за конфор. Она се жали на 

непоштовање закона о стамбеним односима и правилника о стамбеним односима, на 

бод листе, многи који су дошли после ње су добили станове млађи. Она је због 

изражавања својих неконформистичких мишљења изложена тешким прогонима 

локалне бирократије, како на радном месту, тако и изложена свим могућим 

координираним ударима шире у друштву. Лупају јој ноћу на врата, разбијају 

прозоре, врше нужду пред вратима, наставница сазна име починиоца и пријави га 

али нема казне већ охрабрења да и даље то ради. Против ње подстичу децу која је 

претварају часове у мучионицу по њу. Пре неколико година су провалили и однели 

је сав накит који је имала покушавали су је и силовати подстичући на то њене 

ученике. Упркос пријаве СУП-у изостала је заштита и казна силеџија. Она је била 

крхког здравља али вишегодишњи терор чини своје и она је све болеснија, између 

осталога је оболела и од рака на дојци. Директор школе и сада одбија да јој да стан. 

Жалила се од најнижих до виших инстанци али без резултата. Радила је цео век 

вредно, а сада се осећа изиграна и упропашћена од једноумља само зато што је била 

поштена и имала своју интелектуалну и моралну аутономију. Има признања, 

похвале,. Захтевамо да се прекину прогони П. Перић, да јој се да стан и омогући 

миран живот и лечење. 

 

-  

 

РАДМИЛА ПЕТРОВИЋ, Миленка Грчића бр. 11, 21000 НОВИ САД, радница, се 

жали на полицијске прогоне, сметње у преписци и телефонирању, упаде у стан, 

прогоне на радном месту, претње силовањем, физичке насртаје, каже да је три пута 

била смештана насилно у психијатријску болницу последњих година за што поседује 

и даје на увид детаљну документацију. А све јој то чине и прете да ће и даље радити 

зато што се замерила моћницима изражавањем својих критичких мишљења у односу 

на званичну политику и каже да је у питању освета њеним родитељима који су 

такође били у политичкој немилости. Захтевамо да се наводи из жалбе Р. Петровић 

испитају, прекине са прогонима, претњама и застрашивањима, да буде 

рехабилитована и дају јој се сва права која јој припадају по закону. 
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МИЛЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ, Филипа Вишњића број 32, Пожаревац, се жали на честа 

шиканирања од стране службеника СУП-а Пожаревац и шире у друштву „зато што 

отворено говори истину у лице―. Био је прогањан и за време служења војног рока, 

без посла је, прихода, изложен блокади и изолацији. Органи власти покушавају да га 

представе као душевног болесника опасног по околину да би га на тај начин 

дискредитовали као жалиоца на кршења људских права и неправилности, чак су га 

слали и на психијатријски преглед у Завод за ментално здравље у Београду. 

Захтевамо да се наводи из жалбе М. Димитријевића испитају и према њему поступа у 

духу закона и норми цивилизованог друштва јер је у питању једна лепо васпитана и 

коректна у сваком погледу особа. 

 

ЉУБИША ЋУРЧИЋ, дипл. инг. машинства, Футошки пут 16 Ц/53,21000 Нови Сад је 

био запослен у предузећу РО „Металум― у Новом Саду. Он је одбио наређење 

претпостављених да потпише атест јер се није са тиме слагао поступајући по својој 

професионалној савести и људском моралу. Уследило је седам  дисциплинских 

поступака за седам  дана који су сви били монтирани. Смењен је на радно место ван 

струке, смањена плата. Када је одбио ново радно место 10.6.1987. године је донета 

одлука о искључењу са радног места. Обратио се адвокату Новаковић Николи који 

му је нестручно водио спор због чега је оштетио Ћурчића који се обратио на њега 

притужбом Адвокатској комори. Одлука Радничког савета фирме му још није 

уручена. Обраћао се редом од најнижих до највиших инстанци у Покрајини и 

Републици Србији. Суд удруженог рада је донео делимичну одлуку да се врати на 

посао али се његова страдања и даље настављају зато што се успротивио 

вршљањима и самовољи моћника. 

 

БРАТИМИР СИМИЋ, суспендовани милиционер Одељења милиције Кузмин, 

Филипа Вишњица бр. 2, 22223 Кузмин, Срем (1937). Искључен је са посла 1976. 

године зато што је указивао на непоштовање закона и прекорачења овлашћења 

милиционера, злоупотреба положаја. Он се жалио органима Општине Сремска 

Митровица али су они вратили предмет у Станицу милиције у Кузмин. Командир 

…….. му је казао да се може жалити где хоће да му ништа не вреди. Биле су 

монтиране повреде радне дужности и донета је одлука да је Б. Симић неподобан те је 

искључен из милиције. Изложен је од тада тешким прогонима и застрашивањима, 

чак је и поменути командир пуцао из пушке поред главе његовог детета. Етикетиран 

је политички и не може нигде да нађе посао. Његова супруга је тешко оболела. 

Захтевамо да Б. Симић буде рехабилитован, да му се да  запослење и прекине са 

прогонима који још увек трају. 

 

НИКОЛИЋ МИЛАН машинбравар (1953), Ивана Милутиновића 7, Светозарево, 

унук кулака који је умро прогањан после рата од нових власти је трпео као и његов 

отац. Данас је без посла, прихода, егзистенције, стана, породице, изнурен и оболео. 

После шиканирања у предузећу „Опрема― је истеран на монтираном судском 

процесу са посла. Жалио се на разне адресе али без резултата. Захтевамо прекид 

прогона овога скромног и честитог човека. 
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ПЕТАР МОНАХ, Локве код Алибунара је био изложен прогонима у ЈНА још 1947. 

године када му је продужен боравак у ЈНА на незаконит начин. Дана 29.11.1950. 

године је ухапшен као млађи водник јер је одбио да се упише у омладину и Народни 

фронт, у КПЈ, одбио је да изврши наредбу да иде кући и оца упише у колективну 

земљорадничку задругу. Дана 29.11.1950. године је био проглашен за непријатеља 

народа и Војни суд у Загребу га је осудио на 3 године строгог затвора и боравио је од 

13.5.1951. до 3.12.1953. године на Голом отоку и у другим казаматима. Пуштен је кући 

без икакве документације. Трпи и данас. Тражи од Покрета да му помогне да добије 

документацију о пресуди Војног суда у Загребу. Захтевамо да се ова документација 

стави на располагање П. Монаху и прекину репресивне мере које још трају. 

 

НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ (1925), инг.  архитектуре у пензији (инвалидској), удовица, 

Панчићева 16/V-22, Београд, је супруга покојног М. Петровића који је био изложен 

политичким прогонима у послератној Југославији (удавио се у Дунаву 1965. године). 

Она од 1945. године живи у амбијенту прогона и насиља. Добила је стан од предузећа 

тек када је била пред пензијом (1979). Она је у међувремену после свега оболела од 

више тешких органских болести: ангина пекторис, срце, вене, крвни притисак, 

кичма, итд. Њене тешкоће са властима су се нарочито појачале онда када је мислила 

да ће најзад наћи свој мир, тј. када је добила стан на поменутој адреси. Прогонитељи 

су од првог дана подстакли против ње свога човека ……… суседа, правника и 

политички утицајног и моћног. Он са својом породицом је свакодневно шиканирао 

испољавајући огромну енергију прогањања; лупање изнад по плафону, лупање на 

врата, пуштање музике, трескање вратима, псовке у пролазу  претње да ће је убити, 

заклати итд. 

 

      Она се жалила почев од самог ……. преко Кућног савета, Стамбене инспекције, 

СУП-а, милиције, до највиших органа у Београду, Србији и СФРЈ. Ни одакле није 

добила помоћ ни заштиту. Ствар је предавала и судији за прекршаје али је он држао 

страну …….., Н. Петровић тврди да је жртва политичких прогона закамуфлираних 

наводним поремећеним суседским односима. После шиканирања ……… она је била 

неколико пута пренета у болницу колима хитне помоћи, јер је добијала срчане 

нападе од којих сваки час може да умре. Увек је сачекивао ………цинично јој 

говорећи да хоће да је убије и да ће то убрзо и бити. Захтевамо од надлежних 

државних органа којима се жалила да предузму најхитније мере да јој помогну. 

 

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ (1933) књижевник и филозоф из Београда, Похорска 8, Нови 

Београд, син оца четника из II светског рата прогањаног до смрти последњих година 

(умро од рака) је и сам прошао кроз прогоне у ужичкој гимназији, хапшења и 

тортуре. То се наставило касније на студијама. 1968. године је био запажен у 

студентским немирима због чега је имао много проблема. Написао је већи број 

научних и стручних радова, неколико књига је забрањено и спаљено. Зато што је 

1960. године са Т. Крсмановићем на Златибору читао на француском роман 

Пастернака „Доктор Живаго― је био хапшен. Био је један од оснивача Слободног 

универзитета после чије једне сеансе 1984. године су уследила бројна хапшења и 

фамозни судски процес ШЕСТОРИЦИ. Био је том приликом хапшен. Један је од 

покретача независног листа САМОУПРАВА, због чега је прошао кроз серију судских 
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процеса. Члан је Удружења књижевника Србије, Удружења филозофа Србије,. 

Никада није могао добили стално запослење. Без средстава је за живот. 1970. године 

се развео у условима притисака на њега и његову супругу (растурена породица), 

ћерка коју је обожавао је предата на располагање мајци која је била у горој 

егзистенцијалној ситуацији (И. Мољковић има стан) и он је био проглашен на 

лажној психијатријског експертизи као душевни болесник неподобан за чување деце. 

Он је сада руиниран и озбиљно оболео, живот му је у у опасности и нема могућности 

да се лечи, и даље је изложен бесомучној стратегији замарања и исцрпљивања и свих 

могућих блокирања. Очигледно осветољубиви примитивни циници из крила СДБ 

желе да га докрајче. Захтевамо да прогони И. Мојковића ОДМАХ престану. 

 

ПЕРИЦА ВЕЛИЧКОВИЋ, проф. физичког васпитања је дошао 1986. из Врања да 

живи у Прешеву у Основну школу „Скендербег―, хтео је да допринесе ствари Срба на 

Косову. Обелоданио је у штампи да се одличним ученицима Албанцима деле књиге 

за награду из Тиране, организовао је митинге солидарности са Србима у Прешеву, 

борио се против албанских шовиниста. Због тога су настали проблеми, претње 

убиством. Уз иницијативу функционера српске националности из Лесковца је 

искључен из СКЈ 1989. године а ускоро је проглашен за неподобног за рад у школи и 

добија отказ. На крају су га прогласили за албанског националисту  а био је 

прогањан као српски, Великосрбин. Захтевамо да се поступи по закону и професор 

Величковић врата на своје радно место и прекину шиканирања. 

 

МИЛОШЕВИЋ ТЕОФИЛ из Светозарева се обраћа са својом сестром Живадинком 

(Трепчанинова бр. 46)…., Покрету са молбом да им помогне да сазнају истину о 

убиству њиховог оца који је за време окупације био деловођа у месној канцеларији. 

Иако се он за време рата уљудно односио према свима, убијен је од партизана када су 

дошли у околностима које нису довољно познате његовој деци. Захтевамо да им се 

омогући да сазнају истину о своме оцу. 

 

ДАКОВИЋ РАТКА, Војводе Степе 124, Краљево, станује на овој адреси на спрату у 

своме стану, у приземљу станује политички моћан сусед ………. Он јој прети да ће је 

убити, његова жена која је млада и јака је бије и чупа за косу, пљују на њу, 

понижавају је, њен живот је претворен у кошмар. То све гледа годинама милиција, 

СУП, судови, надлежни, сви они којима се она жалила (а то су бројне инстанце у 

региону и Србији). Она је немоћна да се брани јер је стара и озбиљно болесна о 

очигледно је нечим навукла злу вољу властодржаца јер њу нико неће да заштити. 

Упркос бројних тужби против ………. судови остају неми и ништа не предузимају. 

Захтевамо да се спречи уништавање ове недужне старице. 

 

МИЛАНОВИЋ МИЛОВАН, службеник, Маршала Тита 128, 31250 Бајина Башта 

(1936) је био запослен у предузећу „Хидротехника― Бајина Башта као врло примеран 

радник, никад није био на боловању нити закашњавао, није био дисциплински 

кажњаван, одликован је Медаљом рада. Он је пао у немилост јер је 1987/88 био 

одређен у комисију за испитивања рада руководиоца којом приликом је открио и 

обзнанио бројне злоупотребе и малверзације. Он је недавно на незаконит начин због 

тога послат на неограничено плаћено одсуство (технолошки вишак). Захтевамо да се 
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неправда према Миловановићу исправи и он врати на посао и прекину 

дискриминација и репресија. 

 

МИЋЕВИЋ СЛАВА је болесна од детињства, дистрофија-дечија парализа. Жртва 

прогона.  

 

*** 

         Ове случајеве политичких прогона наводимо само примера ради, нама се 

обратило сличним жалбама неколико стотина грађана. Захтевамо да се овим особама 

пружи заштита од прогона и стави на дневни ред питање људских права у Србији и 

Југославији која се и даље масовно крше мада се то све вештије укрива. Оваква 

тенденција је супротна званичним изјавама и курсу које узима југословенско 

друштво које прелази на политички плурализам. 

 

 

      САВЕТ покрета за заштиту људских   права у Југославији. 

 

У међувремену је дошло до недоличних поступака медија. 

 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА         

 

                 У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, пошта 38, 11060 Београд. 

                                                                                                                                                       

САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 

                                                                                                                                      

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

 

 

               Најоштрије протествујемо против дискриминаторских поступака средстава 

информисања из Србије и других југословенских република у односу према нашем 

Покрету. Ми се сада залажемо за више стотине породица жалилаца на повреде 

њихових права и слобода (већина из Србије али има и из других република), развили 

смо врло живе активности и покрећемо и друга значајна питања из области људских 

права. Организујемо скупове, митинге, састанке, пишемо демарше и обраћамо се 

надлежним органима, обраћамо се јавности протестима и петицијама, дајемо 

предлоге, покрећемо различите иницијативе. 

 

           Иако о нашим активностима редовно достављамо обавештења југословенским 

средствима информисања о нама се ништа не чује у јавности. Стиче се утисак да смо 

се угасили. Или ако се понекад (врло ретко) нешто и објави то је онда искривљено а 

наше исправке се често не објављују. 
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            Очигледно је да смо ми стављени на „црну листу― зато што износимо по 

властодршце неугодне истине о масовним кршењима људских права у Србији и 

широм земље и разобличавамо перфидну стратегију скретања пажње са социјалних 

тема и тешког стања са људским правима на међунационалне зађевице. Средства 

информисања од Триглава до Ђевђелије су врло сложна у овој завери против нашег 

Покрета. За то време се даје значајан публицитет опозиционим странкама које 

учествују у развијању националистичких еуфорија а ћуте о обесправљености српског 

народа у Србији и већинског југословенског становништва. 

 

            Упозоравамо вас да је наш Покрет регистрована (међу првима) српска и 

југословенска политичка странка, да смо учествовали на изборима, да се 

припремамо за општинске и ако буду југословенски. На овај начин ми смо 

онемогућени као странка да се у јавности чује и зна о нашим активностима, а што је 

у супротности са наводним политичким плурализмом и Уставом, као и 

међународним обавезама Владе СФРЈ. О овоме ћемо обавестити међународне 

организације и јавност. Захтевамо од вас да дате налог да се према нашем Покрету 

поступа у духу закона и прекине са дискриминацијом. 

 

                                                                               САВЕТ ПЗЉПЈ 

 

``Зар они немају паметнија посла, земља тоне у расуло, распада се, а они и даље киње 

ове јадне људе, њихове породице, децу? Докле ће трајати ово лудило?`` обраћам се 

препуној сали месне заједнице . 

 

Али сада запажам у сали другачије расположење, сви су врло забринути оним што се 

дешава са Југолславијом.  

 

``На четвртој рунди међурепубличких преговора Словенија и Хрватска траже 

трансформацију у Савез суверених држава у року од четири месеца. Долазак 

специјалних јединица МУП Хрватске на подручје Плитвичких језера изазвао бројне 

протесте и негодовање локалног српског становништва``, узима реч пензионисани 

професор Славољуб Ђукић. 

 

``Југославија оде низ воду, словеначки парламент усвојио амандмане који му 

омогућују преузимање савезних функција и Резолуцију о дисоцијацији од 

Југославије (први конкретни кораци ка независности)`` огласи се узбуђеним гласом 

Илија Илијевски који је дшао чак из Струмице на овај наш састанак. 

 

`` Хајмо сви на ТВ Бастиљу 9 марта, СПО позива на окупљање 9. марта , придружиће 

се и друге странке. Главни захтеви би били непристрасност ТВ Београд и смене 

Душана Митевића, Сергеја Шестакова, Предрага Витаса, Славка Будихне и Ивана 

Кривеца`, загаламише у сали, `` имамо транспаренте, да нас буде што више``. 

 

Хрватски сабор се једногласно изјашњава за Резолуцију о раздруживању Републике 

Хрватске и СФР Југославије и предност републичких над савезним законима. 

Одржана је Пета рунда југословенских разговора у Сарајеву. 
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`Основао Војо Шешељ  Српски четнички покрет``, узвикну пркосно професор Јован 

Ђурић, он је Босанац. 

 

 
 

Снажни Јокић Илија, је из Хрватске Крајине, он је врло одлучан: ``Хрватски 

министар одбране генералпуковник Мартин Шпегељ је оптужен пред загребачким 

војним судом за оружану побуну - хрватске власти одбијају сарадњу. У парламенту 

БиХ српски посланици не дозвољавају доношење одлуке о суверенитету. Српско 

национално вијеће и Извршно вијеће САО Крајине донели одлуку да се САО 

Крајина "раздружује" од Републике Хрватске и остаје у Југославији, у заједничкој 

држави са републиком Србијом и Црном Гором, као и са српским народом у 

републици Босни и Херцеговини". 

 

Доктор Обрен Цицовић је докторирао психолошке науке, он је врло запажен у борби 

против злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, али овога пута, се окрете 

национаним темама: `` Дошло је до окршаја у Пакрацу: хрватски специјалци 

повратили контролу над полицијском станицом у Пакрацу, коју су претходног дана 

преузели локални Срби. Београд извештава о погинулима; ЈНА послата да раздваја 

стране. Словеначки закон омогућује тамошњим регрутима да избегну службу у ЈНА. 

 

9 марта је дошло до великих демонстрација у Београду, у организацији СПО и остале 

опозиције, против Милошевићевог режима, поводом пристрасности ТВ Београд. 

СУП није дозвољавао окупљање на Тргу Републике (нуди  Ушће као замену). Дошло 

је до нереда на више места у граду у којима су две особе изгубиле живот. Увече је 

ухапшен лидер СПО-а Вук Драшковић (пуштен 12. 3.). На градске улице су изашли 

тенкови ЈНА. 

 

Био сам на Тргу Републике тога дана, стајао сам мало подаље од зграде Народног 

позоришта. На мој захтев да будем уврштен у листу говорника, Вук ми  је одговорио 

кратко: НЕ, иако сам ја лично и наша организација овоме допринела, из позадине, 

разуме се, тихо, али упорно. А Вук Драшковић мени није дозволио да будем међу 

говорницима.  

 

Драгољуб Игњатовић је стајао поред мене на степеницама Народног позоришта, он је 

огорчен:``Вук Драшковић је био ађутант Мике Шпиљка. Он је пуковник УДБ-е``.  
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10 марта је дошло до окупљање у београдском Студентском граду. Студенти су увече 

кренули у стари део града. На Бранковом мосту је бачен сузавац на њих. дошло је до 

окупљања студената код Теразијске чесме у Београду. Том приликом им се обратио 

Иван Ђурић. Он је занимљива личност, колико је привлачан, толико је и мудар. 

Београдски студенти га обожавају.  

 

11 марта је  СПС организовао контра митинг на београдском Ушћу. 

 

У државном апарату се настављају превирања.12.марта је одржано  ванредно 

заседање Скупштине Србије, које је опозиција напустила; смењени су Митевић, 

Шестаков и Витас, поднели оставке Будихна и Кривец.  

 

Хрватске снаге се повлаче из Пакраца. 

 

Поново је одржан велики митинг опозиције на београдском Тргу Републике, који 

преноси телевизија; ослобођени Вук Драшковић први пут покреће скандирање 

"Сви! Сви! Сви!" (ухапшени да буду пуштени), захтева се и оставка владе; студенти 

окончали протесте иза поноћи, након што је министар полиције Радмило 

Богдановић поднео оставку. 

 

У Југославији се свакодневно закувава. 

 

Ево нас сада у ресторану `` Парк``, у Париској улици преко пута парка Калимегдана. 

Обрен Цицовић гунжа , али га сви чују:``После тродневне расправе, Председништво 

СФРЈ, у функцији Врховне команде оружаних снага, са 5:3 одбило предлог врха ЈНА 

о завођењу ванредног стања на територији СФРЈ (овлашћење за гушење етничких 

конфликата, мобилизација и поништавање републичких закона противних 

савезним;  Борисав Јовић, председник Председништва СФРЈ, поднео оставку 

(сутрадан и представници Црне Горе (Ненад Бућин) и Војводине (Југослав Костић). 

Међустраначко веће Републике Хрватске донело закључак о оснивању Народне 

заштите``. 

 

Обрен  је Босанац, а прекодрински Срби, оправдано виде у Србији мајку која их је 

одувек изгнане примала у наручје, отуда су склони да идеаликзују пропусте лидера 

Србије:``16 марта Слободан Милошевић изјавио да Србија неће признавати савезно 

председништво, због "антисрпске коалиције" других република. На затвореном 

састанку са председницима општина из Србије изјавио:"Влада је добила задатак да 

припреми одговарајуће формације које ће нас учинити безбедним...". 

 

Обрен застаде, устаде па подвику: казо Слобо: А, ако треба да се тучемо, богами ћемо 

да се тучемо!...".  

 

Млађа Димитријевић је агроном, после робије је цео радни век провео  Француској, 

прчао ми је како је био велики заљубљеник у Француску. `` Сами Французи ми 

казали: Претерујете , ипак у политци постоје само интереси. Његови ставови су 

онекад одмеренији: `` У  У Србији и Хрватској мобилизација резервне милиције и 
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ТО. Извршно веће САО Крајине донело формалну одлуку о одвајању из Републике 

Хрватске и поштовању савезних закона. Скупштина Србије, уместо распуштене 

косовске скупштине, сменила Риза Сапунџију, косовског представника у савезном 

председништву (које тиме остаје са четири члана). Слободан Милошевић разговара 

са студентима у Ректорату``..  

 

Милош Богдановић је врло умерен, он је пацифиста:``Петиција 200 српских глумаца, 

писаца и филмских радника тражи Милошевићеву оставку, јер је "одабрао ратну 

политику". 

 
Фрањо Туђман. 

 

Ипак, догађаји нису тако оптимистички, напротив. Саопштење Врховне команде 

ЈНА: војска се неће мешати у политичке договоре, нити дозволити међуетничке 

конфликте и грађански рат. Борисав Јовић повукао оставку (србијанска скупштина 

је није прихватила). Проширена седница Председништва СФРЈ (присутан и 

Милошевић; Кучан и Туђман пристали да дођу у Београд).  

 

 
Милан Кучан. 
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За нове чланове Председништва изабрани Бранко Костић (ЦГ) и Сејдо 

Бајрамовић (Косово), уместо смењеног Сапунџијуа (они и војвођански представник 

потврђени 16. 5.). 25 марта је одржан састанак у Карађорђеву између 

 Милошевића и Туђмана. 

 

 
Слободан Милошевић. 

 

Источна Немачка и формално независна, након што су се четири силе одрекле свих 

преосталих права. 

 

 Састанак републичких лидера у Сплиту. Крајем марта - Иницијатива за Српски 

национални савет (неки академици, интелектуалци, представници странака из 

Србије, БиХ), састављена Декларација о српском националном јединству. Инцидент 

на Плитвичким језерима - оружани сукоб специјалаца МУП Хрватске и милицајаца 

самопроглашене САО Крајине; први у коме су забележене људске жртве. Ухапшени 

крајишки полицајци, као и Горан Хаџић. Симболични почетак Домовинског рата. 

Пуцњава и код Титове Коренице. 

 

У Албанији одржани први вишестраначки избори, на којима побеђују реформирани 

комунисти. 

 

Грузија гласа за независност од СССР. Летонија и Естонија такође гласају за 

независност од СССР. 
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-1991.година. Сусрет са Његовом Светости Патријархом Српским Павлом. 

 

 
Патријарх Српски Његова Светост Павле. 

 

У Синоду СПЦ нам је саопштено да ће нам Његова Светост, посветити један сат за 

разговор. У нашој делегацији  су, поред мене,  били Мирослав Костић и, др.Обрен 

Цицовић. Казао сам му да су моје преци по мајци били вековима православни 

свештеници у Херцеговини, Црној Гори  и Западној Србији. 

 

Пред нама се појавио стар и погурен човек, истински испосник, али мудрац. Слушао 

је наше жалопојке о страдању недвиних људи, без речи и коментара. Он је мудрац, 

смирен, скроман и разуман, одмерен.  

 

Обрен рече када смо изашли:`` СПЦ би нам радо помогла, али њене могућности су 

слабе``. 
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- 2. март 1991. 

 

У Хрватској се заоштравају сукоби између Срба и Хрвата. 

 

 

-8 март 1991.године. Странка људских права Југославије, покреће лист `` Људска 

права``. 

 

-  
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-15 марта 1991.године. Захтев да буде затворена Психијатријска болница Централног 

затвора у Београду. 

 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ   ПРАВА                         15. 3. 1991. г. 

 

 

СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

 

Министарству правосуђа Србије 

 

 

Захтев да буде затворена Психијатријска болница Централног затвора у Београду. 

           Ослобођени демонстранти који су провели извесно време у Централном 

затвору у Београду, у затвору у Падинској скели и другим затворима у Србији, а 

међу њима и челници СПО Драшковић и Марјановић су згранути крајње нељудским 

условима који још увек владају у затворима у Србији. 

 

           Ми се већ годинама обраћамо надлежним државним органима и јавности са 

сличним порукама али, нажалост, требало је чекати да се десе масовна хапшења 

опозиционара, освешћених и храбрих умова, па да у томе тек тада добијемо њихову 

подршку и разумевање за наше оптужбе. 

 

          Нарочито често смо упознавали са стањем у Психијатријској болници 

Централног затвора у Београду у Бачванској 14 која се налази у ширем центру 

престонице. О овој болници смо сазнали од вербалних починитеља које смо отуда 

спашавали и од којих су неки тамо боравили и по 10 или 15 година. 

 

         Ова затворска болница је под надзором Министарства правосуђа, а не 

здравства, њени лекари су службеници правосуђа, а не здравствене асоцијације, 

њено функционисање је регулисано ЗИКС-ом (Законом о извршавању  казнених 

функција) а не законима који регулишу рад здравствене установе. Услови живота и 

третман болесника су врло слични условима у затвору који се налази у истој згради 

и такође у односу према затвореницима. 

 

        Подсећамо, још једном, да су неадекватни грађевинско- технички услови, 

санитарије, (хладноћа, зграда чија је конструкција неприлагођена за потребе једне 

болнице) монотона исхрана, лоше одевање, медицинска нега не испуњава ни 

минимум прописаних норматива медицинског рада и стандарда медицинске услуге. 

Нарочито тежак и понижавајући третман је резервисан политичким затвореницима. 

Они су често онемогућени у контактима са сродницима и пуномоћницима, изложени 

застрашивањима, претњама, уценама, измешани са неурачунљивим психопатама, 

убицама које против њих подстичу. 

 

Онемогућавају их у вршењу верских обреда, укида им се право на интелектуални 

рад. У овој установи има корупције, вршљања гангова, силовања и шверца, честих 
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физичких обрачуна па и убистава. Зато се за поједине пацијенте боравак у овој 

установи, где су смештени као наводни душевни болесници ради лечења претвара у 

сурову одмазду. 

 

        Ова болница јако подсећа на специјалне психијатријске болнице у СССР:у пре 

перестројке 

 

         Упркос увођења вишепартијског система у Србији, последњих догађаја у 

Београду који најављују «српско пролеће» у овој болници је остало све као раније. 

Пацијенти ове затворске болнице као и популација затвора у Србији се осећају 

преварени и напуштени од опозиције и дубоко су њоме разочарани и запрепашћени 

су не само што им се не помаже, него што о њима скоро нико ништа не говори и 

затвори су још увек табу тема. 

 

         Основаност и истинитост наших података се могу проверити на лицу места, јер 

је ова болница под надзором Министарства  правосуђа. 

 

        Посебно забрињава ћутање опозиције, јер докле  она захтева присуство на ТВ и 

цео Београд претвара у позорницу манифестација  незадовољства, дотле на 25 

минута тролејбусима 19, 22 и 29 од Трга Слободе је утамничено неколико стотина 

несретника и о њима нико не говори ни речи. И ово је потврда крајње конфузне 

ситуације са опозицијом чија је пажња скренута са овако суштинских тема. 

 

        Затевамо да у духу демократских промена последњих дана одмах предузмете 

мере да ова болница буде затворена, политички затвореници пуштени кућама, а 

душевни болесници смештени у грађанске болнице, јер тамо је могуће лечење и из 

ове установе излазе болеснији него ли у моменту уласка у њу.                  Уједно 

захтевамо измену чланова 63 и 65 КЗ СФРЈ да би се онемогућиле злоупотребе и 

смештаји политичих ненасилних криваца у психијатријске болнице као и измену 

ЗИКС-а да би ове болнице биле изузете из надлежности правосуђа и стављене  под 

надзор здравства, као што је то урађено у СССР-у. Овоме треба додати и пројекат 

измене Грађанског поступка насилне хоспитализације душевних болесника, јер су и 

по њему честе злоупотребе. 

 

       У нади да ћете испитати ове предлоге и поступити у духу демократског вала који 

запљускује Србију 

 

 За Савет Покрета за заштиту људских  

 

Права у Југославији  

 

Томислав Крсмановић 

 

Генерални секретар 
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-15 март 1991.године. Затегнутост у Југославији расте-да ли сам и ја разбијач 

Југославије и Србије?  

 

Југославију растурају руководства сепаратистичких република, поједине нације, 

свакојаки незадовољници, себи је ова држава својим непромишљеним и погрешним 

поступцима деценијама стварала на сваком кораку непријатеље. А Србија, мала али 

врло кочоперна држава врло виталног и скоро непобедивог народа, је кроз целу своју 

историју стицала у неким  суседним државама и великим силама отровне омразе и 

непријатеље.  

 

Против Југославије и Србије се води специјални најмодернији прљави рат, 

субверзија, споља и изнутра. 

 

За мене је то врло тужно сазнање. Драгољуб је убеђен да из тога стоје НКВД и 

бољшевици. 

 

Сада деценијама измождена држава крвари и убрзано, наочиглед, се растаче. Сви, 

кроз историју поражаване државе и народи, се сада бацају на снемоћалу државу, на 

Србију, перу на њој своје комплексе историјских пораза.  

 

``Србија, од цара Душана, и пре њега, па када на Косову скоро победи Турску, када 

Милош Обилић на Косову распори султана Мурата од учкура до бијелог грла ``, па 

када почетом 19 века истера Турску из Европе,  Гаврило Принцип 28 јуна 

1914.године, славне победе мале Србије против силне Аустроугрске у Првом све 

тском рату, муке које је задала Хитлеру, је трн у оку многима. Смета им њена 

кохезиона снага јужних Словена на Балкану, њена слава и славна прошлост. ``. 

тврди школски друг Душан Стефановић ( томови 1, 2 и 3). 

 

Као да боцну Десимира Вујинића:``Бошњаци и Хрвати су наша браћа по крви, то је 

библијска прича о Каину и Авељу, кој год сла наиђе Срби се не дају, а Бошњаци и 

Хрвати се мудро поклоне, Срби имају јак национални идентитет слава и отпора, а 

они су савијене кичме, сада би хтели да перу своје историјске поразе и комплексе``. 

 

``Али једина, највећа сметња распаду Југославије, упркос њиховим непромишљеним 

поступцима  и концептима,  су пре свега српски комунистички властодршци, 

укључујући и оне из Србије, СКЈ. Дакле, упркос свега СРБИЈА је оно туткало које 

спречава распад.``, додаде Света Ћук. 

 

`` И отимање територија и изгон Срба са Косова, из Хрватске и Босне и Херцеговине, 

покушава да брани србија, али метиљаво``, мисли Обрен Цицовић. 

 

А ја се борим против те државе. И не само ја. Такорећи цела Србија се дигла против 

њих. Значи они желе да бране интересе Србије и њеног народа, а против тих 

браниоца се дигла цела Србија. Како је то могуће?  
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Овде су завладали хаос и конфузија. `` Кад устане кука и мотика биће Турком по 

ледиин мука``, рецитује ми стојећи и победнички у својој канцеларији Мика Андрић. 

 

Нешто је у свему овоме мутно,  збркано, нејасно и контрадикторно. Београдски 

поредак се бори да спасе Југославију, да спасе целовитост Србије, да заштити Србе 

ван Србије. А у Београду и Србији спроводи масовне прогоне невиних људи, 

истински  расипа енорман људски материјал. 

 

``Поредак Републике Србије и Савез комуниста се понашају ирационално и сами 

себи скачу у стомак``. каже Мика.  

 

Ипак, мени се чини да они нису свесни ове њихове фаталне погрешке?. Изгледа да 

већина њих не познаје ову мрачну сферу. Вероватно понешто знају, умишљају: има 

прогона оних који угрожавају државу, држава има право да се брани. Али немају 

појма о неизмерним параметрима овог разорног зла. 

 

Знам ко их држи подаље од сазнања и информација. Драгољуб и Иван ме убеђују да 

су то бољшевици, НКВД. 

 

Шта ја треба да чиним? Да ли смо ја лично и наша организација, 

инструментализовани, злоупотребљени у овом прљавом, најпрљавијем  рату против 

наше отаџбине? Тачно је да и ја рушим ову државу, то се види из претходних 

поглавља.  

 

Зашто?  

 

Зато што се ова држава крајње непијатељски понаша према мени, мојим сродницима 

и већини грађана.  

 

Постоји двојство власти. 

 

Треба срушити ову државу, пакао на земљи, седиште Зла и Сатане. Они су разорили 

моју породицу и брак. Али ако срушимо Милошевића,  у метежу ће се провући и 

ипак остати на власти, они који се укривају у сеновитости његове свемоћне позиције. 

 

Политика је велико зло. Треба бежати што даље од ње. А ја стално јурим у епицентар 

Зла. 

 

`` Ако се не бавите политиком, она ће се бавити вама``, казао је велики хеленски 

филозоф. Колико је и  данас ова мисао актуелна! 

 

И још нешто. Становници Београда и Србије врло површно прате шта се дешава на 

територији Југославије ван Србије, нити у већој мери размишљају о страдањима 

Срба ван Србије. То је тако јер је свако заузет бригом да преживи у овим трагичним 

временима флагрантне личне небезбедности и имовинске несигурности. А и због тога 
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што нису довољно информисани, многи мисле да је тај метеж у ствари трик 

Милошевића, да тако скрене пажњу са кризе у земљи и пљачке народа. 

 

-12 март 1991.године. У посети Јовану Минићу. 

 

Јован Минић је у пензији, после радног века у Западној Немачкој, има солидну 

пензију и леп стан у Устаничкој улици. Он и Пера Бјелановић су огорчени 

противници режима. Али су нарочит озлојеђени на Тита, када би неко споменуо 

Титово име, одмах би осули на њега свакојаке увреде и клетве . Јован би нас 

повремено позивао на састанке у његовом великом стану .  

 

Утом Пера Бјелановић излете из тоалета у његовом стану забезекнут и запрепашћен: 

`` Ово је за не веровати``, показивао је нервозно на тоалет.  

 

Јован Минић, као да се досетио о чему се ради, се насмеја грохотом:``Дођите све да 

видите о чему се ради``, отвори врата тоалета и подиже поклопац ВЦ шоље, пред 

нама се на унутрашњој белој страни поклопца указа велика слика Јоспа Броза Тита 

у маршалској униформи``. 

 

 

 

 

-15 март 1991.године. ПРЕДЛОГ СТАВОВА ПОКРЕТА У ВЕЗИ ПРОМЕНЕ 

ЗАКОНА КОЈИ РЕГУЛИШУ ПРИСИЛНУ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ ДУШЕВНИХ 

БОЛЕСНИКА. 

 

 

Покрет за заштиту људских права          15.3.1991.године. 

 

         У Југославији 

 

Поштански фах 72 

 

Пошта 38, 11060 Београд 

 

 

СКУПШТИНИ СФР ЈУГОСЛАВИЈЕ 

 

- Законодавном већу - 

 

 

ПРЕДЛОГ СТАВОВА ПОКРЕТА 

 

У ВЕЗИ ПРОМЕНЕ ЗАКОНА КОЈИ РЕГУЛИШУ 

 

ПРИСИЛНУ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ ДУШЕВНИХ БОЛЕСНИКА 
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                 Пре него што предложимо промене појединих закона из области 

психијатрије, налазимо за потребно да претходно  осветлимо неке појмове ове 

материје. 

 

                Што се тиче разлога присилне хоспитализације, какоу изванказненом 

правном поступку (по Грађанском поступку) тако и у кривичном поступку (по 

члановима 63 и 65 КЗ СФРЈ) то би требало да буде социјална индикација (да би се 

друштво заштитило од поступака душевних болесника) или витална (да би се 

душевни болесник заштитио од властитог понашања, самоубиства, и сл.).  

Медицинска индикација (потреба за лечењем) као разлог принудне хоспитализације 

би требала бити примењена само у изузетним приликама када је то потребно да се 

спречи погоршање болести, не мое се никоме наметнути лечење против његове воље. 

 

                Социјална индикација у оба поступка, и грашанском и кривичном се своди 

на тзв. опасност по околину. 

 

                Нарочито треба предочити да са појмом ОПАСНОСТ ПО ОКОЛИНУ  

долази до честих злоупотреба са кобним последицама. Ова опасност  би требала да се 

односи искључиво  на непосредну физичку опасност по околину (убиство, телесна 

повреда, силовање, паљевина, итд.). Али у пракси се наилази често на случајеве где 

се опасност по околину итерпретира као «друштвена опасност» која потиче од  речи, 

изражавања мишљења, верских осећања, филозофских и моралних убешења која 

немају ниаккве везе са насилничким понашањима. У законима који регулишу 

насилну хоспитализацију садржај опасности по околину је вероватноћа да ће 

душевни болесник «починити дело било које врсте опасно по друштво».  А што даје 

основ да се под овај појам подведу и изражавања мишљења и починиоци вербалних 

деликата. 

 

                Полазимо од тачке гледишта да се то може спречити уколико би у законима 

био јасно назначен разлог за присилну хоспитализацију који би требало да буде 

социјална или витална индикација (у изузетним сличајевима медицинска) и да 

опасност по околину може једино да се састоји у угрожавању околине у физичком 

смислу. Желимо нарочито да истакнемо да је излишно и помињати да душевни 

болесник за кога се тврди да је неурачунљив не поседује довољну луцидност да би 

својим речима могао починити вербални деликт и нанети штету угледу и интересима 

драве. 

 

                За такве душевно оболеле особе тврде да су опасне по околину јер су болесне 

те их зато шаљу  у болницу да се излече и тиме елиминише њихово опасно душевно 

стање. Али је познато да је стање у затворским болницама и у појединим судским 

одељењима  грађанских болница, а и у појединим грађанским болницама такво што 

се тиче услова живота и медицинске нега да је адекватно лечење практично 

неизводљиво. Нарочито  је тешка ситуација у затворским психијатријским 

болницама. Отуда сматрамо да је примарни задататак  да се променама закона, 

реформом здравства и ширим друштвеним реформама створе такви услови у 

психијатријским болницама, укључујући и затворска и судска одељења грађанских 



1300 

 

болница, да је могуће спроводити лечење, остваривање медицинске индикације 

смештаја у болнице. 

 

                Када се ради о особама које су смештене насилно у психијатријске болнице, 

било по Грађанском или кривичном поступку, зато што је у питању неки политички 

разлог, сасвим им места резервама и сумњичавостима према проценама и 

дијагнозама издатих од стране психијатара другачијих политичких опредељњња од 

особе у питању. Ово нарочито важи када се ради о психијатрима из затворских 

болница и центара за судску психијатрију који су службеници правосуђа, затим 

психијатрима судских одељења грађанских болница, па чак и када су у питању 

поједини психијатри милитантни друштвено-политички активисти. Отуда је 

неопходно у закон унети  контролне механизме који ће омогућити надзор и увид 

јавности у рад психијатара. Ово је тесно повезано са недовољно развијеним 

функцијама правне државе у нашем друштву. Нажалост, објективност психијатара, 

његова непристрасност се могу остварити једино када почне да функционише правна 

држава а што подразумева увођење политичке демократије. У међувремену би 

требало трагати за путевима да у прелазном периоду који предвиђају да ће бити 

болан – се обезбеди већи увид јавности и ипак све присутнијих демократских 

институција у рад психијатара. 

 

                Ми одавно указујемо на значај анализе контекста психосоцијалног 

комуницирања на релацији ПСИХИЈАТАР – ПАЦИЈЕНТ. Јер треба полазити од 

тога да је друштвено-политичко  окружење  у Југославији јако другачије него ли 

исто у једном грађанском друштву. Ово душтвено-политичко окружење у 

Југославији јако другачије него ли исто у једном грађанском друштву. Ово 

друштвено:политичко окружење може утицати на рад психијатара без његовог 

знања  и смишљено  да омести у тачној процени, навести га да изда погрешну 

дијагнозу по вољи моћника. Ова комуникација се може по вољи умештати на бројне 

начине у интеракције између  психијатра и пацијента и својим ингеренцијама којих 

психијатри често нису (довољно) свесни, га навести на нетачну дијагнозу. 

Психијатри су по природи свог посла упућени на податке и документацију коју 

добијају о болеснику од сродника, суседа, из радне организације, образовне установе, 

од органа власти, од својих колега психијатара, из месне заједнице, центара за 

социјални рад, судских органа, итд. Они полазе у принципу  са тачке гледишта да су 

ови подаци веродостојни а што не мора бити тачно. Нама је познато, то признају и 

званичници, да се људска права масовно крше. Прогонитељ (шеф, директор, моћник 

из општине, локални бирократа) у једној  оваквој констелацији могу по својој вољи 

и жељи подесити изјаве, документа, податке са циљем да особу која им не 

конвентира по  нечему, представе психијатру онако како они желе. Жалосно је да 

наши психихатри слепо прихватају сервиране податке као веродостојне (из страха, 

незнања) што доводи до многих пропуста са кобним последицама. Опрезност и 

критичност према изворима података о пацијенту су потребни и у грађанским 

друштвима јер и тамо може доћи до злоупотреба (нпр. Од стране сродника да би се 

дочепали наслеђа и др.). Уколико би пре требала да постоји критичност према 

примљеним информацијама када се ради о нашим психијатрима, будући да живе и 
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раде у једном специфичном окружењу које као што је већ познато, је јако 

заитересовно за њих и њихов рад и жели да га држи под контролом. 

 

                Утолико је овај проблем тежи  и процене душевног здравља пацијента у 

једном оваквом окружењу компликованији задатак јер ово окружење може утицати 

и на душевно здравље људи. Према Комисији Већа синдиката Хрватске за заштиту 

самоуправних права радника врло су честа душевна обољења  (и соматска) међу 

онима који се жале на повреде њихових права, у толикој мери да то оптерећује  

здравство. Како психијатар може проценити овакве «болеснике»? наши психијатри 

као и сви психијатри света, имају проблем да рразлуче шта је утицај средине а шта 

генетска  подлога. Криза, егзистенцијални породични проблеми који у вези тога 

настају, беда многих, притисци које описујемо над бројним грађанима од стране 

бирократије су присутнији у једном монолитном друштву, као што бирократије су 

присутнији у једном монолитном друшту, као што  је наше, него ли, на пример, у 

једној западној демократији. Наши  психијатри су често у ситуацији да пред собом 

имају особу која је крајње узнемирена, која се  жали да је жртва прогона, будући да 

је то и често случајева тачно (а има и параноидних  реакција) а како су такве особе 

обично (крајње) руиниране или здравствено оштећене, оне нису у стању да себе 

представе у правом светлу, поготову уколико је у питању  недовољно образована 

особа или са нижим ступњем интелигенције. Психијатар због свега овога није у 

стању да упозна детаљно позадину и закулисане радње којима је пацијент био 

изложен а како пацијент није способан да себе објасни психијатру, овај потоњи је 

отуда често склон да погрешно процени, и у томе, уз помоћ подешених докумената, 

сервираних информација, пронађе манифестације параноје. 

 

                Тако долази до истински честих злоупотреба психијатара. Овакве 

злоупотребе се једино могу уклонити друштвеним реформама и увођењем  политичке 

демократије. Јер, докле год једна идеологија и партија има монопол власти у 

друштву, која је поврх свега врло репресивна, постојеће страх, конформизам или 

незнање и обмана психијатара. Једино што им преостаје је конформизам и 

аполитичност, и рационализација (као психолошки одбрамбени механизам) «да 

политика треба да буде резервисана за политичаре а да то није за лекаре»  Нажалост, 

хтели ми или не, политика и психијатрија се тако мешају. Јер, да би психијатар 

обавио свој задатак како треба у једном оваквом друштву, он га мора добро 

познавати и  његове методе друштвене контроле и како може утицати на њихов рад, 

па и на појаву душевних обољења. Јер, наши психијатри претендују као и сви 

психијатри света, да процењују по принципима научног метода у психијатрији. Као 

што се зна, научни метод се одликује  објективношћу истраживача, тачностошћу 

мерења, свеобухватношћу инвестигација. Али је потребно водити рачуна о 

разликама у примени научног метода зависно од тога да ли  се ради о друштвеној   

или егзактној науци, поготову је деликатна област примене научног метода у 

психијатрији у једном оваквом друштву. Услед описане специфичности окружења и 

његовог утицаја на рад наших психијатара,  чега они нису (довољно) свесни, често 

или пак су преплашени да се одупру «ремећењима мерења» питање примене научног 

метода  би требало да буде што пре стављено на дневни ред од стране наше 

психијатрије  Удружења прихијатара, научних радника са медицинских факултета. 
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У питању је не само част наше медицине и здравства, и у крајњој  линији нашег 

друштва, него што захтевају и интереси великог броја грађана којима се због тога 

наносе и дан данас велике штете.  

 

 ПРЕДЛАЖЕМО промене следећих закона: 

 

 1.             ЧЛАН 63. КЗ СФРЈ 

 

                У овај члан треба  унети одредбе којим би се онемогућило да било ко буде 

осуђен  на меру временски неограниченог смештаја у психијатријску болницу због 

онога  што мисли и говори или због неког другог разлога ненасилног, политичке 

природе. Пре свега би требало прецизно дефинисати појам «опасност  по околину», 

ставити  нпр. У члан 63. КЗ реченицу: «под појмом опасност по околину подразумева 

се физичка опасност, агресивност којом се може угрозити живот и тело, имовина 

људи». Из Коментара овога закона треба елиминисати фразу «да је опасност по 

околину било које понашање», него треба рећи само «оно које угрожава физички 

окружење». Треба унети одредбу «не може се изрећи ова мера онима који су 

починили вербалне деликте.» 

 

                Поступак за спровођење ове мере је предвиђен  члановима   493 – 498 . ЗКП. 

Мера безбедности из чл. 63 . КЗ се доноси само на основу психијатријске експертизе и 

може  бити поништена само на основу психијатријске  експертизе. Правно не постоји 

могућност жалбе, штавише, нико, ни сродници, ни адвокати, утамниченог не могу 

покренути иницијативу за укидање мере безбедности. Отуда  психијатри који  изричу 

мере безбедности и старају се о починиоцу вербалног деликта или политички 

неожељним лицима имају изузетно велика овлашћења која се своде на фактичку 

власт над слободом неподобног. Излишно је напомињати какве су зулоуотребе 

могуће на делу, поготову када одлучују психијатри службеници правосуђа или пак 

када извршавају упутства (наређења) органа власти. 

 

                Предлажемо стога да сродници и пуномоћници могу захтевати проверу 

стања здравља од стране експерата психијатра које они предложе и да у такве 

експертизе треба укључити представнике удружења психијатара Југославије, да се 

експертизе провере политички неутралним психијатрима који поврх свега не смеју 

бити чланови СКЈ. Предлажемо да се укључе представници југословенских  

независних демократских институција као што су Форум за људска права (ССРЊ, 

наш Покрет за заштиту људских права у Југославији, одбор за одбрану слободе 

мисли и изражавања, одбори Удружења књижевника СР Србије, одбори из других 

република  (словеније, Хрватске, БиХ, Црне Горе, Македоније). Једино већим увидом 

јавности  и демократских институција којих на срећу има све више, се вакве 

злоупотребе могу спречити. 

 

                У пракси често долази до злоупотреба у поступку процене душевног здравља 

починиоца кривичног дела и због тога јер та материја није довољно  прецизно и 

ваљано разрађена законима а и зато што се не поштује оно што пише узакону. Чсти 

су случајеви да се психијатријска експертиза над починиоцем вербалног преступа 
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обавља  његовим довођењем  са слободе директно на суђење па тамо у некој 

канцеларији у времену од пола сата психијатар експерт у разговору са окривљеним 

зкључи да је он неурачунљив  душевни болесник и предложи суду да му изрекне меру 

безбедности. Из чл. 63. КЗ (Разуме се, он је претходно проучио досије који је 

направљен од стране оних који оптужују окривљеног, дакле по њихвој вољи). Тако 

се «експертизе» често збрзавају и не раде како треба. Да би се ово отклонило 

потребно је донети законске одредбе и контролне механизме који ће омогућити 

примену истих да би се онемогућило да се психијатријске експертизе  обављају на 

нестручан начин од стране психијатара који извршавају  наредбу својих 

претпостављених. То ће бити могуће у потпуној мери стварањем  независног судства. 

У садашњој ситуацији судство је срасло са државом и партијом. 

 

                Неопходне су корените промене у избору и образовању судских вештака 

психијатара. Они треба да буду они који сунајпоштенији и најстручнији. Ова 

материја је у нашем законодавству недовољно обрађена, а и оно што постоји не 

поштује се у пракси. Предлажемо да  један тим експерата (психијатара, правника, 

активиста   против оваквих злоупотреба, и др.) уради законске одредбе о судском 

психијатријском вештачењу. Илустрације ради, наводимо један детаљ. На пример, 

Закон обавезује да се окривљени изведе на претрес, сем уколико то није могуће због 

стања његовог  здравља. Није ретко да се налазећи за несврсисходно починилац не 

изводи на претрес под лажним изговором да то не дозвољава стање  његовог 

здравља. 

 

 2,.            Члан 65. КЗ СФРЈ 

 

                («Учиниоцу који је учинио кривично дело услед зависности од употребе 

лкохола или дроге а код кога постоји опасност да ће поново починити слично дело 

суд ће изрећи обавезно лечење»). 

 

                Све оно што смо рекли у вези чл. 63. КЗ важи и за члан 65. КЗ. И у њега 

треба унети одредбе да нико не може бити смештен у установу за лечење 

алкохолизма због онога што мисли и говори или због неког другог разлога 

политичке природе који није повезн са насиљем. Треба унети одредбе  и јасно 

прецизирати шта је опасност по околину, не може се ова мера изрећи особама које су 

починиле вербални деликт наводно у стању зависости од употребе алкохола (или 

дрога, јер знамо и такве случајеве) из простога разлога што ноторни алкохоличар не 

поседује довољну луцидност да почини вербални деликт. Не би хтели да понављамо 

оно што смо казали у вези чл. 63. КЗ што се тиче поступка процене здравља, улога 

психијатара експерта, неприлагођености затворских установа за лечење 

алкохоличара и наркомана, јер су примедбе и предлози исти. 
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 ГРАЂАНСКИ ПОСТУПАК 

 

(Ванказнени поступак присилне хоспитализације) 

 

 Ми смо први у Југославији покренули питање  злоупотреба по овоме поступку, 

недавно се огласио и форум за људска права и правну сигурност  ССРЊ коме смо ми 

доставили наше предлоге са својим предлогом који је у много чему  сличан нашим 

ранијим предлозима. 

 

                Будући да су овде злоупотребе по нашим сазнањима најчешће предлажемо 

да се оформи КОМИСИЈА састављена од објективних и непристрасних психијатара, 

стручњака различитих дисциплина, представника југослиовенских независних тела 

и одбора који се баве заштитом људских права, укључујући и наш Покрет, јер смо ми 

први покренули ова питања и највише се тиме бавимо. Предлажемо да у састав ове 

Комисије уђу и представници поменутог ФОРУМА. 

 

                 Ова Комисија би имала за циљ да изврши анализу постојећих закона из ове 

области и предложи измене. 

 

                Уређење изванзаконске хоспитализације у Југославији спада у законодавну 

надлежност република и покрајина. У свим републикама и покрајинама, изузев 

Босне и Херцеговине, те обема покрајинама, то је учињено прописима о 

изванпарничном поступку. Законом СР  Србије  о ванпарничном поступку. Законом  

о ванроцесном поступању Ср македоније из 1979. године (ЗППМ) итд. 

 

                 Правни узор за уређења института су правне норме старе Југославије  а 

које су преузете из законодавства Аустроугарске. 

 

                 По овим законима у психијатријске болнице се смештају душевни 

болесници због природе њиховог обољења  јер је неопходно ради лечења да лице буде 

ограничено у слободи кретања или општења са спољним светом. 

 

                И овде су кључни постулати које смо навели и када се ради о кривичном  

поступку (члановима 63. и 65. КЗ): душевне болеснике по овоме закону смештају 

присилно у бонице када нису починили кривично дело када се претпоставља да је у 

питању социјална или витална индикација (изузетно медицинска); опасност по 

околину (социјална индикација) се мора састојати у могућности агресивног 

понашања а никако претпостављати било какву опасност по друштво, изражавање 

мишљења ма како било накарадно не мо-е бити разлог за присилну хоспитализацију 

по овоме поступку;  у болницама се морају створити услови за лечење,  а што 

понекад није случај  јер има болница где су услови живота и медицинске неге 

неадекватни, нарочито у мање  развијеним републикама; процене душевног здравља 

морају, када се ради о особама где постоје политичке импликације било које 

природе, да буду обављене од стране неутралних психијатара и на начин како смо то 

предвидели у поглављу о Кривичном поступку. 
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                Ова материја није довољно прецизирана законима о којима говоримо. Ови 

закони су неадекватни и неприменљиви често у пракси (словеначки закон је осетно 

бољи), нејасно су формулисани и психијатри их у свакодневном раду интерпретирају 

по својој вољи. Прописи су  поред тога сувише компликовани  и тешко их је 

применити у пракси и психијатри се сналазе према своме нахођењу. Закон не 

обавезује психијатра да га поштује а ако га не примењује не следи санкција. 

 

                Овакво стање у законодавству које регулише ову област у нашој 

психијатрији отвара широк простор за све могуће субјективизме и арбитрарности. 

Признаје се да има и изгредника на делу, има и честих злоуотреба  на делу. 

Изражавамо слагање  са ставовима Форума за људска права ССРНЈ «да би разлози 

правне сигурности захтевали да се нејасни и неодређени земене прецизним и 

контролабилним условима». 

 

                Према стручњацима Форума за људска права упоређење републичких 

закона дозвољава констатацију да сви закони сем словеначког не садрже 

критеријуме за оцену способности задржаног да изрази своју вољу. Није дефинисано 

законом ко је овлашћен да пријави постојање разлога за ту хоспитализацију и да је 

захтева. Није још  ни прецизно одређено ко треба да буде овлашћен да одреди и 

спроведе смештај болесника, ко ће спроводити контролу таквог задржавања и 

донети дефинитивну одлуку о томе, ко ће пратити развој здравственог стања 

болесника и донети дефинитивну одлуку о отпуштању, није довољно дефинисан ни 

статус хоспитализованих, њихова права, услови живота и рада. 

 

                На основу свих југословенских закона се изводизакључак да суд одлучује о 

присилној хоспитализацији. Сви закони одређују рок за доношење одлуке о 

задржавању који од закона до закона варира, измешу осам и петнаест дана или три 

недеље до тридесет дана. Наши стручњаци су се већ обратили 15. јануара 1988. 

године Савезном секретаријату за правосуђе и општу управу и удружењу 

психијатара Југославије са захтевом да се ови закони реформишу. Ми смо спровели 

једно истраивање на око стотинак особа оје се жале да су биле смештене насилно по 

овоме поступку у психијатријске болнице због неког политичког ненасилног разлога. 

Скоро све ове особе се жале да описана правна процедура није била поштована. 

Здравствене установе врло ретко и са закашњењем  пријављују суду случајеве 

насилне хоспитализације, о продужавању задржавања  суд се скоро никад не 

обавештава као ни отпуштањима пре рока, судови показују велику небригу у 

обављању  својих послова и не спроводе контролу здравствених организација, споро 

реагују на пријаве ради саслушавања насилно хоспитализованих. До сличних 

закључака су дошли и стручњаци Форума. 

                А закон управо прописује да се тако поступа. Скоро све особе су се жалиле 

да их нису прегледала два лекара како би по закону требало бити, неки су се жалили 

да њихове жалбе на које имају право по закону су завршавале у корпама за отпатке, 

да им је било онемогућено право да ангажују  адвокате што закон прописује, жалбе 

да се жртве политичких прогона су аутоматски од стране психијатара (преплашених, 

обманутих) су унапред биле прецењиване као параноја  што је у одређеним 
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случјевима имало за последицу појачавање медикаментозне терапије, ињекција или 

пак инсулинску и електрошок  терапију. 

 

                 Овакво хаотично стање у овој области само иде на руку преступницима и 

онима који врше злоупотребе у сврхе обрачуна. Један је заједнички именитељ 

оваквом стању – НЕПОСТОЈАЊЕ ПРАВНЕ ДРЖАВЕ. 

 

                Корените реформе су могуће једино када у нашем друштву буде остварена 

политичка демократија и плурализам, независно судство и спроведе се 

деполитизација здравства и психијатрије. То је дуг процес, у прелазном периоду који 

се већ отвара мора се  и може се нешто урадити. Предложена КОМИСИЈА  би 

требало да буде оформљена и да се лати посла и уради предлог нових закона из ове 

области са циљем да се створи један минимум законитости и постојања медицинске 

етике. Већи увид јавности  и демократских институција томе могу у овоме моменту 

снажније  допринети и извући нашу психијатрију на један виши ниво, јер је се она у 

послератном периоду потпуно срозала. 

 

7.             ЗАКОН О ИЗВРШАВАЊУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА (ЗИКС) 

 

            Вербалне и друге политичке ненасилне преступнике по изрицању мере 

безбедности из чл. 63 и 65 КЗ смештају на боравак и лечење у затворске 

психијатријске болнице. Правни положај ових установа је регулисан ЗИКС-ом, 

затворске психијатријске болнице се налазе под надзором правосуђа уместо 

здравства, лекари су службеници правосуђа а не здравства. Према члану 1. ЗИКС:а 

психијатријска мера  безбедности из чл. 63 и 65. КЗ је кривична санкција, по 

члановима 19. и 20. ЗИКС-а ове  болнице   су установе где се издржава казна. 

Јавности су већ упркос врло вештог вишегодишњег укривања  постали познати 

услови живота и медицинске неге у овим болницама и да адекватно лечење  није 

могуће, да отуда вербални преступници обично излазе лошијег здравља него ли у 

моменту уласка. Не само са правне тачке гледишта него и услови живота и општег 

третмана болесника и затвореника су врло слични. Испада некако да су сви 

неурачунљиви душевни болесници  што се тврди за ове несретнике кажњени а што 

није њихова кривица (што су болесни). Методи ресоцијализације и преваспитавања 

затвореника (здравих лица) треба да буду потпуно другачији од оних који су 

кривична дела починили како се тврди у стању душевне неурачунљивости. Јер ове 

потоње треба лечити а не кажњавати. 

 

                 ЗИКС је такође врло дубока и нејасно формулисана материја која се 

интерпретира по субјективној процени моћника и отуда се стварају могућности за 

велике злоупотребе на делу. Зато предлажемо да се оснује наведена КОМИСИЈА  

која ће предузети кораке да се ове болнице реформишу, да се провери да ли постоје 

материјални ид руги предуслови да оне буду на нивоу законских прописа и 

стандарда који се постављају пред психијатријске болнице у којима је могуће 

истинско лечење. Уколико то није могуће, што ми сматрамо, онда би требало ове 

болнице изузети из старатељства правосуђа и дати их у надлежност  здравству, тј. 

Изменити ЗИКС у овом случају. Нажалост, овакве установе опстају у Југославији, 
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једна таква се налази на двадесет минута вожње тролејбусима од центра Београда, а 

о њој нико не говори. 

 

                 Желимо на крају да укажемо на честу појаву у савременом југословенском 

друштву да се прогон мишљења укрива наводним асоцијалним поступцима и неким 

другим измишљеним прекршајем закона. Та пракса постоји и у области 

психијатријске материје коју овде обрађујемо. Појединим вербалним поступцима 

или онима који другачије мисле се иизричу мере безбедности из чл. 63. и 65. КЗ (или 

их интернирају по Грађанском поступку) стављајући им на терет кривична дела која 

нису починили (у случају Грађанског поступка истичу могућност таквог дела): 

насиље, асоцијално понашање, силовање, проневера, прекршај  у саобраћају, итд. На 

овај начин се жели укрити политичка репресија. Овакве све чешће  злоупотребе се 

једино могу избећи предложеним изменама зкона  и реформама психијатрије и 

стварањем института правне државе у друштву. 

 

                 Обраћамо вам се са захтевом да предузмете мере које се налажу и да 

насукључите у пројекте реформе ових закона јер смо ми први у Југославији 

иницирали истраживање ове области и предлоге реформи. Увођење законитости у 

ову област би био велики корак у демократизацији нашег друштва и унапређењу 

југословенског здравства и психијатрије. Истичемо да је медицина слава и престиж 

једног друштва и да је у питању углед нашег народа као цивилизоване нације. 

 

 

                                                                                          Томислав Крсмановић 

 

 Чланови Савета: Р. Смиљанић, Б. Марковић, Р. Радивојац,  Ј. Јовановић, Др. Ж. 

Ружић, М. Зечевић, М. Секутковски, Д. Остојић,  Д. Богавац, Н. Ђелошевић, Д. 

Шаховић, Др. Ђ. Васић, Мр М. Костић, Х. Делић, Џ. Галијашевић, П. Бјелановић, С. 

Јеремић, Р. Вукасовић, Р. Миловановић, Н. Познић, Ј. Вилбок, Л. Вилбок, д. 

Стефановић,            Ј. Лукић, Р. Вељковић, В. Николић, Ч. Вулета, Др. Ј. Гуцић. 
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        Миодраг ЂОРЂЕВИЋ (1930) из села Стањинац код Калне (Књажевац) је добро 

познати опозиционар у овом делу Југоисточне Србије. Његов покојни отац ( umro 

1976) имућни земљорадник и познати газда је 1945. године од нових власти био 

окарактерисан као кулак и симпатизер четника (што није било доказано). Цела 

породица Ђорђевић је била изложена прогонима од 1945. године што траје и дан 

данас. 

 

       Ми не би хтели овде да правимо инвентар свих страдања Миодрага и његове 

породице, јер би за то требало много више простора. Против њега се већ деценијама 

води истинска хајка, дуга омраза траје и данас. Вршени су претреси куће, одношени 

предмети, са Миодрагом су се обрачунавали на јавним местима, палили му усеве, 

секли воћњаке, инсценирали против њега судске процесе на којима је уз 

кскривљавање чињеница био осуђиван на временске казне затвора. У затворима је 

био изложен  нељудском третману и тортурама. Током 1968. г. после сусрета Ј. Б. 

Тита и Н. Чаушескуа на Ђердапу је речено да је припремао атентат против Тита 

(путем гласина). Органи власти су му чак конфисковали и гусле његовог деде, 

познатог хајдука. У таквим условима се распала породица, сада је у другом браку. 

 

Поврх свега он је милитантан верник, склон изражавању критичких мишљења, 

један је од пионира опозиционих гибања у овоме региону. Био је делегат СПО и 

Изборној комисији 85 Стањинац за време избора децембра прошле године.  

 

           Жалио се на терор власти од најнижих до највиших инстанци, али без икаквог 

резултата. Од јануара ове године се често обраћа нашем Покрету жалећи се на 

претње власти да ће га затворити или сместити у лудницу. Репресивне мере су се 

нарочито појачале после његовог учествовања у изборним активностима. На њега су 

за време избора пуцали из пиштоља да не би критиковао неправилности у изборној 

процедури у селу. Тврди да су у селу сељаци масовно заплашивани и терани да 

гласају за СПС, каже да је народ био до крајности заплашен и да је била створена 

истинска психоза у селу и околини, многе су напросто доводили и говорили им које 

име да заокруже.. Његова ћерка (31) лекарка не може да добије посао зато што је 

гласала за опозицију. 

 

         Зато што је о томе упознавао јавност репресивне мере су се појачале после 

избора. После једне недавне полицијске најезде био је јако узнемирен и иако никад 

није био код психијатра обратио се своме сину лекару (33 године) са захтевом да му 

да неки лек за смирење. Син га је упутио код психијатара у Зајечар где је био 

задржан против своје воље. Када су лекари чули о чему се ради казали су њему и 

његовом 33-годишњем сину да је најбоље да у овој тешкој политичкој ситуацији буде 

извесно време у болници. Предочавамо да је се М. Ђорђевић припремао да дође на 

митинг 9. марта у Београд, а конфиниран је у болницу 1. марта. Према вестима које 

добијамо он је изложен великом броју инјекција и великим дозама лекова. Будући да 

је у питању  неиндициран третман то се одражава лоше на његово здравствено стање 

и има за циљ да га сломи и ојади. 
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        М. Ђорђевић је смештен у ову болницу по казни, на делу је злоупотреба 

психијатрије у политичке сврхе. Правни институт, који је примењен је Грађански 

поступак, Ванпарнични поступак, глава «Насилна хоспитализација душевних 

болесника». Овај закон је нејасне и широке дефиниције која дозвољава субјективне 

интерпретације и честе злоупотребе, што сами психијатри признају. Он није починио 

никакво кривично дело нити је услед свога наводног лошег душевног здравља био 

опасан по околину или себе у физичком смислу речи. У правним државама неко 

може бити смештен насилно у психијатријску болницу, када није починио кривично 

дело, једино када је то у интересу њега да би се заштитио од себе или ради заштите 

других. М. Ђорђевић је проглашен политички опасним, а што нема никакве везе са 

душевном болешћу, јер таква особа нема довољну луцидност да буде опасна својим 

речима. Овај закон није испоштован јер га  нису прегледала два психијатра, нити је 

био контактиран од представника суда, нису узимане у обзир његове жалбе и 

приговори. Одредбе овог закона који није у примени, као што то тврде психијатри из 

Србије у својим часописима, чак и оне које су јасне, нису биле примењене. 

Конфинирање М. Ђорђевића у психијатријску болницу је супротно медицинској 

етици и доказ да се са оваквим злоупотребама не жели прекинути. 

 

        Циљ је и казна, руинирање опозиционара, његово стављање под психијатријски 

називник (етикету) ради његовог дискредитовања у јавности и целе опозиције коју 

наводно чине душевни болесници. Његовим примером желе заплашити и друге. 

 

         Захтевамо од Скупштине да  налог    да он буде отпуштен из болнице и да се над 

њим  прекину, као и члановима његове породице,  репресивне мере. Апелујемо на 

психијатре болнице у Зајечару да не буду саучесници у насиљу над М. Ђорђевићем. 

Подсећамо их на речи Солжењицина : «Они који су уплетени у смештаје нормалних 

људи у луднице су обележени заувек, као и њихова деца, то је злочин гори од гасне 

коморе». 

 

 За Савет Покрета Томислав Крсмановић-Генерални секретар 
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-25 март 1991.године. Потребна им је помоћ. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                                               

25.3.1991. г. 

 

                 У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, пошта 38, 11060 Београд 

 

 

                                                                                             СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

 

 

                                                                                         ЈАВНОСТИ 

П О Т Р Е Б Н А   И М   Ј Е   П О М О Ћ   ……………………. 

 

 С л у ч а ј е в и 

 

              Упркос бурних догађаја последњих дана и демократских обећања 

званичника који би требало да наговесте истинско „српско пролеће― дешавају се из 

часа у час догађаји који демантују изречено отопљавање у Србији и изазивају 

недоумице, сумње и истинску конфузију. У овоме смислу утичу и настављања 

кршења људских права и непостојање било каквих знакова да ће доћи до 

побољшања. Напротив, региструју се нови ови насртаји и провокације и умножавају 

знаци да у овој области неће бити промена на бље. 

 

.  

 

Илустрације ради наводимо следеће случајеве: 

 

 Томислав ГЛУВИЋ (1936), професор из Београда, Пут за Миловановиће 10, Рипањ,  

због својих јавних критичких иступа у штампи и изношењу на увид јавности 

штетних појава у школи и друштву доживљава и данас из дана у дан вишеструки 

прогон, против њега се води крајње нељудска хајка. Основна школа „Вук Караџић― 

из Рипња је Одлуком од 25.5.1982. године прогласила професора Глувића за 

„технолошки вишак― на монтираном дисциплинском поступку. Пошто се он жалио 



1311 

 

против њега је подигнут захтев за покретање дисциплинског поступка у коме су 

наведени прави разлози, тј. критика неправилности и негативних појава шире у 

друштву. Он је жртва изражавања мишљења. Покренуо је поступак пред Судом 

удруженог рада у Београду који је изгубио као и пред Судом удруженог рада Србије 

Решењем III 894/8 од 1.6.1988. године. Он је био проглашен за морално политички 

неподобну особу и зато је изложен већ 10 година прогонима као његова породица. 

Друштвено-политичке организације су захтевале да буде прогнан из места, деца су 

била прогањана у школи, породица је била изложена физичким нападима и сталним 

провокацијама, претњама телефоном и писмима. Жалио се од најнижих до највиших 

инстанци. Иако је X Конгрес ССЈ стао на његову страну правда није била 

задовољена. Чак је био организован и напад на његову кућу којом приликом је 

дошло и до физичких повреда. Професор ГЛУВИЋ се жали да се провокације 

настављају и после 9. марта. 

 

Миодраг ЂОРЂЕВИЋ (1930) земљорадник из села Стаљинац код места Калне, 

Књажевац познати опозиционар из Југоисточне Србије који је изложен прогонима у 

послератној Југославији због  изражавања својих политичких убеђења нам се 

обраћао последњих недеља захтевајући нашу заштиту од прогона власти због 

поменутих разлога и изражавајући стрепњу да ће га ухапсити или сместити у 

лудницу. То се и десило 1. марта oве године , када је на превару одведен у 

Неуропсихијатријско одељење Здравственог центра у Зајечару. Ову вест нам је јавио 

његов рођак Најдан Ђорђевић из истоименог села. Затим нам је посредством Н. 

Ђорђевића стигло Овлашћење-Пуномоћје од 6.3.1991. године којим нас М. Ђорђевић 

овлашћује да га можемо заступати ради ослобађања из болнице где се налази како 

тврди по казни и где је смештен против своје воље. Он се жали да је изложен 

третману ињекцијама за шта нема потребе јер није болестан јер је у болницу 

смештен због жалби на прогоне. Ми ћемо у уторак 19 о.м. видети М. Ђорђевића и 

тада ћемо на бази поузданих података издати наше саопштење. У међувремену 

захтевамо од Скупштине Србије да расветли овај немили случај и предузме да 

здравље г. Ђорђевића буде заштићено док се буде налазио у овој болници. 
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Вујадин БОКАН (1925) бивши старешина СУП-а Општине Вождовац; Бошко 

БРАЈКОВИЋ (1925) дипл. правник бивши начелник Службе за сузбијање 

криминалитета ГСУП-а Београд са станом у ул. Булевар револуције бр. 274 и 

Бранислав Дубљанин (1925, умро недавно) бивши дипл. економиста и шеф 

оперативног одсека за сузбијање криминалитета у привреди у ГСУП-у Београда, са 

станом у ул. Војводе Степе бр. 141, су као часни и поштени комунисти савесни и 

одговорни радници СУП-а каквих на срећу још има, имали храбрости да се одупру 

заташкивањима злоупотреба и нечасних работа моћника у Београду и Србији 

следећих функционера: ………….. Зато су удаљени са посла, или лишени права на 

пензију, у својим жалбама прослеђеним Форуму за људска права и нашем Покрету се 

жале на уништавање и тешке фашистоидне прогоне, духовно и физичко уништавање 

њих и њихових породица. Захтевамо хуман поступак према г. Бокану коме се 

здравље деградирало (дијабетес, ампутација две ноге у колену и др.), и остали су у 

тешкој ситуацији у сваком погледу. А само зато што су се усудили да се супротставе 

малверзацијама. Њих користе да заплаше друге функционере СУП-а да не буду 

поштени као они. 

 

Олга ЈЕФТИЋ (1935), дипломирани дефектолог из Београда и угледни функционер 

Удружења дефектолога Србије, адреса: Зидарска 2/14 запослена у Психијатријској 

болници „Лаза Лазаревић― у Београду на радном месту физио-терапеута (вишег) се 

залагала за хуманизацију психијатрије и дефектологије која није могла да избегне 

догматским утицајима једнопартијског система. Дошла је у својој радној 

организацији у сукоб због тога са својим претпостављенима па је на незаконит 

начин проглашена за технолошки вишак, за њу је речено да је нерадник, затим је 

премештена на радно место ван описа својих радних задатака, у крајње тешким 

условима (хладноћа, влага, хемикалије) па је услед тога озбиљно оболела. Одбијају 

да јој дају статус дефектолога иако је дипломирала дефектологију. Спремају јој 

отказ. О. Јефтић је жртва морално-политичке неподобности. 

 

Соња МАТИЋ (1950) управни техничар из Неготина, Генерала Павла Илића бр. 

В8/13, Неготин, сада запослена на радном месту „сервирка у ресторану друштвене 

исхране―, у ИМП „Прахово― у Прахову. Она је била друштвено-политички 

функционер и тако је имала прилику да изблиза упозна неправилности и 

злоупотребе моћника. Као поштена грађанка изграђених моралних и културних 

норми се томе успротивила и зато је пала у политичку немилост. Њени политички 

проблеми су настали нарочито од 1989. године када је почела да се приближава 

политичким странкама СПО и СНО као и нашем Покрету преко нашег члана 

угледног професора Остојића из Неготина. Смењена је на поменуто радно место и 

смањена јој је плата, изложена шиканирањима и отвореним провокацијама па и 

физичким нападима. Она има проблема и у своме стану, њу желе да иселе из стана на 

незаконит начин. Одмазда је обухватила различите области живота. Она је у 

међувремену оболела. На делу је прогон мишљења и упражњавања удруживања у 

политичке странке. 

 

Зора ЈАРМИНАЦ (1934) је инвалид рада и лишена својих најосновнијих права и 

елементарних услова за живота јер је непокретна и везана за кревет, спречена у 
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комуницирањима са светом, телефона, средстава за живот, онемогућује је да добије 

протезе и друга помагала која су јој потреба. Она живи у Врању, Матије Гупца 47/4. 

 

др Надежда ВАСИЋ, лекарка из Т. Ужица, ул. Вите Пантовићар. 3, има велики 

проблем јер је у приземљу зграде где станује почео да ради приватни занатлија 

(ћевапчићи) и непрекидно се дими, галама до касно у ноћ, дим продире у собу, избио 

је био и пожар. Обраћала се на све могуће адресе али ниодакле није добила помоћ. 

 

Љиљана ИГЊАТОВИЋ (1948) економиста из Београда, Црнотравска бр. 11А, потиче 

из породице поштених комуниста који су пали у немилост због свога принципијелног 

става па је због тога и сама Љиљана постала последњих десет  година истински 

политички страдалник. Она се по завршетку студија запослила у једном 

министарству на месту економисте „стручног сарадника―. После прописаног 

времена требала је да буде унапређена у звање „саветника― што се није десило. 

Жалила се у вези тога и дискриминаторских поступака у вези стана. Шиканирања су 

се појачала, премештају је са једног на друго радно место, ради ван струке. Она се од 

1980. године жалила органима унутар министарства а затим и спољним инстанцама. 

Одговор је био да измишља и да је у питању манија прогањања. То је учињено да би 

била дискредитована и недовољно кредибилна као жалилац на кршење њених права 

и да би помоћу ње заплашили друге. Пошто је она то рекла јавно да би је 

демантовали и сломили три пута су је насилно сместили у психијатријску болницу: 

први пут у П.Б. „Авала― код Београда где је остала од 1.8.1979. до 1.10.1979. године, 

затим у ПБ „Лаза Лазаревић― у Београду 1981. године и трећи пут у исту болницу од 

1. фебруара до 5. априла 1989. године. Ова конфинирања су спроведена по 

Грађанском поступку јер она није била починила никакво кривично дело већ је то 

образложено наводним мотивом лечења. Међутим, у законодавствима 

цивилизованих држава у психијатријску болницу се смешта насилно када је у 

питању потенцијална опасност по околину или по себе. Закон о ванпарничном 

поступку уопште није био поштован и у питању је била злоупотреба. Она је за време 

држања у болницама била изложена злоупотребама медикаментима и лошем 

третману. Оштећеног је здравља. Сада је на боловању јер је њено радно место за њу 

простор стресова и траума. Тамо је етикетирана лажном дијагнозом психотичног 

душевног болесника. Преко адвоката Николе Баровића се обратила Центру за судску 

психијатрију са захтевом да над њом буде објављена судска психијатријска 

експертиза са циљем да се елиминише нетачна дијагноза (параноидна психоза). 

 

др ЂОРЂЕВИЋ Богдан, лекар из Кладова, Стефаније Михаиловић 9/21 је био један 

од организатора опозиционих активности у Неготинској крајини и зато сада има 

тешкоћа да заснује стални радни однос. Он је повереник Покрета за Кладово па и то 

је разлог за описану одмазду. 

 

Петар МИЛАТОВИЋ-ОСТРОШКИ је од стране Окружног суда у Титограду осуђен 

по члановима 133. и 134. КЗ СФРЈ (вербални деликт) зато што је написао књигу која 

се није свидела властодршцима. За њим је издата потерница. Он живи у Бечу, 

Аустрија. На делу је прогон мишљења. 
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Јелена МЕЛЕНТИЈЕВИЋ (1969-1990) студенткиња из Титовог Ужица, Маршала 

Тита 44/114 је убијена 3. јула 1990. године од стране………..из Т. Ужица тиме што је 

заклана на најсвирепији начин. Пре тог годинама је породица Мелентијевић трпела 

терор од породице ……….и о томе се жалила надлежнима али није добила заштиту. 

………..је проглашен наводним неурачунљивим душевним болесником и сада се 

налази у Психијатријској болници Централног затвора у Београду одакле може бити 

ослобођен  „јер се стање здравља побољшало― а да је осуђен за убиство то би било 

далеко дуже време. Породица Мелентијевић је почела да истражује околности смрти 

своје ћерке због чега је изложена жестоким претњама и застрашивањима па и 

шиканирањима моћника из региона у коме живе. Ова напаћена породица се 

обраћала свим могућим инстанцама у земљи, па и нашем Покрету тражећи заштиту 

од политичких погона моћника који онемогућавају да се сазна истина и који желе да 

их ућуткају у њиховој намери да истраже околности смрти њихове ћерке. 

 

Теофил МИЛОШЕВИЋ и Живадинка МИЛАНОВИЋ су се обратили Покрету са 

питањем како да установе околности у којима је изгубио живот њихов отац који је за 

време II светског рата био деловођа у месној (окупацијској) управи али је то радио 

врло поштено и у корист мештана. Они тврде да је невин одведен по доласку 

партизана у затвор у Јагодину где је зверски мучен и убијен, до дана данашњег не 

знају ни где му је гроб. Зато нас моле да им помогнемо да сада после 45 година 

сазнају голу истину о смрти оца. 

 

ПАВЛОВИЋ Милован, службеник из Љига, Ибарски пут бр 1 (1956) био капетан 

брода Југословенског речног бродарства у Београду. 1987 године је осуђен на казну 

затвора од 1 године коју служи у затвору у Ваљеву од 12.3.1990. године. Он потиче из 

политички погањане породице којој власти одузимају имовину и малтретирају и на 

разне друге начине. У питању је политички прогон неподобне породице која живи у 

условима свакодневног опсадног стања. Породица тражи да се спроведу додатне 

правне радње са циљем да се осветле околности у којима је дошло до дела због кога 

је Милован осуђен и да се изврши ревизија судског процеса за који они тврде да је 

монтиран. Родитељи такође наводе да је њихов син изложен лошем третману у 

затвору у Ваљеву. 

 

-прогони радника из производње у жељезари „Бијељина― - Радници Салкановић 

Идриз, Ењаковић Душко и Саћи Исмет кажу да су већ 7 месеци без посла, без 

прихода, без хлеба и обуће. Бунили су се, милиција их је тукла, власти шиканирале, 

обмањивале, штрајковали су глађу, кажу „хтели смо да извршимо колективно 

самоубиство―. Кажу да њихова Голгота још траје и да не траже ништа дуго сем 

њихова права а да их власти неоправдано зато прогоне. 

 

-недавно је 9. марта на Тргу Слободе у Београду ухапшено према званичним 

изворима близу двеста демонстраната и цивила, било је више рањених, пале су и две 

људске жртве. Сматрамо да још има затвореника у затворима и психијатријским 

болницама од 9. марта или у вези са догађајима у вези тога дана. Захтевамо 

инвестигације од стране мешовите комисије. Што се тиче оних који се можда налазе 

у приручним болницама затвора у Србији (услед повреда) или у болници Централног 
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затвора у Београду предочавамо крајње тешке услове у њима и да тамо лечење није 

могуће и да их треба пребацити у грађанске болнице. 

 

Милош РИЗНИЋ (1922) професор из Београда, Ламартинова бр. 11 се дао запазити 

иновацијама и експериментима у настави у V београдској гимназији још 1969. 

године. Због тога је привукао на себе пажњу догматских кадрова из друштвено-

политичких организација задужених за политику образовања у Београду и Србији. 

Уместо подршке он је на незаконит начин 1973. године проглашен за „технолошки 

вишак― на монтираном дисциплинском процесу. Обраћао се свим инстанцама и 

средствима информисања да би се његов случај обелоданио али ниједан лист у земљи 

није хтео о томе да пише. Покушавао је да дође до правде преко судова али без 

успеха. Професор Ризнић је доста претрпео у овоме друштву од 1945. године и зато 

јер је одбио да буде члан СКЈ и због својих смелих идеја и јавне критике. У оваквим 

околностима је пензионисан. Он се обраћа Покрету са захтевом да ми покренемо 

питање његове рехабилитације, обештећења и да кривци буду изведени пред суд. 

 

Марија ЗЛАТКОВИЋ (1925), пензионер, Гундулићев венац број 3, Београд, удовица, 

супруга покојног Тот Тибора (1925-1983) угледног интелектуалца из познате 

војвођанске породице који је због свога породичног и социјалног порекла био 

предмет репресалија од 1945. године до смрти. Њени родитељи су били предратни 

богаташи којима је одузето много имовине, земљишта и зграда, међу њима и велика 

зграда у ул. Народног фронта где се налази гинеколошко-акушерска клиника а да 

није исплаћена надокнада. Њен син је услед дискриминаторских поступака напустио 

Југославију и живи и ради у САД, у Чикагу. Једна сестра је такође пред прогонима 

емигрирала у САД где сада живи са породицом. Госпођа Златковић је у послератној 

Југославији претрпела вишегодишња шиканирања и прикраћивања њених права. 

Њен син се развео са супругом која је остала у Београду у стану њене породице због 

различитих политичких опредељења.Г. Златковић се жалила на различите адресе 

али јој ниодакле нема помоћи. Она тврди да је у питању не само имовинско-правни 

однос него и да је на делу политичка одмазда. Она је тешко оболела, оперисала је рак 

на дојци.  

 

Ранка АРСЕНИЈЕВИЋ, дипломирани инжењер из Београд, ул. Драже Павловића бр. 

10/I партер, је фебруара 1990. године проглашена за технолошки вишак у својој 

радној организацији Водопривредна организација „Београд―. И пре тога је била 

смењивана и излагана шиканирањима на радном месту, смањивању плате, 

онемогућавању напредовања. Сматрајући да је оваква одлука дискриминаторска и 

незаконита жалила се на велики број адреса у Београду: Привредној комори 

Југославије, Суду части Привредне коморе, Општини Палилула (разним службама), 

Скупштини града Београда. Такође је ствар предала Суду удруженог рада Београд 

Масарикова број 2. Обратила се и нашем Покрету са врло детаљном документацијом 

из које се недвосмислено види да су њена права повређена и да иста мерила нису 

примењена и на друге запослене. Захтева да се њен досије проследи међународним 

организацијама за заштиту људских права. 
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Анто ЛУЦИЋ (1936) бивши возач аутосаобраћајног предузећа „Ласта― из Београда, 

Браће Срнића број 27, Београд, је био један од најбољих возача „Ласте― и био је више 

пута похваљиван. 1985. године је изабран у Раднички савет за председника Радничке 

контроле. Он је својим залагањем и разоткривањем злоупотреба и малверзација у 

овоме предузећу у које су били уплетени руководиоци изазвао њих против себе 

13.6.1989. године изречена му је дисциплинска мера престанак радног односа од 

стране Дисциплинске комисије предузећа. Као разлог ове мере је наведен наводни 

прекршај закона од стране А. Луцића, да је за време службеног пута у Брижу, 

Белгија починио кривично дело у вези утрошка средстава за поправку аутобуса. 

Трећи општински суд у Београду, својим решењем од 6.3.1990. године и од 25.6.1990. 

г. је донео ослобађајући пресуду по Луцића али није враћен на посао. Жалио се Суду 

удруженог рада у Београду па како није донето законито решење ствар је предао 

Врховном суду Србије. 

 

Михаило ВУКОВИЋ (1954), техничар без запослења из Београда, Гостиварска 4, је 

био запослен у предузећу „Димничар― у Београду и Одлуком Дисциплинске комисије 

РО „Димничар― из Београда од 4.11.1988. године је истеран са посла због наводне 

грешке у технолошком поступку. Иако је доказано да он ту грешку није починио он 

је и данас без посла. То му је учињено зато што је критиковао корупцију и 

малверзације директора овога предузећа Милошевића. Овај директор је најурио из 

предузећа и друге стручњаке нпр……. инжењера. М. Вуковић се обраћао на разне 

адресе између осталога и Председништву Србије…….. али без резултата. 

 

Милорад РАНЧИЋ, приватни ауто-превозник из Ниша, Чегарска 25, 18000 НИШ, се 

жали да је због критике партијског једноумља у Србији спречен у своме раду и да му 

власти праве тешкоће и на тај начин што му не издају дозволу да прибави возило 

које му је потребно и непотребно растежу и компликују процедуру, а да би му се на 

тај начин светиле. 

 

Жељко ЈЕЛЕНИЋ (1962) инвалид из Краљева, Насеље Моше Пијаде 33/30 је доживео 

удес у саобраћају 11.06.1978. године у Кули као пешак, после педесет  дана у шок соби 

једва је остао жив. После тога је остао инвалид. Породица Јеленић се жали на 

необјективност судова и политичку немилост већ одавно, иако се у записнику види 

да је крив возач аутобуса он није осуђен. Жалио се на разне адресе и поред подршке 

од појединих инстанци правда није задовољена. 

 

Марица ИВКОВ, службеница, Чуруг, Раде Малетина број 53, је доживела дана 

4.7.1983. године саобраћајну незгоду као возач мотоцикла у Чуругу у улици Народне 

револуције, када је покосио својим возилом ……… Том приликом М. Ивков је била 

озбиљно повређена. Она се обратила нашем Покрету предочавајући низ 

неправилности и повреда закона о утврђивању материјалне одговорности за 

саобраћајни удес. Она је позната у својој средини по критици неправилности и 

званичне политике, и то да напоменемо. Велики број очевидаца је одбио да сведочи. 

Чак су одбили и да јој помогну да устане када се освестила, после двадесетак минута. 

Милиционер ОУП Жабаљ ………….је према њој аљкаво и неуредно обавио свој 

задатак (она наводи целокупну инвестигацију која је спроводена ван законских 
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прописа). Дежурни лекари у Чуругу и Новом Саду јој нису пружили потребну помоћ. 

Обраћала се судовима али без успеха. У вези овога она истиче необјективност 

судства и његову повезаност са бирократијом у региону којој се она замерила. 

Узимала је четири адвоката али су сва четири када су увидели о чему и о каквој 

особи се ради (која је у политичкој немилости)  свој посао обављали противно њеним 

интересима престрашени да и они не буду предмет казнених поступака. У току 

разних суђења која је покретала доживела је бројна шиканирања и понижавања до 

отворених претњи и алузија које су указивале о чему се радило. Као вештак у 

процени кривца за саобраћајни удес је био узет пријатељ особе која је повредила М. 

Чуруг што је крунски аргумент у корист М. Ивков. Она је изложена шиканирањима 

и претњама од тада до данас, а тога је било и раније. Доживљава тешкоће и на 

радном месту. Она тврди да је на делу освета спреге судства и партије, друштвено-

политичких организација у региону. Она се често обраћа Покрету са жалбама на 

прогоне и захтева да се њен случај покрене и испита. 

 

Љубомир БЛАГОЈЕВИЋ, пензионер из Смедеревске Паланке, Пионирска 12 се жали 

на разне адресе, и нашем Покрету, Љ. Благојевић се жали на неефикасност оних који 

би требали да штите права грађана у Србији. Поврх свега у питању је дивља градња. 

Љ. Благојевић каже да су му двориште и кућа претворени у гасну комору а да нико 

неће да заштити њега и његову породицу. 

 

-др.Љубиша Благојевић( 1937) доктор економских наука , бриљантно докторирао на 

Сорбони, изузетан стручњак, потиче из политички прогањане  породице, жртва 

професионалне дискриминације и других злоупотреба. Жали се на претње здрављу. 

 

Радмила ШАРАЦ (1936) радница из Панчева, се обраћа Покрету са обавештењем да 

жели да му се придружи и да раднике шиканирају и експлоатишу директори и 

званична политика. Каже да је због свога залагања за права радника изложена 

малтретирањима и прикраћивањима њених права и да је била недавно и физички 

нападнута од једног претпостављеног. 

 

Мирко ЈЕЛИЋ (1938) професор из Београда, иначе члан покрета који има велике 

проблеме на радном месту због тога и пред отказом је, познат по својим критичким 

иступима је 15.3.1991. године био од два непозната младића претучен око 19 часова и 

25 минута испред броја 34 у Крајишкој улици у Земуну без да је зато дао било какав 

повод. Том приликом је повређен и за то има уредну лекарску документацију. 

Обратио се милицији и органима СУП-а да пронађу агресоре. Обратио се сличним 

захтевом Савету Покрета износећи тврдњу да не види други разлог сем политички и 

да су нападачи чак у томе смислу и изрекли мотиве њиховог насилничког поступка. 

 

Александар ВЕЉКОВИЋ, професор без запослења, супруга запослена у 

Грађевинском предузећу „Каблар― у Краљеву је био председник самоуправне 

радничке контроле у својој школи и због свога залагања за законитост замерио се 

утицајнима у школи и ван ње и зато је истеран из службе пре 6 година. Он је поднео 

већи број пријава против оних који су спроводили малверзације у општини, школи, 

тужилаштву итд. Он је био лажно оптужен за кривично дело што је касније доказано 
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да је било непостојеће. Дана 10.4.1985. године је био суспендован а убрзо после тога 

Савет школе је донео одлуку о престанку радног односа. Он је добио отказ пре него 

што је суд донео одлуку о његовој наводној кривици. У предвиђеном року се жалио 

Суду удруженог рада касније и на републичком нивоу. Оба решења наводе да 

потврђују одлуку школе али ако на судском поступку буде утврђено да није крив да 

ће бити враћен новом одлуком суда на посао. Кривични поступак је растезан пуних 

пет година пред Општинским судом у Краљеву и донета је ослобађајућа пресуда. 

Поднео је сада захтев за понављање поступка пред Судом удруженог рада којим су 

укинуте раније одлуке о искључењу са посла. Школа улаже жалбу и поништава 

првостепену пресуду јер је наводно прошао рок од две године (Кривични поступак је 

трајао 5 година за шта није крив професор Вељковић). Тако да професор Вељковић 

ни крив ни дужан не може да заснује поново у његовој школи радни однос и за цело 

ово време породица живи од 3.000 плате његове супруге изложена подозрењу и 

шиканирањима у малом месту. 

 

Војин ШАКИЋ (1942) учитељ из села Путинци, Крајишких бригада 16, је био 

запослен у Основној школи „Доситеј Обрадовић― у Путинцима где је прошле године 

добио незаконити отказ зато што је сметао бирократији указујући на неправилности 

и корупцију. О томе је писала и војвођанска штампа узимајући професора Шакића у 

заштиту али ништа није промењено. Он се обратио Покрету са молбом да га 

подржимо у борби за његова права. 

 

Слободан БАБИЋ је био запослен у Републичком секретаријату унутрашњих 

послова у Београду, где му је дана 30.6.1990. г. престао радни однос. Жали се да му је 

ускраћено право на коришћење годишњег одмора у трајању од тридесет  радних дана 

без икакве накнаде и такође да његово стамбено питање није решено и да је био 

жртва дискриминације. Тврди да се обраћао надлежним органима жалбама али без 

успеха. 

 

Живојин БУЗАНКИЋ,, радник без запослења, нужни привремени боравак, 19317 

Мокрање; се жали нашем Покрету да је био шиканиран на привременом раду у 

Љубљани где је био запослен у предузећу „ИСКРА-ВЕГА―, где је на крају добио и 

отказ без повода са његове стране и оправданог разлога. Остао је на улици са 

једанаестогодишњим сином,. Вратио се у родни крај код Неготина где живи у беди 

без разумевања локалних власти за његов проблем. Поднео је предлог Суду 

удруженог рада у Љубљани али ево то се развлачи три године. У Мокрању где се 

жали на прогоне је оквалификован као душевни болесник који износи неистине. То 

је олакшано чињеницом што је његово соматско стање здравља погоршано а и пати 

од нервне напетости и узима седативе. Жали се да Словенци штите сопствене 

интересе и свој народ а да српски властодршци мисле само на своје фотеље и српски 

народ им је пуко средство за то. 

 

Љубомир Јовановић, пензионер из Београда, Партизанска 33/64, Видиковац се 

обраћа Покрету жалбама на прогоне од 1945. године зато што је критички настројен 

према комунистичкој материјалистичкој и безбожничкој идеологији увезеној споља. 

Описује прогоне на радном месту где је пре пензионисања 1976. године после повреде 
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на раду (јер је радио у тешким радним условима без довољне техничке заштите на 

раду), био смењиван, радио ван струке, био предмет дисциплинских поступака, 

кажњавања без законског основа, смањивана плата, шиканиран, и био је и жртва 

физичких обрачуна на радном месту, добијао је и отказе, лишен социјалног и 

здравственог осигурања, судске заштите, без новца за адвокате. Иако је у 

међувремену руиниран и тешко оболео изјављује да ће се борити до задње капи крви 

против бољшевичког насиља и окупације. 

 

Војин ТОМАШЕВИЋ и Мирослав БОГДАНОВИЋ радници Јавног предузећа за 

производњу електричне енергије и производњу угља „Електропривреда― Београд у 

Чачку са станом у ул. Бориса Кидрича 14 односно Пионирска 1 у Чачку су се 

обратили жалбама С. Милошевићу и Покрету за заштиту људских права 

предочавајући да су жртве дисциплинског поступка у њиховом предузећу само зато 

што су изнели оно што су знали о малверзацијама моћника. Они су 27.12.1991. године 

упутили представку надлежним државним органима у вези утврђивања 

одговорности и разрешења дужности ВД директора ХЕ „Морава― у Чачку јавно 

предузеће Електропривреда, Београд, и против директора ………… Ова представка 

је прослеђена предузећу па је против Томашевића и Богдановића Дисциплинска 

комисија покренула дисциплински поступак где ову двојицу оптужује да су изнели 

неистине у јавност са намером да укаљају углед поменутих директора. Они се жале 

да су изложени тешким и несносним притисцима и да им је живот неиздржљив а 

егзистенција угрожена само зато што су рекли истину. 

 

Цветко СИМИЋ (1928), пензионер из села Надаљ, Л. Рибара 66, се жали Покрету да 

му је бесправно од силника одузето три јутра земље а поред тога су га обавезивали да 

плаћа порез иако није обрађивао своју земљу. Захтева да му се врати отета земља јер 

каже да је био цео живот радник, а да његов стамбени проблем није решен и да би му 

враћање три јутара земље помогло да неправда буде исправљена. 

 

Никола ВЛАЈИЋ (1939) графичар предузећа „Нови дани― Рузвелтова бр. 10 без стана 

(спава по железничким станицама и другим скровитим местима) се жали на 

дискриминацију у предузећу што се тиче каријере, стана, плате, шиканирања као и 

шире у друштву зато што изражава своја критичка мишљења и што је члан 

опозиционе странке. Он је познат државним органима по својим жалбама на 

друштвене неправде али је сада руиниран и сведен на социјални случај који није у 

стању да се стара о себи. 

 

ОСУЂЕНИЦИ КП Дом Забела су нам се недавно обратити петицијом без знања 

Управе (кажу да су писали 15.12.1990. године али да је Управа затвора задржала 

њихов допис нама). Тврде да се људска права брутално крше. Конкретно тврде да 

није испоштована амнестија која је последњих месеци проглашена. Многи који су 

имали право на амнестију нису је добили. Они наводе четири имена: СИНОВЧИЋ 

Жељко, САМАРЏИЋ Захид, ФАХОВИЋ Смаил и БИБИЋ Цазим, али тврде да још 

има доста оних који су на сличан начин оштећени. Они траже од нашег Покрета да 

допринесе својим престижом да сви затвореници имају равноправност приликом 

стицања права на амнестију. 
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Милош В. НИКОЛИЋ, осуђеник у КП Дом Забела, се преко Управе затвора обратио 

захтевом за подршку Покрету за заштиту људских права у Југославији. Он је осуђен 

за крив. дело из чл. 245 КЗЈ од Окружног суда у Београду. Он наводи да је одлуком 

Скупштине Србије од 26.11.90.  одређена амнестија али да нису обухваћена лица из 

КЗЈ. Све остале републике су дале амнестију и лицима из КЗЈ па захтева да то уради 

и Република Србија. 

 

СТАНАРИ зграде у Узун Мирковој број …се обраћају петицијом Покрету жалећи се 

против ………….имућне номенклатурке која има вилу на Дедињу а издала је један од 

својих станова пријатељу који је отворио мали индустријски погон за производњу 

стилског намештаја. Том приликом се ради са хемикалијама даноноћно и станари 

кажу да су њихови станови претворени у гасну комору а да су многи оболели а неки 

и тешко што доказују пуним именима и адресама здравствених установа где се лече 

због изазваних поремећаја. Угрожени станари су се жалили на разне адресе али без 

икаквог успеха, јер кажу индустријалци (новопечени, бивши комунисти) су повезани 

са државом и међусобно се штите. 

 

Лазар ПАРОШКИ, Миленка Грчића, Нови Сад се жали учестало Покрету на 

политичке прогоне. Упутили смо га на његовог блиског сродника ПАРОШКОГ 

народног посланика Скупштине Србије да се он заузме за њега. 

 

НИКОЛИЋ Милан (1949) приватни графичар, Господар Јевремова 59, Београд, члан 

Савета Покрета и технички уредник листа „ЉУДСКА ПРАВА― (који је у припреми, 

гласило нашег Покрета) потиче из породице предратних министара и богаташа и 

због тога је што нам је добро познато страдао заједно са породицом од рата до данас. 

Био је на основу наших сазнања да заврши студије. Пред прогонима се био на 

неколико година уклонио у Холандију. По повратку отуда пре неколико година 

нигде у земљи не може да добије запослење као ни његова супруга дипломирани 

дизајнер. Сад су отворили приватну радњу за фотокопирање после дугог периода 

чекања на дозволу. надлежни органи им на сваком кораку праве сметње и коче 

њихову комерцијалну активност. Између осталога и када ради графичке услуге за 

рачун Покрета. Недавно му је уручен ЗАХТЕВ за покретање прекршајног поступка 

судије за прекршаје општина Чајетина. После много малтретирања установљено је 

да је била грешка, да се ради о другој особи. Последњих дана је био на аеродрому 

Сурчин да сачека пословне пријатеље из Дубаија. Они су одмах по изласку из авиона 

на аеродрому у Сурчину иако су имали уредна документа били врло грубо третирани 

од органа СУП-а и враћени првим авионом натраг. М. Николић је жртва истинских 

прогона. 

 

Ружа МИЛИЋ, просветни радник са Косова у пензији, која живи у Београду, Фрање 

Клуза број 5 се жали да јој пензија коју је остварила на Косову није реално одређена. 

Каже да јој је годинама закидано па је дошла до просјачког штапа. 

 

Спира СТАНИСАВЉЕВИЋ, електротехничар који ради ван струке као машиновођа, 

Д. Бошковића 10, Гредлица се жали да је његов брат М. СТАНИСАВЉЕВИЋ који 

живи и ради у Бечу 1986. године имао велике проблеме са СДБ СФРЈ, био је 
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притворен 4 дана а затим протеран из Југославије и лишен држављанства. Жали се и 

сам да је шиканиран од власти. 

 

 Ове случајеве смо навели као илустрацију жалби. Нама је досада стигло 1.000 

сличних жалби и стижу сваки дан. 

 

                                                                               САВЕТ Покрета за заштиту људских 

 

                                                                              права у Југославији. 

 

 

 

 

-1 април 1991.године. Поводом амнестије политичких затвореника. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА  У ЈУГОСЛАВИЈИ.                                                                   

1.4.1991. г. 

 

 

Поштански фах 72, пошта 38, 11060 Београд 

 

 

                                                                                                       СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

 

                                                                                                              ЈАВНОСТИ 

 

 АМНЕСТИЈА ПОЛИТИЧКИХ ЗАТВОРЕНИКА 

 

 

                Званични извори су обзнанили одлуку о амнестији. Напомињемо да је 

Скупштина Србије била донела једну сличну одлуку о амнестији 26.11.1990. године 

али њом нису били обухваћена лица за кривична дела из Кривичног законика 

Југославије (КЗЈ). А све остале републике су биле дале амнестију и лицима осуђеним 

на њиховим територијама за кривична дела из КЗЈ. Нашем Покрету се обратио 

известан број затвореника из Србије жалећи се да иако се амнестија односила на 

њихова кривична дела наведена у амнестији од 26.11.1990. године они нису ипак 

били ослобођени. Примера ради наводимо да су се на то жалили следећи затвореници 

из КПД Забела: Синовчић Жељко, Самарџић Захид, Фаховић Смаил, Бибић Ћазим и 

други. 

 

              Поздрављамо овакву одлуку Скупштине Србије али захтевамо да она буде 

испоштована до краја и да обухвати све затворенике на које се односи. Будући да су 

затворске установе врло затворене за јавност,  демократске институције и 

опозиционе странке, сасвим је оправдана бојазан да ће и овога пута амнестија 

мимоићи известан број осуђеника. 
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            Исти извори тврде да сада у затворима у Србији има само десетак политичких 

затвореника. 

 

           Овакву тврдњу званичника одбацујемо као ноторну лаж и крајње циничну. 

Наш Покрет је у контакту са више затвореника, њиховим породицама и 

пуномоћницима. Нама је добро познато да сада у затворима на територији Србије 

има знатан број политичких затвореника. Они су тамо смештени на монтираним 

судским процесима, изокрећући и кривотворећи чињенице и на тај начин политички 

непожељним лицима, стављајући за терет непочињена кривична дела (као нпр. 

проневере, асоцијално понашање, насиље и др.). Ми смо се у прошлости залагали за 

већи број таквих затвореника и неки од њих су признати од јавности као такви и 

прихваћени од Amnesty International из Лондона као „затвореници савести―. 

 

            Ми располажемо подацима да у Србији још увек има конфинирања у 

психијатријске болнице по казни и да тамо још има политичких затвореника. У исто 

време упозоравамо јавност да су услови живота у затворима још увек врло тешки а 

да је нарочито тежак третман резервисан за политичке затворенике. 

 

          До нас допиру масовно поруке разочараности затвореника који се осећају 

запостављеним и изиграним, и захтевају горко понижени, од опозиције да стави на 

дневни ред питање стања у затворима уместо што се сувише бави стерилним 

расправама „која је нација више крива―, да не говоре само о прошлости и Голом 

отоку пре 40 година а да се ћути о мрежи концентрационих логора који још увек 

прекривају Србију. Ми смо следећи њихове сугестије често покретали ово питање 

али смо онемогућени тоталном информационом блокадом од стране странке на 

власти да о томе упознамо ширу јавност. У исто време СПС подстиче поједине 

опозиционе странке које од нас захтевају да о томе не говоримо и зато спроводе над 

нама бојкот и онемогућавају нас да наступамо на митинзима опозиције. Ми смо 

спремни на радикалну критику, ми нисмо привилеговани, немамо положаје, титуле, 

куће и виле, банковне рачуне и СПС не може да нас поткупи и ми никада нећемо 

издати наш народ. 

 

           Нас јако забрињава да СПС успева да ућутка јавност а нарочито да о томе не 

говоре друге опозиционе странке. 

 

        На делу је опстајање политичке репресије а што се жели лукаво укрити. Уједно 

се региструје опција „тихе― репресије: у области професије и запошљавања, плате, 

стана, образовања, разна шиканирања и др. 

 

         Апелујемо на органе Скупштине Србије да ставе на дневни ред стање у 

затворима у Србији, да се спроведу реформе и измене закони, а пре свега ЗИКС 

(Закон о извршавању кривичних санкција), побољшају услови живота, изврше 

ревизије судских одлука и отуда отпусте политички затвореници. 

 

             Пошто државни органи упорно одбијају наше податке као „непоуздане―, 

„неозбиљан извор― и сл. захтевамо да се оснује једна мешовита комисија са циљем да 
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провери основаност наших навода. Описане квалификације и увреде на рачун нашег 

Покрета спадају у психолошке одбранбене механизме својствене особама са 

политичким предрасудама, нетолерантним и неспремним да чују мишљење које им 

се не свиђа. Ми не претендујемо да поседујемо једини истину, захтевамо да се до ње 

дође објективним инвестигацијама. Одбијање да се тако поступи даје доста индиција 

да се званичници плаше истине и налаза. 

 

                                                               САВЕТ Покрета за заштиту људских права 

 

                                                                                              у Југославији 

 

 

 -1 април 1991.године. Саопштење поводом догађаја у Хрватској Крајини. 

 

Извршно веће САО Крајине донело одлуку о присаједињењу САО Крајине Србији и 

о расписивању референдума (Скупштина Србије није прихватила ову одлуку), као и 

о мобилизацији. Дан након доласка из Београда са Франком Симатовићем, Капетан 

Драган преузима команду над базом крајишке милиције у Голубићу код Книна 

(настанак "Книнџи", зачетак ЈСО, напомена аутора). 

 

 
Капетан Драган. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА           1.4.1991. г. 

 

                 У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

 

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ДОГАЂАЈА У 

 

ХРВАТСКОЈ КРАЈИНИ 

 

             Покрет за заштиту људских права у Југославији захтева од надлежних и свих 

уплетених страна да српски народ у Хрватској Крајини буде заштићен од насиља, и 

да буде спречено да не дође до нових сукоба и да не падну нове невине људске жртве. 

 

         Констатујемо да је многима стало до оваквих сукоба да би стварали климу 

изванредне ситуације и помоћу њих тако скретали пажњу народа са масовних отказа 

који предстоје, непримања плата и пензија на време, експлоатације и тлачења у 

њиховим републикама. 
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        Српски народ треба заштитити и не сме се дозволити да он буде жртва 

злоупотреба оних који помоћу његових страдања желе да укрију упорно чување 

друштвеног status quo и својих привилегија и позиција. 

 

         Апелујемо на све Србе да се уједине, и превазиђу личне сујете и опречне личне 

интересе у борби за опстанак и да осуде све оне који тлаче Србе било да је у питању 

друга нација или пак сопствена бирократија. Јер док се ове обављају нелегалне 

приватизације и масовно прогоне невини људи, дотле се Србима у Крајини прави 

мртвачки сандук. 

 

                                                                     САВЕТ Покрета за заштиту људских права 

 

                                                                                              у Југославији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1325 

 

- 9 април 1991.године. Претње агресивне особе. 

 

-  
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Мика Андрић је сазнао да је у Загребу услед протеста испред суднице, одложено 

суђење Мартину Шпегељу пред војним судом, у одсуству. 

 

``Одржан је састанак републичких лидера на Брду код Крања - договорено је да се 

спроведу референдуми у републикама, осим Словеније``, забринут је Мика.  

 

``У Србији, због неисплаћених плата, штрајкује 700.000 радника, укључујући 

механичаре ЈАТ-а.  Динар је девалвирао са 9 на 13 за немачку марку, замрзнуће нам 

плате``каже уважени фармацеут Ускомковић. 

 

Срби оснивају Заједницу општина Босанске крајине. Блокирано је Кијево, у које су 

били послани хрватски полицајци. 

Зар у оваквој тешкој ситуациј да се драгоцени ресурси поретка баве са мном, да 

нахушкавају на мене душевно узнемирене несретнике, који ми прете убиством, и 

моме сину: 

 

 

 

 

 

-22 април 1991.године. Одбору за заштиту права детета. 

 

ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА           22.4.1991. г. 

 

                 У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, пошта 38, 11060 Београд 

 

  

                                                                              Одбору за заштиту права детета 

 

             Добили смо ваше Саопштење бр. 2 од 13.3.1991. године на чему вам 

захваљујемо. 

 

            Пружамо подршку вашој иницијативи против злоупотребе деце у политичке 

сврхе. Наш Покрет је познат по ангажману у овоме смислу и често смо предузимали 

акције у корист деце и малолетника који су били жртве сличних злоупотреба од 

странке која је била и још је увек на власти. У таквим случајевима смо се позивали 

на међународне обавезе владе СФРЈ, потписнице међународних уговора којима су 

гарантована људска права као и дечија. 

 

             Пружајући вам подршку, потписујемо ваш Кодекс о заштити деце од 

политичких злоупотреба, али са резервом и нашим предлогом. 
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        Подсећамо вас на оно што и сами знате, да је комунистичка идеологија била 

управо та која је у нашој средини починила највеће злоупотребе над децом и тиме се 

заувек огрешила о универзални цивилизацијски захтев да дете буде дете. Бошко 

Буха, курир пете чете, деца хероји и жртве за друштво у коме се дешава оно што нам 

је свима познато, није ништа друго до злоупотреба деце за сврхе освајања власти од 

аморалних појединаца и политичких групација. Још увек је образовање 

идеологизирано и води политичкој индоктринацији деце и младих. У законима из 

образовања још увек су уписани политички критеријуми и процедура селекције 

кадрова. У уџбеницима, учионицама још увек се налазе идеолошки симболи и 

поруке. Образовне установе су место где се репродукује друштвени status quo и где 

обично морају бити најбољи ученици не они који би то требало да буду увек, већ који 

потичу из политички добростојећих породица. Прилично наставног кадра још увек 

је сувише импресионирано политичким статусом родитеља ученика и према таквој 

деци се односе другачије него према осталима. Добро нам је познато да су још увек 

чести политички дискриминаторски поступци према деци из политички 

обесправљене већине, а још увек има и честих шиканирања и прогона. Многи дечаци 

и девојчице од малих ногу стичу тако поданички менталитет и послушност и постају 

заувек маркирани, ојађени и оштећене психе. Дакле, потписујемо ваш Кодекс под 

условом да буду узете у обзир наше напомене. Уколико пак наше примедбе не 

уважите, изволите образложити и назначити зашто наш потпис вашег Кодекса није 

прихваћен. 

 

                                                                              за Савет Покрета      

                                                 Томислав Крсмановић, генерални секретар 

 

 

 - 23 април 1991.године. Тезе за дискусију на округлом столу: Злоупотреба 

психијатрије у Југославији, Студентски културни центар у Београду, 23. 4. 1991. 

 

1.            др.Јанез Ругељ:  Продани психијатри 

 

1.1.          Увод 

 

        Као што окупатор не може да буде ефикасан у остваривању својих циљева без 

издајица у народу, тако и ненародни режим – какав је бољшевички режим био – не 

може  успешно  остваривати своје циљеве без проданих стручњака. Не кажем  

интелектуалаца, јер је једна од основних карактеристика  правог  интелектуалца 

крајња критичност и неподмитљивост. 

 

           Неефикасни привредни пројекти и објекти нису само резултат рада лоших 

политичара, него и проданих стручњака, који су такве пројекте израђивали, па и 

научника који су на крају тим пројектима дали прoлаз, на којег су се политичари 

могли позивати.          Такви стручњаци обезбеђивали су политичаре и другим 

интелектуалним остварењима нпр. при изради устава, закона, итд. Законе нису 

могли написати необразовани политичари, какве смо, углавном, после рата имали. 
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1.2.          Лице и наличје «проданих психијатара‖ 

       Тоталитарни режим не може имати  политичке психијатрије без проданих или 

подмићених психијатара. Зато је требало са њима рашчистити политички, стручно и 

етички. Етички зато што су радили противно лекарској заклетви. 

 

       Психијатри се никако не могу оправдати за своје служење  режиму у оквиру рада 

политичке психијатрије. Морални људи не пристају на подмићивање ни у случају 

трајног изнуђивања. Јер, човек увек може да изабере смрт уместо издаје. 

 

      Нема компромиса са тим ставом. То је јасно описао и В. Франкл у књизи: «Зашто  

се нисте убили?» Он је у Дахау устврдио да се људи у крањој ситуацији деле на 

човечне и нечовечне. 

 

     Психијатри који сарађују  у политичкој психијатрији су нечовечни људи, а 

њихова делатност била је и јесте на траници злочина. 

 

      Када се политиком бави само мањина, а не сви одрасли људи (као што је било у 

Старој Атини и како је препоручивао Ж. Ж. Русо), онда људи из круга те мањине пре 

или касније постану проблематични. Ако хоће да остану на положајима, морају 

чинити непоштене радње. 

 

      Лекар – психијатар не сме да улази у политичку машинерију, јер мора бити 

независан у раду на заштити психијатријског пацијента против патогених утицаја 

великих и малих друштвених група. 

 

Ако се тако постави, иако га неће принуђивати за рад у политичкој психијатрији. 

 

      Искуства из наше бољшевичке прошлости говоре да је режим  ангажовао  за рад у 

политичкој  психијатрији, психијатре који су се нудили (продавали) режиму или су, 

на неки начин, разоткривали да их је могуће јефтино купити. Није познат пример да 

је режим  грубо изнуђивао  неког  достојанственог , поноситог и неподмитљивог 

психијатра. Можда би режим нешто слично  покушавао ако не би било довољно већ а 

приори «продатих» психијатара. А приори «продатих» у том смислу да су више 

инклинирали ка заштити друштва од разних «опасних» и «непријатељских» особа 

него обрнуто, тј. да заштите душевно погођеног појединца против рафинираних и 

грубих облика тортуре разних друштвених група. 

        Дакле, политичка психијатрија је резултат режиму оданих  психијатара, који су 

се својим радом укључили у репресивни систем тоталитарне државе (а не болесном 

појединцу). 

·                     Рафинирано психијатријско уништавање неконформиста и дисидената 

ван психијатријских болница 

 

         Од рата наовамо у свим пределима Југославије имали смо бројне примере када 

су поједине политичке или бирократске групације, обично из егоистичких разлога, 

напале и смениле са руководећег места слободног, аутономног  и неподмитљивог 

појединца. До напада је обично дошло изненада. Нападнути појединац се обично 
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снашао у комплетној, па и психичкој кризи. Пре или касније отишао је код лекара и 

психијатра. Уместо да га је психијатар оспособљавао  за отпор, за битке, почео му је 

давати седативе уз дуготрајно боловање. Не ретко  такви појединци су склизнули у 

алкохолизам. Ако је нападнути појединац и добио правду на суду – обично тек после 

две до пет година – тада је већ био сломљена личност, која се формалном 

састисфакцијом више није могла спасити. 

 

Суштина поменутог проблема је у следећем: 

 

·         Међу нападнутим и смењиваним људима били су већином аутономни, 

критички људи, који су већ тиме што су постојали и поштено радили угрожавали 

бирократски ситем. 

·         Са савременог психијатријског становишта истинског спасавања људи у 

ситуацијским кризама, уопште се не смеју преписивати седативи, осим за неколико 

дана 

·         Сви психијатри добро знају да се узимањем седатива дотичном  човеку 

снижавају виталне снаге. 

        Сваки психијатар који човеку у кризи ординира седатив мора да зна разлоге 

због којих је дотични човек доспео у кризу. Практички је немогуће да превиди прави 

разлог: конфликт са моћницима. Ако упркос том сазнању, психијатар даје «жртви» 

седативе, јасно је да се определио за заједништво са моћницима у биткама против 

критичких, аутомомних и некомформистичких појединаца. Било би веома 

интересантно истражити  колико људи је психијатрија упропастила на поменути 

начин у послератном раздобљу. 

 

        Напомена Покрета за заштиту људских права: тачно је да се ради о продатим 

психијатрима, али има и оних који су  били уцењени или пак злоупотребљени при 

процењивањима пацијената,  које су погрешно дијагностицирали и тако 

омогућавали злоупотребе психијатрије. Знамо да у овој боласти није дошло до 

промена. 

 

  

O dr. Јанезу Ругељу др медицине, познатом психијатру и борцу за људска права из 

Љубљане 

 
Др.Јанез Ругељ. 
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др.Јанез Ругељ је светски познат по својим залагањима и успесима у борби против 

алкохолизма и у примени специфичних метода оздрављења изнурених и органски 

оронулих особа. Он је један од утемељивача  борбе против злоупотребе психијатрије 

у политичке сврхе у претходној СФРЈ. Био је једно време председник Покрета за 

заштиту људских права. Обавио је објективне психијатријске експертизе Милисаву 

Живановићу и Радомиру Вељковићу , који су обојица више година били у лудницама 

због вербалног деликта, и добили као такви статус затвореника савести AI, и 

изјаснио се да они нису душевни болесници и да су психички урачунљиви. Због свога 

залагања за поштовање закона био жртва прогона и дискриминација. Написао 

значајну књигу ―ДРАМАТИЧНА ПОТ‖, Бој за напредак в словенски психијатрији 

(Љубљана 1992 године).у којој је описао своје ставове и акције. др.Ругељ је дао 

значајан допринос оздављењу словеначке и југословенске психијатрије и медицине. 

Сада живи и ради у Словенији. др.Ругељ је дао огроман допринос хуманизацији 

југословенске медицине и разобличавању злоупотребе психијатрије у политичке 

сврхе. О његовом раду тек треба проговорити. 

 

 

 

 

-Април 1991.године. СССР нестаје. 

 

Error! Reference source not found. проглашава независност од СССР-а. 

 

 

 

 

Америка заводи ред, Веће сигурности УН изгласало резолуцију о прекиду ватре 

у Заливском  рату, и затражило од Ирака да уништи оружје за масовно разарање. 

 

 

-1 мај 1991 .године. Састанак у МЗ у улици Франца Розмана. 

 

Док су придолазили избледели сарадници, на њиховим  лицима се исчитавала заб 

ринутост. 

 

`` Зар да се опет понавља Други светски рат, шта смо Богу скривили``, скоро да 

процвили Миле Јефтић. Он је драгоцен саборац. 

 

Славољуб Милошевић је радио годинама у Француској, перфектно говори и пише 

француски језик, жалио ми се како је француска тајна полиција захтевала од њега да 

сарађује са њима, када је одбио настали су прогони које ми је описао. `` Па то је као 

код нас``, рекох му. Али се тргнух, па ја сам  још горе ствари доживљавао за време 

мога боравка у Бриселу ( том 3). Са њим сам водио дуге разговоре о предрасудама 

које владају у појединим западноеврпским земљама у односу на Србе и Словене 

уопште. `` У дубини гена сваког људског бића постоји запретена агресивност, под 

одговарајућим оклностима се разбукта. У људским  скупинама се акумулирана 
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агресиност уме концентрисати на слабијег, то су данас огроман потенцијал Словени, 

али који су разједињени и лак плен, вековима пламти страх од њих, и нетолеранција 

према Словенима``. `` Знаш``, уносио ми се у лице,  ``њима су Словени потребни да се 

уједине против њих, да тако метну под тепих своје вековне сукобе интереса, али ће 

најужаснији рат доћи када се он међусобно сукобе`. 

 

``У сукобу у Боровом селу   убијено 12 хрватских полицајаца и тројица Срба. ЈНА 

послата овде, на Плитвицама и другде, да раздваја зараћене стране. Полицајац 

Франко Лисица убијен у Полачама код Бенковца. Због ватре упућене са земље, 

приземљен хеликоптер са потпредседником Хрватског сабора Владимиром Шексом. 

У Задру и Шибенику вандализована српска имовина``, огласи се Мика Андрић, који 

повремено дође на наше састанке. Мика је се већ смејао скоро грохотом:`` Сретан им 

рад, сретан им празник рада 1 мај, почело је почело``... 

 

У Југославији почињу оружани сукоби. 

 

На великим демонстрацијама у Сплиту испред тадашње Команде Војнопоморске 

области, поводом блокаде Кијева, убијен је војник ЈНА Саша Гешовски. 

ССНО Вељко Кадијевић изјављује да је земља у стању грађанског рата и 

проглашава борбену готовост. 

 

``Ствари се муњевито развијају`` умеша се Славољуб Милошевић,`` на  

 Референдумо  хрватској самосталности је био одзив 83,56%, "за" гласало 94,17%``.  

 

``23. мај се догодио инцидент у словеначком кампу за обуку - након што су задржана 

двојица војника ЈНА, војска током преговора упала у базу и одвела двојицу 

словеначких официра, који су пуштени сутрадан, након што су касарнама 

искључени струја и телефон``, рекох. 

 

Велизар Марковић судија у пензији, драги школски друг ( томови 1, 2 и 3), мудро 

запажа:` Одлука председника Републике Туђмана, на основу резултата референдума: 

Република Хрватска не остаје у Југославији као јединственој савезној држави . 

Основана Заједница општина источне и старе Херцеговине ( САО Херцеговина). 

Одржана Прва смотра Збора народне гарде на Стадиону НК Загреб. ``. 

 

Председник Комисије ЕЗ  Жак Делорес и  Жак Сантер, луксембуршки премијер и 

председавајући Савета министара ЕЗ, у Београду изјављују да је ЕЗ спремна да 

помогне демократизованој и реформисаној Југославији (наводно Слободан 

Милошевић и Фрањо Туђман одбили споразум). 

 

Мени оваква њихова изјава не звучи убедљиво! 

 

Замрзнута америчка економска помоћ Југославији и подршка за кредите у 

међународним институцијама, поводом "оштре репресије" албанске мањине и 

"дестабилизације Председништва" (на основу закона из новембра, помоћ условно 

настављена 24. 5., уз упозорења Србији). 
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Скупштина САО Крајине изабрала прву владу: премијер Милан Бабић, а министар 

унутрашњих послова Милан Мартић. 

 

 
Милан Бабић 

. 

 

-13 мај 1991.године. Потребна им је помоћ. 

 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                       13.мај 1991. г. 

 

                 У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, пошта 38, 11060 Београд 

 

 

 

                                                                              СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

 

                                                                                              ЈАВНОСТИ 

 

П о т р е б н а   и м   ј е   п о м о ћ   …………………………. 

 

                    Сукоби у Хрватској одвлаче пажњу са других изузетно важних тема са 

којима желимо да вас и овога пута упознамо. Наиме, са различитих страна у 

последње време стижу информације и умножавају се упозорења да је све већи број 

грађана изложен репресивним мерама властодржаца у Републици Србији. Примера 

ради наводимо следеће случајеве: 

 

-      Аница ДИВНИЋ (1944) васпитач у Дечијем вртићу „С. Милошевић― у Земуну, 

адреса стана: Кеј ослобођења 134, стан 52, је на други дан Ускрса 8.4.1991. године око 

9ч30 минута одвела на десетак минута групу од двадесетак деце у Храм Светог 

Архангела Гаврила у Земуну. Том приликом су деца могла видети српски 
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православни обред, поздравио их је отац Филарет, добили су за поклоне офарбана 

јаја. Васпитач је претходно добио дозволу родитеља. Оваква посета није забрањена 

законом и прописима сличних установа. Упркос свему А. Дивнић је изложена 

шиканирањима на радном месту и шире у друштву. Прете јој отказом.Зато што је 

верница СПЦ.. 

-      Милкица МИЛИНКОВИЋ (1971) монахиња манастира Светог Архангела 

Гаврила код Бијељине је на силу одведена у Психијатријску болницу „Лаза 

Лазаревић― у Падинској Скели код Београда 22.4.1991. године. Према међународном 

праву и уобичајеним нормама медицинске етике особа може бити смештена у 

психијатријску болницу насилно ако је починила неко кривично дело услед душевне 

болести или пак ако услед свога душевног здравља може угрозити сигурност другога 

или себе лично. То уопште није случај са Милкицом. Игуманија манастира 

Екатерина описује Милкицу као смирену  умерену луцидну девојку која ничим за 

време свога боравка у манастиру није показала било какав знак нервног или 

душевног обољења. На делу је насилан покушај да се једна млада особа одвоји од 

вере, прогон верника.СПЦ. 

 

-      Момчило НИКОЛИЋ (1933) професор Хемијско технолошке школе са Бановог 

Брда, адреса стана: Кнеза Вишеслава бр. 20, Београд, је предмет тужбе од стране 

директора школе ……….. сродника ………… зато што је у јавност изнео његове 

неправилности и прогоне људи. На делу је прогон мишљења. 

 

-      Теодора СТОЈАНОВИЋ (1933) професорка исте школе је у истој ситуацији, 

поврх свега тешко оболела на самрти је изложена нечувеном терору органа власти.  

 

-      Михајло ГАЛОВИЋ, службеник из Смедеревске Паланке, ул. Вељка Влаховића 

бр. 4 је осуђен од стране судије за прекршаје из С. Паланке зато што је 13.6.1990. 

године скинуо слику Ј.Б.Тита са зида на јавном месту. Добио је петнаест  дана 

затвора коју још није одлежао јер се жалио. Процес још није завршен. У питању је 

прогон изражавања мишљења. Док је једнима дозвољено да ломе слике Тита, руше 

бисте, јуришају на Титов гроб, онима непознатим и анонимним је скоро све 

забрањено, у сваком случају што једни смеју већина не сме. 

 

-      Новица ТРИЧКОВИЋ, пензионисани официр, Булевар Лењина бр 16 а/18 Ниш се 

обратио захтевом Покрету да му помогне да расветли околности у којима је изгубио 

живот његов син за време служења војног рока недавно у Батајници код Београда. 

 

          Бројност и драстичност оваквих случајева који све чешће до нас допиру иако 

знамо да има полицијских заплена најдрастичнијих случајева указује да репресија не 

јењава и на крајње тешку ситуацију са људским правима у Србији и Југославији. И 

да се жели обманути јавност наводним побољшањима. Не бирају се средства да се 

сачува status quo. 

 

 

 

Савет Покрета за заштиту људских права  у Југославији 
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  - 8 мај 1991.године. Текст из нашег листа ЉУДСКА ПРАВА број 1 : 

ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ, ПРЕДСЕДНИШТВУ СРБИЈЕ. 
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-13 мај 1991.године. Истериван из станова. 
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-29 мај 1991.године. Црвена звезда постала првак Европе у фудбалу. 

 

ФК Црвена Звезда  постала првак Европе у фудбалу, у  Барију  

победивши Олимпик из Марсеја са 5:3 после извођења једанаестераца. 

 

``Откуд сад ово, земља нестаје, а постајемо прваци Европе у фудбалу``, питам 

зачуђен Свету Ћука док се шетамо увече Кнез Михајловом. Он стаде у месту,  био је 

љут:``Нема ништа без Партизана, он треба да буде шампион и газда у Југославији``. 

`` Је ли мислиш када кажеш Партизан на ЈНА`', обратих му се у ходу. `` `` Да, управо 

то``, климну он нехајно главом. 

 

Шта се ово дешава у свету?  

 

Бомбашица-самоубица на скупу у граду Сриперумбудур убија бившег индијског 

премијера Раџива Гандија. Почиње Операција Соломон - 14.325 етиопских Јевреја је 

превезено у Израел. У паду аустријског Боинга 767 (Лауда Аир) у Тајланду је 

погинуло 223 путника и чланова посаде, укључујући и троје Југословена.  

 

 

-Јуни 1991.године. Убрзава се урушавање земље. 

 

 

 
Киро Глигоров. 

 

Одржан је Самит шефова република у Стојчевцу код Сарајева.  Изетбеговић и Киро 

Глигоров  предложили асиметрични савез суверених  република. 

СДА оснива Патриотску лигу у БиХ.  
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Алија Изетбеговић. 

 

Жељко Ражнатовић Аркан под нејасним околностима пуштен из хрватског затвора.( 

том 3). 

 

 
Жељко Ражнатовић Аркан. 
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О ослобађању Аркана из хрватског затвора сам  разговарао са Душаном 

Стангачиловићем, казао сам му искрено оно што мислим: ``Чудно је да Хрвати 

ослобађају ортодоксне српске комите и хајдуке?``. Он ме погледа у ходу:`` Лукави 

ватикански ученици, њима требају такви као Аркан, да помоћу њих потпале пожар 

рата у Југославији, да заваде браћу Хрвате и Србе,  DIVIDER ET IMPERA,  да се 

изроди MAGNUM CRIMEN, тако чине вековима, желе да наставе , уместо помирења 

да овековече мржњу међу јужним Словенима``. 

 

Састанак КЕБС-а у Берлину - тражи се мирно решење несугласица у Југославији, 

подржава се њен интегритет. Амерички државни секретар Џејмс Бејкер у посети 

Југославији, чији интегритет подржава, разговара са савезним и републичким 

лидерима - САД неће признати Словенију и Хрватску. Европска 

заједница и КЕБС подржавају јединство Југославије. Председник СИВ-а Анте 

Марковић пред Хрватским сабором позива Словенију и Хрватску да зауставе 

планове за проглашење независности (опасност "колапса друштва"). 

 

На ово Драгољуб изрече: `` Једно мисле , друго кажу , а треће чине``. 

 

Повремено се окупљамо у ресторану`` Парк``. 

 

Данас смо сви забринути оним што се дешава у земљи.`` Зар је овако нешто могуће у 

Европи на прагу 21 века``, гласно се пита побледели Велизар Димитрић ( томови 1, 2 

ик 3). 

 

``Хрватска и Словенија проглашавају независност од СФРЈ, остављена је могућност 

савеза са осталим републикама Словеначка милиција заузела граничне прелазе, 

блокира се кретање ЈНА``, каже Велизар. 

 

`` Нема бато, Савезна влада наређује заузимање граничних прелаза. Српске снаге 

напале станицу милиције у Глини, погинуо полицајац и двојица цивила, сукоб и 

у Двору на Уни, ЈНА интервенише - наредних дана напето на Банији и Кордуну``, не 

слаже се професор Јово Ђурић. 

 

``СПО одлучио да оснује Српску националну гарду``, узвикну неко. 

 

``Започиње рат у Словенији. ЈНА је кренула у оружану акцију преузимања контроле 

југословенских граничних прелаза. Над љубљанским насељем Рожна долина је 

оборен хеликоптер ЈНА (прве жртве). У десетодневном ратовању са припадницима 

словеначке територијалне одбране, погинуле су 62 особе``, скоро капитулантски се 

огласи Томислав Глувић. 

 

`` Не дају се Срби бога ми. У Босанском Грахову оглашена Декларација о уједињењу 

Заједнице општина Босанске крајине и САО Крајине``, каже пркосно Босанка 

Љубица Димитријевић..  
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``Стјепан Месићв изабран за председника и проглкашен тро-месечни мораторијум 

на независност. Дошло је до сукоба код Осијека и Мирковаца, енол Аркана на 

ратишту у Тењи``, зачух глас непознатог посетиоца кафане са суседног стола. 

 

Деја Вујинић критикује међународну заједницу:``Тројка ЕЗ опет у Југославији, 

петогодишњи програм помоћи вредан 1,155 милијарди долара ће бити замрзнут, ако 

не буде спроведено примирје``. 

 

`` Али је постављен Ултиматум ЈНА Словенији - примирје, напуштање граничних 

прелаза и деблокада касарни.``, Света Ћук ипак назире некакав  оптимизам. 

ЈНА позива резервисте. Премијер Марковић објављује да је војсци наређен повратак 

у касарне. 

 

Еуробаскет 1991. у Риму - Југославија првак, Владе Дивац и Тони Кукоч у тиму 

првенства. 

 

 

-12. јуни 1991.године. Допис доктора Жарка Гавриловића , председника Српске 

Светосавске Странке, генералном директору Галенике др Велимиру Бранковићу. 

 

Директор Галенике Велимир Бранковић је маркантан мушкарац, свиђа се 

колегиницама. Он је чини ми се из Славоније. А Срби ван Србије када дођу у Србију, 

су склони да матицу и њен актуелни поредак виде пребрзо и погрешно као Мајку 

заштитницу.  

 

Њему су за мене казали: амерички човек, издајник, страни плаћеник, не воли Србе, 

помаже Албанце, те сам због таквих сервираних дезинформацја имао тешкоћа на 

радном месту. Мени се све чини да он олако, слепо прихвата све то што му 

Милошевићев Кабинет саопшти. 
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Ваљда ће после овог дописа протојереја Жарка Гавриловића, кога он уважава, ипак 

колико толико, изменити став према мени. 
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-17 јуни  1991.године. Потребна им је помоћ. 

 

 

- ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                                  

 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд, 

 

Југославија 

 

 

                                                                                              СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

 

                                                                                              ЈАВНОСТИ 

 

 П О Т Р Е Б Н А   И М   Ј Е   П О М О Ћ  ………………………. 

 

              Док се поремећени међунационални односи злоупотребљавају да се на њих 

скреће пажња са социјалних тема и кризе, политичка репресија не јењава, напротив 

јача. У општој конфузији се тихо али врло ефикасно обрачунава са онима који се 

супротстављају или сметају властодршцима. 

 

         Иако се у последње време региструју појаве отвореног насиља што је новост јер 

се досада политичка репресија укривала, што показује да властодршцима више није 

стало као раније до међународног угледа, ипак се и даље прибегава масовно 

укривенијим облицима политичког насиља тзв. „ванправним инструментима― 

политичке репресије. То поготову постаје актуелније сада када странка на власти 

жели да дочара лажни утисак вишепартијског система у Србији и жели да укрива 

политичке обрачуне и да настави са њима али да они не буду видљиви и 

препознатљиви. Јер се жели увести наводни вишепартијски систем а на делу 

наставити са преживелим бољшевичким методима контроле понашања грађана. 

 

          Србија је поприште масовних политичких обрачуна. Упркос изолације и 

спречавања јавности да за нас сазна, упркос медијске блокаде и заплене преписке и 

сметњи у телефонирању и комуницирањима нама се последњих месеци обратило 

преко 1000 жалиоца жалбама на кршења њихових права. 

 

 Илустрације ради наводимо неколико типичних случајева: 

 

-      РОЗА ТОМИЋ (1946) домаћица из Београда, Лепосаве Станковић се обратила 

Покрету жалбом да је жртва политичких прогона због изражавања критичких 

мишљења. После дотура документације Покрету 8.6.1991. године она је добила позив 

да се 10.6.1991. године јави Градском секретаријату унутрашњих послова у 29. 
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новембра „на информативни разговор― III спрат, соба бр. 17, III улаз. Том приликом 

јој је речено да не сме да се обраћа Покрету и да уколико то буде радила да ће трпети 

консеквенце. Р. Томић нам се жалила на полицијске прогоне, сметње што се тиче 

професије, стана, узнемиравања од стране суседа, разна административна и судска 

малтретирања. Каже да је доведена до ивице  нервног слома и да је руинирана 

стресовима. 

 

-      СЛАВОЉУБ МИЛОШЕВИЋ, доктор политичких наука са Сорбоне се недавно 

вратио из Француске и због својих убеђења нигде није могао наћи посао у струци, 

сада ради као дактилограф. У међувремену је приступио Покрету. Зато што се жалио 

на разне адресе, државним органима и Одбору за људска права УКС, Хелсиншки 

комитету и другим, био је изложен претњама да то не ради, „да држи језик за 

зубима―. Пошто је наставио са жалбама био је неколико пута физички премлаћен на 

јавним местима од непознатих особа које су му рекле да ће се то поновити ако 

настави са жалбама. Он за то поседује уредну лекарску документацију. На дан 

14.6.1991. године је присуствовао предавању Американца Хендерса у Институту 

економских наука у Београду у 12 часова. за време дискусије је казао своје тешкоће. 

Пред свима је избачен из сале од чувара који му је казао да ако се појави да ће бити 

премлаћен. 

 

-      НАДЕЖДА СТАНИСАВЉЕВИЋ,  професорка у пензији, (1913) Косте 

Јовановића 59, Београда страда од 1945. године на радном месту, од судова,  на разне 

друге начине. за ове тврдње је доставила велику и убедљиву документацију. Услед 

пресија и стресова према њеној тврдњи је оболела и 1966. године преведена у 

инвалидску пензију. У оваквим условима се распала и њена породица. Сада се жали 

да је изложена малтретирањима органа власти зато што критикује званичну 

политику. Ти погони се изражавају кроз пристрасност судских и административних 

органа, подстицање против ње асоцијалних суседа, заплену преписке, претње 

телефоном, сметње у телефонирању и на разне друге начине. 

 

-      ХАЈДЕР ГРОЗДА (1950) домаћица из Старе Пазове, Маршала Тита 65 се 

обратила Покрету са молбом да јој помогнемо да нађе њену једанаестомесечну бебу. 

.Ова млада жена без веза и политичког престижа, поврх свега у немилости моћника 

због изражавања својих уверења нас обавештава да је један београдски суд њој 

доделио на чување ванбрачно дете. Она се жали републичкој инстанци и судија је 

замењен ,али нови судија почиње да јој се свети зато што је била оптужила његовог 

колегу. Једноставно судови су против ње и одбијају да донесу одлуку да јој отац 

врати дете иако је закон и правда на њеној страни. Она захтева од Покрета да јој 

помогнемо. 

 

-      ДРАГОЉУБ НИКОЛИЋ (1935) пензионер из Београда, Маријане Грегоран 51, 

стан бр. 11, Београд, се жалио судовима на незаконите поступке у вези доделе станова 

у његовом предузећу „Иван Милутиновић― у Београду. У току дуготрајних спорова је 

казао да судови бране „црвене―. Зато је био оптужен да је починио вербални деликт 

1989. године и осуђен на временску казну затвора због „увреде― из чл. 93 КЗ Србије. 
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Уследили су фронтални напади и Николић је доведен у крајње тешко стање у сваком 

погледу, каже да му је живот под контролом СДБ и тражи нашу заштиту. 

 

-      МИХАЈЛО ДИМИТРИЈЕВИЋ, радник, 31214 Горња Добриња код Ужичке 

Пожеге се жали да је због критике неправди добио незаконит отказ а да је после три 

године кошмара враћен на посао али да одбијају да му то признају у стаж и да га 

обештете. Жалио се вишим инстанцама али каже да је увидео да је пут до правде 

трновит и да је нема у бољшевичкој Србији. Тражи од Покрета подршку. 

 

-      СТАНКОВИЋ НИКОЛА и ОЛГА, пензионери, Палих бораца 54, 22441 Доч, су се 

иселили са Косова као наводни изгнаници пред албанским сепаратистима. Прогони 

су се наставили до данашњих дана у Војводини од стране Срба. Кажу да за њих нема 

нигде правде и да су од 1945. године били прогањани од бољшевика. 

 

-      РАДЕ ЗОБЕНИЦА, факултетски образован је добио отказ у туристичком 

предузећу „Путник― у Руми зато што је у једном листу износио јавно неке ствари о 

своме предузећу. Све оно што је рекао је истина и казао је са најбољим намерама. 

Иако је био врло примеран радник, похваљиван, писац три књиге, жали се да је 

изложен ужасним прогонима и шиканирањима у својој животној средини. Тражи 

заштиту од нашег Покрета. 

 

-      ТРУМБИЋ ВЕСЕЛИН, члан Покрета, Месни одбор Бајина Башта, Србија се 

обратио жалбом Савету Покрета уз образложење председника М. Одбора Б. Баште В. 

Јеремића тврдећи и поткрепљујући то детаљном документацијом да је жртва 

монтираног судског процеса на коме је осуђен на временску казну затвора за 

непочињено дело. Тврди да се ради о политичкој одмазди према особи која критички 

иступа и пропагира Покрет у региону Западне Србије. 

 

            Нама се обратио сличним жалбама врло велики број грађана. Има и жалби на 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, злоупотребе медицине, осуде на 

временске казне затвора, премлаћивања, убиства, прогоне деце у школама, 

растурање породица и бракова, политичка убиства. Више лица тврди да су 

прогањани у Србији иако су побегли пред прогонима на Косову, у Крајини или у 

Босни и да су свугде анационални бољшевици. Неколико њих поручују Савету 

Покрета да ће извршити јавно самоспаљивање. 

 

             Обавештавамо вас о оваквим случајевима каквих има врло много у Србији. 

Политички обесправљена већина је угрожена, дискриминисана, експлоатисана а 

често и прогањана. Људска права у Србији се и даље као и раније крше масовно, 

систематски и флагрантно. 

 

           Оснивање Форума, Одбора, Савета, омбуцмана имају за циљ да преваре 

јавност. Једино тело у Србији и Југославији које јавно говори о овоме је наш Покрет. 

Зато су наши челници изложени прогонима. 

 



1344 

 

            Захтевамо од вас да што пре покренете ово питање са мртве тачке да ће 

утолико пре почети да се решава наша криза. Јер без решавања и елиминисања 

масовних прогона које ми овде описујемо а који згражавају цивилизован свет нема 

напретка нити повраћаја изгубљеног поверења код цивилизованих држава. Све док 

трају оваква укривена и монструозна зверства СФРЈ неће имати поверење и 

симпатије цивилизованог света него уместо тога презир и одбојност. 

 

                                                                               Савет Покрета за заштиту људских 

права. 

 

 

         --17 јуни 1991.године.  Настављају се сметње у употреби телефона. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА           17.6.1991. године 

 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд, 

 

Југославија 

 

Телефакс 

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ 

 

                                                                              СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

 

                                                                              МУП-у СРБИЈЕ 

 

                                                                               Јавном предузећу ПТТ „СРБИЈА― 
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           Наш Покрет се већ годинама обраћа надлежнима поводом честих заплена 

преписке и сметње у употреби телефона. Ми поседујемо већи број позитивно 

решених жалби издатих од бироа за рекламације Управе пошта СФРЈ из којих се 

недвосмислено види да наша пошта као и пошиљке нама послате од других често не 

стижу до дестинатера. Нама се обратио велики број грађана Србије жалбама, 

петицијама потписаним од стотина грађана међу којима има и врло угледних 

интелектуалаца, који се жале на сличне злоупотребе. 

 

          Овакве жалбе су недвосмислено доказане и не могу се ничим побијати нити то 

било ко покушава да уради од стране надлежних служби. 

 

           И ово је доказ изванредне ситуације у Србији и Југославији, распада правног 

система и дезинтеграције земље и државе и њених званичних институција и самог 

ПТТ система. 

 

           Ми смо се због оваквих недела обраћали судовима али они нису нашли за 

сходно ни да одговоре на наше кривичне пријаве што је доказ да је судски систем у 

распаду и нагрижен рак бољком безакоња и корупције. 

 

         На овакве описане начине наш Покрет је онемогућен у своме раду и 

комуницирању са чланством и базом иако је легална политичка странка. Наше везе 

са другим странкама и државним органима и са међународним организацијама су 

такође јако пригушене. 

 

         Будући да је у земљи стање хајдучије и безакоња ми ћемо се обратити 

међународним организацијама. 

 

 

 

                                                                              Савет Покрета за заштиту људских права 

 

                                                                                              у Југославији 

 

 

 

-17 јуни 1991.године. Заплена личне документације. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                                

 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд, 

 

Југославија 
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                                                                                          СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

 

 

 

Заплена професионалне и личне документације Т. Крсмановића 

 

 

 

            Између 4. и 5. јуна док Т. Крсмановић наш генерални секретар није био у 

његовој канцеларији број 518 у Главној управној згради Галенике однета је његова 

професионална и лична документација. У овој документацији су се налазили сви 

његови истраживачки пројекти и студије обављене у Галеници и у другим 

предузећима где је био запослен, анализе и методологије, научни чланци и домаћи и 

страни часописи у којима су они били објављени, дипломе, похвале и признања, већи 

број жалби радника Галенике на дискриминацију и малверзације, страначка 

документација. Да је документација нестала приметиле су чистачице и колеге са 

радног места. Т. Крсмановић је нестанак пријавио надлежним органима у Галеници, 

милицији и СУП-у Земун. 

 

          Упркос свега надлежни нису предузели правне радње прописане законом, није 

обављен увиђај нити је оштећеном дат било какав записник о увиђају нити било 

какве објашњење. У питању је документација непроцењиве вредности. 

 

         Ова отимачина је урађена да би Т. Крсмановић био лишен аргумената за 

намеравану експертизу његове стручности јер је померен на лошије радно место од 

стране генералног директора ……… Уједно је лишен неопходног средства за рад јер 

су одузети списи садржавали све податке и сазнања о Галеници до којих је Т. 

Крсмановић дошао за време од четрнаест година колико је запослен у Галеници, 

нестала су сва његова забележена знања, сажета и акумулирана деценијама рада. У 

буквалном смислу речи њему је ампутирана меморија и дугогодишње сазнање 

сажето на једном месту. Нестали су докази о прогонима радника Галенике и 

малверзацијама и злоупотребама у које су уплетени руководиоци предузећа. 

Онемогућен је у његовом научном раду и отети су његови научни радови и 

незаконито је присвојена страначка документација која онемогућава даље 

функционисање Покрета. 

 

       Откуд оваква нетолеранција директора према Крсмановићу? Ради се о лошим, 

погрешним проценама, они погрешно виде у Крсмановићу ― изрода‖, отпадника од 

вере и нације, издајника, ―белгијског ђака‖( зато што је живео шест годиан  Белгији,  

тамо завршио пост-диплмске студије, неки га увредљиво називају‖Чомбе‖). И овај 

случај показује колико је нација позавађана, колико тоне у погрешне процене, 

политичке острашћености.Крсмановић управо у овоме види глани узрок продужене 

кризе и тињајућег грађанског рата. Он се цео живот бори за исправне процене, 

помирње, праштање, слогу и сарадњу.     



1347 

 

           Т. Крсмановић је поднео Кривичну пријаву IV општинском јавном 

тужилаштву дана 14. јуна против……….. и других одговорних у Галеници за 

кривична дела из чл. 166 (крађа) и 242 КЗ Србије (злоупотреба положаја). Овај дрски 

акт тероризма којим се јавно хвале у Галеници директори је директан акт политичке 

репресије према једној опозиционој странци. Захтевамо од вас да пре него што се 

обратимо иностранству одмах интервенишете код …….да Т. Крсмановићу врати 

одузете документе. 

 

 

 

 

                                                                                     у Југославији 

 

 

-25 јуни 1991.годџине. Словенија и Хрватска проглашавају независност. 

 

СФР Југославија се распада. 27. јуна у  Словенији је дошло до сукоба између ЈНА и 

словеначке Територијалне одбране. Током десетодневног ратовања, погинуло око 40 

војника ЈНА. 

 

 

-28 јуни 1991.године. Стижу Сибилина писма.  

 

Све је у реду. Вероватно за Божић долази на две недеље пословно у Лондон. Онда 

ћемо се опет видети. 

 

 

-29 јуни 1991.године. др.Жарко Гавриловић, протојереј: ЗЛОУПОТРЕБА 

ПСИХИЈАТРИЈЕ (лист ЉУДСКА ПРАВА  број 2, 29 јуни 1991 године). 

 

 
Жарко Гавриловић. 
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        Дневна штампа је забележила тешку  злоупотребу психијатрије у вези насилног 

одвођења Милкице Милинковић из манастира Горњи Драгаљевац код Бијељине где 

је она, као пунолетан и слободан човек, била искушеница. 

 

     Наиме, Милкица је желела да буде монахиња и да служи богу и своме роду пошто  

је вероватно увидела сву таштину пролазног живљења и моралног безнађа у које су 

нас увели безбожни  силници. Са тим се нису сложили њени ближњи који су  

«изнајмили «  како сада ствари стоје, упут Милкице за Падинску  Скелу, на најтеже 

Б оделење, обезбедили кола хитне помоћи и уз присуство милиције  је  насилно 

извели из манастира, «спровели» је  на «Губеревац» у болницу «Лаза К. Лазаревић» 

24. априла 1991.г. а већ сутрадан она је одведена на Б одељење Падинске скеле. 

 

      Дете које није никада лечено код психијатра нити у болничком стационару 

доведено је директно из манастира у «лудницу» где су најтежи случајеви људске 

патње. 

 

      На интервенцију Светосавске странке да се Милкица Милинковић пусти из 

луднице и настави да се подвижава у манастиру, здравствени радници у Падинској 

Скели одговорили су да је она опасна по околину. После само краћег задржавања у 

болници, за које време је било немогуће ваљано  установити ни дијагнозу, Милкица 

је на захтев родбине и  уз пристанак оних који  је лече ,ње «опасне» по околину, 

пуштена из болнице, иако до тада нису дозвољавали  новинарима да обаве разговор 

са њом, дете је пунолетно, одведена у Швајцарску не у болницу, већ на рад. 

Присилан рад или кућни притвор од стране родбине. 

 

      Искушеница коју нису могли да виде новинари већ само кроз решетке, одведена 

је као «опасна по околину» у туђу земљу, без пратње и чувара овога пута, већ само у 

друштву моћних сродника који су толико моћни да изнајме кола хитне помоћи, 

милицију, сарадњу лекара и све друге незаконите радње и да своје дете насилно 

изведу из манастира, прво у лудницу, а онда у Швајцарску на рад. 

 

       Наше друштво је још далеко од цивилизације и демократије. Све кључне 

положжаје у њему држе исти, бивши, бољшевизирани људи, непријатељи свих 

верујућих и поштених људи. Многи од њих су толико сатанизовани, као сродници 

ове девојке који су  је, уз велику помоћ лекара, стрпали у лудницу само да не буде у 

манастиру и који су  казали да ће она ићи са њима у Швајцарску да ради као 

конобарица или ће остати у лудници.  Све друго, само не манастир. 

 

       Да ли се часни лекари запиташе где је сада Милкица коју су прикривали у 

болници као врло опасну по околину? Шта ради и како дане проводи. Господо 

лекари да ли  имало осећате грижу савести што сте помогли да Милкица буде 

стрпана  у лудницу да не би била у манастиру? Да ли се то зове употреба или 

злоупотреба психијатрије у политичке сврхе како је многе од вас учио Јосиф 

Висарионовић и Јосип Броз да радите и, понекад, малтене здраве људе проглашавате 

за луде, а лудима да дозвољавају да се слободно крећу улицама велеграда и 

угрожавају поштене и нормалне. Да ли знате колико је све заиста болесних људи 
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требало стрпати у Падинску Скелу пре Милкице Милинковић? А они  су и сада на 

слободи. Носе пиштоље, ножеве «скакавце», прете, силују, узнемиравају. Да ли знате 

колико је нормалних људи у лудницама? Знам да међу вама има доста честитих и 

пожртвованих, али и које Хипократова заклетва не обавезује. 

 

 
 

 Ако се сетите Милкице коју сте, заједно са оцем заточили у туђу земљу, јавите нам 

се. Можда би некоме од вас добродошла и исповест, ако за Бога знате. 

 

Др. Жарко Гавриловић 

 

 

 -1991.година.МИЛАН ЖИВКОВИЋ ПРЕДСЕДНИК МЕСНОГ ОДБОРА ПОКРЕТА  

У АНЂЕЛОВЦУ «ШУМАДИЈСКИ ВИЗЕНТАЛ» (из листа ЉУДСКА ПРАВА 

бр.2.1991 година). 

 

У прошлом броју нашег листа објављен  је врло запажен текст о Милану Живковићу 

нашем угледном члану из Аранђеловца. У следећим бројевима биће о њему више 

речи, јер се надамо да ћемо имати више простора него ли овога пута. Он је стекао 

велики углед у својој средини својим упорним и мудрим радом на откривању 

злоупотреба и бирократа који прогоне грађане. Са правом почињу да га зову 

«шумадијски Визентал». Он је последњих дана дао запажен интервју на таласима 

―Радија Шумадија» и листу «Стварност ―из истога града. Лист «Стварност» преноси 

како је М. Живковић разобличио малверзације председника суда и какве је тешкоће 

због тога доживео, затим како је открио крадљивце шуме на Букуљи ,као и друге 

подвиге овога храброг човека. У своме писму он нам је послао и податке о кршењима 

људских и законских права Драгића Карадиновића, Драгице Ризнић-Ђурђевић и још 

неколико грађана из региона Аранђеловца. У нади да ћемо из броја у број говорити 

више о подухватима нашег Милана Живковића 

 

Савет Покрета 
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-1991.година. МИЛЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ ПРЕДСЕДНИК МЕСНОГ ОДБОРА 

ПОЖАРЕВАЦ  ЖРТВА ДЕЦЕНИЈСКИХ ПРОГОНА. 

 

        Миле Димитријевић  је познати борац за људска права из Ссевероисточне 

Србије, због чега је прошао кроз прогоне ,укључујући  неоправдана полицијска 

малтретирања, онемогућавање запошљавања, судске прогоне, казнене смештаје у 

психијатријске болнице, физичке обрачуне, покушај убиства, и рањавања . Он је био 

кандидат за посланика Покрета за заштиту људских права и увек је добијао у крајње 

неравноправним  условима завидан број гласова. 1992 године су на њега пуцали и 

озбиљно га ранили. Сада у 2004 години излозен претњама  и  провокацијама. Судови 

штите починиоце. 

 

        Упркос демократских  промена у друштву Миле Димитријевић још није  

остварио његова  угрожена  права Захтевамо пошвовање  права Милета 

Димитријевића. 

 

 

-1991.година.Милић-Миша Опарница-жртва злоупотребе психијатрије 

 

Oн је 1981 године био оптужен за вербални деликт и прошао је кроз вишегодишње 

прогоне. Између осталога покушана је и злоупотреба психијатрије у политичке 

сврхе.  

 

Љубица-Панић Радованов из Новог Сада је трпела од комунистичких власти прогоне 

без повода са своје стране(наводно из кулачке породице),  била је прогањана и 

психијатријом. Њен снн Раде Панић, свештеник СПЦ је такође био  жртва прогона 

 

 Александар Влашки, покојни, је један од оснивача наше организације, био жртва 

прогона, умро у нејасним околностима. Одајемо му признање за допринос борби за 

људска права. 

 

 Радмила Живановић, наш саборац из Зајечара, жртва прогона, подржава нас у 

нашим акцијама. 

 

 Драгомир Глишић, због протеста поводом кршења права из радног односа био 

смештен по казни у лудницу. 

 

 др. Ђорђе Васић, лекар,  се борио за поштовање људских права и против злоупотребе 

психијатрије и медицине у политичке сврхе, пред прогонима избегао 1990 године у 

Швајцарску.,где живи и ради и сада. 
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-Јуни-јули 1991.године. Писање CADDY Билтена о нама.. 

 

 

 
- 
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-1991.година. Кривична пријава поводом заплене документације.  
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- 30. 6./1. 7. - Стјепан Месић, под притиском Европске заједнице, изабран 

за председника Председништва СФРЈ. 

 

Стјепан Месић. 

 

 

-Јул 1991. године. „Врућ“ јул-сукоби се распламсавају. 

 

Медијске вести су све застрашујуће. 

 

Зар је могуће да је убијен Јосип Реихл-Кир, шеф осијечке полиције. Нове 

борбе у Словенији, словеначка ТО напада ЈНА. Ваздухопловство гађало 

неколико циљева; начелник генералштаба Аџић прети одмаздом за нападе 

на војску; Месић и Тупурковски у Љубљани: војска ће напасти ако трупе не 

буду деблокиране; увече примирје. Гомила у Загребу покушава да заустави 

тенковски конвој, најмање троје мртвих (једна тенковска колона се сутрадан 

вратила). 

 

Забринути родитељи војника ЈНА у Словенији упали у Народну скупштину 

Србије - траже да се регрути не шаљу у Словенију и Хрватску.  

 

Миланче ми рече јутрос у Галеници: `` Ено их, рано ујутру тенковска колона 

из Београда само куља ауто-путем ка хрватској граници``. 

 

Мика андрић се разбесне:``Пише Џорџ Буш председнику председништва 

Месићу: САД не подржавају употребу силе за очување интегритета 
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Југославије, прихватиће независност Словеније и Хрватске ако буду 

постигнуте мирно. А шта хоше, да нам отимају земљу без наше одбране. Ено 

хрватске снаге у Топуском?``. 

 

Европска заједница уводи Југославији ембарго на оружје, замрзава 

финансијску помоћ од 807 мил. екија (915 мил. долара). КЕБС одлучио 

послати посматрачку мисију у Југославију. 

 

Миланче настави:``Милошевић ким леп казао: ко не жели да остане у 

федерацији, може да иде; Србија ће заштитити Србе који живе у другим 

републикама``. 

 

Мика бесни: Ама та Брионска декларација, е замајавање, на састанку тројке 

ЕЗ и представника Словеније, Хрватске и савезног председништва 

ОБЈАВЉЕН  крај рата у Словенији, објаве независности Словеније и 

Хрватске замрзнуте на три месеца, предвиђен повратак ЈНА у касарне у 

Словенији и Хрватској. Да нам завежу руке да се не бранимо? Јели нама 

сврака попила мозак?`` 

 

Али је стварност сурова. Рат се распламсава. Чух на радију: Окршај у Тењи, 

код Осијека, први пут употребљена хрватска артиљерија, мртви на обе 

стране (најмање осам), ЈНА раздваја. Оружани окршај на периферији 

Осијека. Борбе на Банији, око Петриње. Председништво СФРЈ усвојило 

одлуку о повлачењу снага ЈНА из Словеније, у року од три месеца (Месић 

гласао против). Састанак савезних и републичких челника у Охриду, предлог 

разоружања паравојски и демобилизације, Анте Марковић упозорава на 

"катаклизму"; Туђман напустио састанак због јаких борби у Мирковцима, код 

Винковаца (20-так мртвих). Хрватске снаге и авион ЈНА разменили ватру. 

Борбе између тенкова ЈНА и хрватских снага у Ердуту, Даљу и Аљмашу.  

 

 

СССР и САД у Москви потписују СТАРТ II, уговор о редукцији стратешког 

наоружања. Формално је укинут Варшавски пакт. 

 

-Лето 1991.године. У Узовници. 
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-  

 

 

-13 август 1991.године. Док Срби у Хрватској гину-дотле комунисти у Србији за 

багателу купују тзв. друштвена предузећа 

 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                           

 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд, 

 

Југославија 

 

 

 

                                                                                              АНТИ МАРКОВИЋУ 

 

                                                                                              СЛОБОДАНУ МИЛОШЕВИЋУ 

 

                                                                                              ЈАВНОСТИ 
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Док Срби у Хрватској гину-дотле комунисти у Србији за багателу купују тзв. 

друштвена предузећа 

 

           Желимо да вам предочимо једну лешинарску појаву у Србији која је иначе 

вама добро позната. Док Срби гину у Хрватској дотле властодршци и привилеговани 

слојеви у Србији користећи се емоцијама Срба и њиховом пажњом која је скренута 

на догађаје у Хрватској претварају тзв. друштвена (државна) предузећа у 

акционарска друштва. Акције купују они који имају новца а то су они који су на 

власти од 1945. године. А они су и раније били власници мада сада то и званично као 

новокомпоновани капиталисти. Југословенски исељеници то раде у врло малом 

броју јер су спречени у томе и стањем грађанског рата у СФРЈ. Они за то време лију 

крокодилске сузе за Србима у Хрватској а варају и пљачкају српски народ у Србији. 

 

            Захтевамо од вас да одмах предузмете мере да се пљачка српског народа 

спречи и анулирају закони који су недавно издати без да су у довољној мери 

регистровани од јавности шокираној догађајима у Хрватској. Ово је пљачка 

масовнија и опаснија од оне 1945. године и каснијих година када су многим 

„буржујима― конфисковали имовину и земљиште. 

 

                                                            

                   Савет Покрета за заштиту људских права 

 

 

 

 

-Август 1991.године. Ратне операције. 

 

Док смо у нашим канцелаијамана радним местима у Галеници, непрестано излазе 

звуци из старог транзистора дактилкографкиње која је сада са мном  канцеларији 

Снежане Михајловић. Стално спомињу Борово, Вуковар. А пре вести са ратишта 

зазвучи Ужичко коло. Као неки злокобни наговештај. 

 

Чуемо да хрватска страна губи Ердут, Даљ и Аљмаш уз неколико десетина 

погинулих. Хрватски напад на Даљ, борбе код Тење, Председништво предлаже 

примирје  

 

Како се Срби и Хрвати наивни? Дозвољавају да их завађају, раније су у мраку 

прошлих векова  били непросвећени, сада су то често образовани људи, а убијају се 

међусобно? Завада је подла.  

 

У Београду убијен Бранислав Матић Бели, из СПО, заповедник Српске гарде. Откуд 

сад то? 

 

Поредак Милшевића жели да уједини Србе, да сачува што се може сачувати.  

Састанак у Београду Милошевић (Србија) - Булатовић (Црна Гора) - Крајишник 
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(предс. скупштине БиХ) - предложено да се састави нови устав, за републике које 

желе остати у Југославији; председник БиХ Алија Изетбеговић протестује.  

 

А Македонија одлучила да одржи референдум 8. септембра. Основана је Српска 

аутономна област Западна Славонија.  

 

Алија Изетбеговић се супротставља замисли Милошевића, о судбини БиХ ће се 

одлучити на референдуму чији ће датум одредити скупштина, позив Турској и ЕЗ за 

помоћ против српских и хрватских планова за поделу БиХ.  

 

Демократски савез Косова такође најављује референдум. 

 

Папа Јован Павле Други  у Печују каже да су хрватска хтења легитимна. На ово 

Мика Андрић каже:``Divider et impera``! 

 

Медијске веси су све више узнемиравајуће. 

 

Тенкови ЈНА у Окучанима, авиони гађали хрватске положаје у Старој Градишкој 

након борби претходног дана. Борбе око Пакраца и Окучана, гранатирање Осијека. 

Експлозије испред два јеврејска здања у Загребу. Влада САО Крајине одлучила да 

успостави јединствену Територијалну одбрану у склопу Оружаних снага СФРЈ. 

Кнински корпус ЈНА на домаку Задра, Новосадски корпус ушао у Бели Манастир. 

Ваздухопловство ракетира хрватске положаје у Сарвашу. Туђманов ултиматум 

савезном председништву: ЈНА ће бити сматрана окупационом војском и биће 

проглашена општа мобилизација, ако се до 31 августа не успостави примирје и 

побуњеници не положе оружје. Оборен авион ЈРВ код Вуковара, пилот се спасао. 

 

`` Немачка се опет меша, Ханс Дитрих Геншер упозорава да би Немачка могла 

признати Словенију и Хрватску, ако се борбе наставе``, пенуша Мика Андрић..  

 

УЕФА одлучила да се мечеви европских купова играју ван Југославије.  

 

Почели напади снага ЈНА и српских паравојних јединица на Вуковар - артиљеријско 

и ваздушно бомбардовање; борбе и око Кијева и другде. Заузето Кијево. 

 

Мика не престаје да бесни:`` Министри иностраних послова у Бриселу сматрају да је 

Србија одговорна за конфликт, два дана касније Стеит Департмент мисли исто; ЕЗ 

предлаже мировни план (примирје уз посматраче и мировна конференција), Србија 

оклева да прихвати. `` 

 

Артиљеријски напад на Госпић. Ваздухопловство ЈНА присилно спустило угандски 

авион са оружјем на загребачки аеродром Плесо, ухапшен Антон Кикаш. 

 

Србија на крају прихвата мировни план ЕЗ. 

 

Долази до распада СССР-а. ``Катакликзма, Страшни суд``, каже Мика Андрић. 
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У Совјетском Савезу покушај државног удара, тј. збацивања Михаила Горбачова са 

власти, следи низ проглашења независности. 20. 8. -  Естонија проглашава 

независност од СССР-а, протести у Москви против пуча.  Латвија проглашава 

независност од СССР-а, покушај пуча у Москви окончан. 24. 8. - 

 Украјина проглашава независност од СССР-а.  Белорусија прогласила 

независност. 27. 8. -  Молдавија проглашава независност од СССР-а. 

 Азербејџан проглашава н езависност.  Узбекистан и  Киргистан проглашавају 

независност од СССР- 

 

 

-14 август 1991.године. Потребна им је помоћ.   

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                              14.8.1991. 

године 

 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ 

 

                                                                                              СЛОБОДАНУ МИЛОШЕВИЋУ                   

 

                                                                                              ЈАВНОСТИ 

Потребна им је помоћ …. 

 

         Док спрски војници гину на фронту у ЈНА и Срби губе животе у Хрватској, 

дотле властодршци Републике Србије настављају да се обрачунавају са свима онима 

који им сметају а таквих је врло много, са својим народом.. То чине врло вешто 

укривајући и без довољног увида јавности да не би довели у питање свој престиж и 

репутацију. Уједно скрећу са оваквих трагичних злоупотреба на догађаје у Хрватској 

и другим републикама. 

 

        Илустрације ради наводимо следеће примере: 

 

 -      Миодраг РАНКОВИЋ (1960) инжењер из Београда недавно осуђен на новчану 

казну од стране судије за прекршаје зато што је певао песме са политичким 

садржајем. Жали се да је тога било и раније и на дискриминаторске поступке и 

притиске. 

 

-      Александар СЕНКОВИЋ (1976) ученик који не похађа настава из Београда, 

Устаничка број 63, је био ученик у Ауто-саобраћајном центру „Бранко Пешић― у 

Земуну. Његова мајка Верослава Сенковић без запослења продаје опозициону 

штампу на улици у Београду од чега живи јер не може да нађе други посао. 

Александар је у више наврата виђен са њом на продајном месту од ученика и 

професора школе. Због тога је вештим малверзацијама удаљен из наставе „јер делује 

негативно на друге ученике―. 
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-      др Стеван ПЕТРОВИЋ (1933) пуковник ЈНА и бивши начелник Психијатријске 

клинике Војне медицинске академије у Београду, садашња адреса Психијатријска 

болница Централног затвора у Београду је на монтираном судском процесу осуђен на 

казну затвора од две године за непочињено дело, сада има кризу нерава и налази се у 

болници. Ово је урађено др Петровићу због његових либералних ставова према 

положају психијатрије у друштву. 

 

-      Вујадин МИЛУНОВИЋ (1937) пензионер из Параћина, ул. Г. Венац  64/А је 

познати опозиционар из овога региона (Параћин) и зато је био прогањан на 

различите, затваран и смештен више пута у психијатријске болнице, то се десило 

недавно када је на пар месеци би смештен у Психијатријску болницу „др Лаза 

Лазаревић― у Падинској скели код Београда. Сада је у врло тешкој ситуацији јер је 

принуђен под претњом одвођења на силу од стране милиције да сваки дан иде на 

примања ињекција које га обарају у кревет даноноћно и онемогућавају за било какве 

активности и припрему за учествовање на општинским изборима у Србији који 

долазе. 

 

-      Љиљана ПЕЋАНАЦ позната активисткиња људских права из Београда, супруга 

православног свештеника СПЦ , и чланица Кола српских сестара и других 

хуманитарних и патриотских организација је последњих месеци била претучена од 

полиције и после тога имала спонтани побачај. 

 

-      Миланче МИЛАДИНОВ (1952) талентовани дизајнер из Београда је последњих 

месеци боравио у затвору после монтираног судског процеса само зато што је 

обзнанио малверзације у РО „Галеника― у Београду. 

 

-      Драгомир САВИЧИЋ (1959-1989) радник из села Горње Јарушке код Лукавца 

Босна је приведен од милиције 27.6.1989. године после чега је речено родбини да је 

преминуо. Околности у којима се то десило су нерасветљене упркос изузетних напора 

браће и сродника. Једноставно надлежни одбијају да то ураде. Убијени је био познат 

по својим политичким критикама и браћа изражавају сумњу да је на делу политичка 

освета. 

 

        Оваквих случајеви прогона у Србији (и другим републикама) има врло много. 

Наш задатак је да подржимо ове жалиоце и да овакве масовне злоупотребе 

обелоданимо. И да покажемо да српски народ страда од друге нације и од странке на 

власти у Србији. 

 

 

Савет Покрета за заштиту људских права у Југославији 
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- 27. август – Распад СССР-а. 

 

Да ли се СССР дефинитивно распада? Или то глуме ? Тако моћна држава а да 

нестане без зрна барута, да се сруши као кула од карата, то ми изгледа невероватно. 

Није ваљда СССР био тигар од папира? 

 

 

-28. август 1991.године. Опет украдена наша документација . 
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-28 август 1991.године. Заплена на пошти 1.200 примерака нашег листа ЉУДСКА 

ПРАВА. 
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-Септембар 1991.године. Састанак Покрета за заштиту људсих права у МЗ Франца 

Розмана: Рат, катастрофа у Југославији. 

 

Др .Ђорђе Васић је дошао из иностраанства , са њим је његова сестра вижљаста и 

шармантна плавуша Светлана.  

 

Чујем како се дошаптавају: `` Рат, започео је рат``. 

 

Доктор Васић држи у руци текст, хоће да га прочита: ``У Пањанима код Костајнице 

убијена су двојица руских новинара. Гранатирање Госпића и Дарувара. Уз 

посредство ЕЗ, Председништво и републички лидери договорили прекид ватре и 

распоређивање 200 посматрача из Европе на линији раздвајања. Хрвати заузели 

војно складиште Барутана у Сиску , то прва освојена касарна ЈНА. Министри ЕЗ 

заказали за 7. 9. мировну конференцију у Хагу; појачане борбе ЈНА и локалне снаге 

држе под контролом око једне трећине Хрватске, мада је ЈНА ослабљена 

дезертирањем и неодазивањем на мобилизацију. Борбе код Окучана аутопут 

прекинут, гранате на Жељезару у Сиску,два дана раније и на Рафинерију. 

У Загреб стигли први посматрачи ЕЗ и КЕБС`` 

 

`` Људи моји, шта ово би``, зачу се резингинарни лас Обрена Цицовића, `` ваљда ће 

разум преовладати, ево поче двомесечна мировна конференција о Југославији у 

Хагу, под вођством лорда Карингтона``. 

 
Лорд Карингтон. 

 

`Македонци су умерени, мудри``, умеша се Вука Ђермановић, ``Референдум о 

независности Македоније "с правом на улаз у савез суверених држава Југославије" - 

95% за, уз одзив 75% `` 

 

`` Драги моји. почиње вишедневно гранатирање Осијека. Срби заузели Масленички 

мост - прекинута копнена веза Хрватске и Далмације, мост разорен . Пуцано на 

хеликоптер ЈНА са посматрачима ЕЗ код Окучана, принуђен на спуштање. 

Затворен Јадрански нафтовод (Ријека-Панчево). Савезни председник Месић наредио 

ССНО Кадијевићу да се ЈНА повуче у касарне у року од 48 сати - Кадијевић одбија, 

јер слуша наређења само целог председништва. Српске снаге заузеле Костајницу, 

гранатирање Госпића``, као да се радује снажним гласом изговара Крајишник Илија 

Јокић. 
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Обрен је помирљив ипак:``Конференција у Хагу закључена декларацијом: 

унутрашње границе се не могу мењати силом, права мањина се морају поштовати, 

морају се узети у обзир "све легитимне бриге и хтења". 

`` Нико не воли Србе, основана САО Херцеговина. Код Карловца заробљен генерал 

ЈНА Милан Аксентијевић. Хрватска влада донела одлуку о блокади гарнизона и 

објеката ЈНА у целој републици, уз искључење воде и струје, што доводи до одмазде; 

у неким градовима Вараждин, Загреб, Сплит, блокада почела и пре одлуке хрватске 

владе. То је почетак Битке за касарне - хрватске снаге их заузимају и наоружавају 

се``, помирљиво ће Миловановћ Ранко. 

 

 
Генерал Милан Аксентијевић. 

 

``Почело гранатирања Задра; прве сирене у Загребу, наређено замрачивање; ЈНА 

бомбардује војно складиште у Плочама, које су заузеле хрватске снаге``, узвикује 

неко из сале.. 

 

Ђорђе Божовић Гишка из Српске гарде убијен код Госпића. 

 
Ђорђе Божовић Гишка. 
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Гађан торањ на Сљемену, Мађарска оптужује Југославију за кршење ваздушног 

простора. Основана САО Босанска Крајина, неко рече.. 

 

`` Ово је рат гори него ли 1941 `` каже Вера Николић ( том 3),`` Милошевић, Туђман 

и Кадијевић потписују примирје у Игалу; пуцњава, гранатирање и удари авијације у 

Загребу током ноћи. Морнарица ЈНА блокира хрватске луке артиљеријске борбе око 

Сплита и Шибеника, као и Вуковара и Осијека``.. 

 

Мика настави:`` Нема мира међу маслинама, дуга колона ЈНА тенкови, 

транспортери, аутобуси са војницима, камиони, топови, отишла из Београда у 

Славонију и Босну, било инциденти у Босни током њеног кретања, али било  и цвећа 

на тенковима". 

 

``Црна Гора проглашена за еколошку државу на заседању парламента на Жабљаку``, 

каже професор Ђукић, он је Црногорац. 

 

Настадоше упадице, расправе, добацивања: 

 

-Како би спасао 300 војника и официра, генерал Владимир Трифуновић предао 

касарну у Вараждину, са великом количином наоружања, укључујући тенкове  

 

-Ванлегална скупштина Косова прогласила независну Републику 

Косова (успостављаће паралелне структуре власти у српској покрајини). 

 

-Ембарго на оружје и војну опрему Југославији (Резолуција СБ УН 713); САД 

оптужују Србију и ЈНА да сносе главну одговорност за насиље.  

 

-Војска пристала да се у БиХ повуче у касарне, у замену за обећање разоружања 

паравојски.  

 

-Из Збора народне гарде формиране Оружане снаге Републике Хрватске.   

 

-Косовски Албанци организовали незванични референдум о независности. 

 

`` Тишина`` завика строгим гласом Голуб Бакић: ``, Мајор Милан Тепић се дигао у 

ваздух заједно са складиштем муниције код Бјеловара , устанимо да му одамо 

почаст``. Сви устадоше, СЛАВА МУ, заори се салом. 
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Мајор Милан Тепић.  

``Гранатиран Задар, поморска блокада Дубровника`` бруји у сали.   

У БиХ основане Српске аутономне области - Босанска Крајина, Херцеговина, 

Романија и Североисточна Босна (Семберија); такође и Сјеверна Босна. Неуспела 

мобилизација у Србији.  

 

 
 

Лењинград је опет Санкт Петерсбург. 

 

 

-2 септембар 1991. године. Његовом Величанству Принцу престолонаследнику 

Александру Карађорђевићу. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                                      

 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

  Његовом Величанству Принцу престолонаследнику Александру Карађорђевићу 

 

 Ваше Величанство, 

 

            Убеђени да делимо мишљење већине становника наше отаџбине изражавамо 

нашу скромну подршку Вашем што бржем повратку. Ваш долазак би несумњиво 

допринео стабилизацији прилика у земљи. Ваше присуство би осигурало прихватање 

Југославије у свету и у Европи, водило би измирењу завађених народа, имало би за 

последицу унапређење демократије и основних људских права и слобода. Наш народ 

високо цени и врло добро познаје улогу династије Карађорђевић у стварању Србије и 

Југославије. Наш народ очекује да Вашу мудрост и углед ставите у службу општих 

националних интереса и поведете земљу ка изласку из кризе, њеном економском 

јачању и добробити и политичкој стабилности. 
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-9 септембар 1991.године. Угрожавање здравља.  

 

                                                                                    
Савет Покрета 
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- 23 септембар 1991. године. Директору Међународног прес центра. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                                        

 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд, 

 

Југославија 

 

                              Директору Међународног прес центра 

 

             Наш генерални секретар Томислав Крсмановић већ годинама не може да дође 

у Вашу установу јер га у томе спречава ………. Т. Крсмановић се последњих недеља у 

више наврата Вама обраћао са захтевом да дате упутство поменутој особи да му не 

прави описане сметње при долажењу у Вашу установу. Напомињемо да је Т. 

Крсмановић наш челник, био је и кандидат на изборима децембра прошле године за 

председника Републике, главни је и одговорни уредник листа „ЉУДСКА ПРАВА―, 

познати је борац за законитост и поштовање основних људских права и слобода. 

 

         Утолико је чудније да његовом захтеву није удовољено па смо ми отуда 

принуђени да Вам се обратимо на овај начин. Он се ничим није огрешио о кућни ред 

Ваше установе а када би то и био случај, недозвољено је у једном цивилизованом 

друштву да се правда дели неконтролисаним насиљем појединаца. У нади да ћете Ви 

у оквиру Ваших овлашћења предузети мере да се нашем генералном секретару 

дозволи, да долази у Вашу установу ради разговора са новинарима који га тамо 

позивају и ради одржавања прес конференција и да ћете нас о томе благовремено 

обавестити. 

 

                                                                               Савет Покрета за заштиту људских права 

 

                                                                                              у Југославији. 
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-Октобар 1991.године. Рат се разбуктава. 

 

ЈНА објављује да ће уништити неки кључни објект у сваком граду где буде нападнут 

или заузет војни гарнизон. Почиње опсада Дубровника . 
 

Председништво СФРЈ прогласило стање непосредне ратне опасности на територији 

Југославије, и прешло у рад у четворочланом саставу - тзв. крње председништво с 

представницима Србије и Црне Горе, на челу Бранко Костић; и друга половина 

председништва сматра себе легитимним.  

 

Хрватске трупе се повлаче са Баније, ЈРМ- Југословенска ратна морнарица  блокира 

Дубровник и поново Пулу, Ријеку, Шибеник, Задар и Плоче.Одбијен други српски 

покушај заузимања Нуштра. 

 

Крунски принц Александар Карађорђевић пред великом масом испред Храма Светог 

Саве (његова прва посета земљи). На платоу смо се нашли син Милан и ја. Он има 

десет година. Радознало посматра принца Александра Карађорђевића на високој 

трибини и њеова три сина. 

 

Невероватне вести смењују муњевито једна другу. Али је народ у Србији огуглао: 

 

Експлозија у председништву Хрватске на Банским дворима, током састанка 

Ф.Туђмана, С.Месића и А.Марковића - хрватска страна тврди да је авијација ЈНА 

тиме покушала да убије Фрању Туђмана, док југословенска страна тврди да су сами 

Хрвати подметнули контролисану експлозију, огласивши ваздушну опасност. 

 

Председник Туђман наређује да се са блокаде касарни пређе на артиљеријске нападе. 

Истеком суспензије одлуке о независности,  Хрватска и  Словенија и 

формално прекидају све државноправне везе с остатком СФРЈ ,уведен је словенски 

толар (1:1 за динар).  

 

Министар Гојко Шушак и генерал Андрија Рашета потписали примирје (деблокада 

гарнизона итд., борбе мало смањене).  

 

Сајрус Венс постао специјални изасланик генералног секретара УН за Југославију. У 

месту Горња Мокрица на путу Глина-Петриња, погинула четворочлана екипа 

дописништва ТВ Београд из Шапца, међу којима уредник Зоран Амиџић, 

отац Огњена Амиџића. 

 

Милошевић, Туђман и Кадијевић у Хагу - без резултата.Срби заузели Ловас. 

 

Уклоњена звезда са заставе Србије. 

 

Гранатирање зауставља хуманитарни конвој ЕЗ за Вуковар. На Кордун  дошла 

Зајечарска бригада ЈНА. Скупштина БиХ донела Акт о реафирмацији суверености 

Републике Босне и Херцеговине. Тим чином одлучено је да се повуку представници 
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БиХ из рада савезних органа док се не постигне договор између свих република које 

сачињавају Југославију. Акт донели представници СДА и ХДЗ, након што су 

посланици СДС напустили скупштину. Јак напад на Сисак.  

 

Милошевић и Туђман у Москви. 

 

Хрватске снаге на подручју Госпића започињу тродневни масакр над тамошњим 

житељима српске националности. Појачање борби: јак напад на Вуковар, хрватске 

избеглице напуштају Илок и околину, дејства код Дубровника; хрватска влада 

тражи од ЈНА да напусти републику до 10. новембра.  

 

Карингтонов план на конференцији у Хагу - конфедерација суверених држава, 

заједничко тржиште, поштовање мањина; Милошевић против, Момир 

Булатовић прво пристаје, па одустаје. 

 

Авионска паљба изазвала пожар у рафинерији Сисак. 

 

Привремена влада самопроглашене Републике Косово, на челу Бујар 

Букоши (Парламент Албаније 29. 10. признаје "Републику Косово"). 

 

Колона од 130 војних возила напушта касарну у Загребу, према споразуму.. 

Морнарица ЈНА први пут гранатира историјски део Дубровника (ЈНА демантује). 

 

Влада Србије подржава план за нову (крњу) Југославију.Основана Скупштина 

српског народа БиХ, заказан референдум о останку у Југославији. Десант ЈНА 

на Купаре, код Дубровника. Конференција у Хагу, крње Председништво бојкотује, 

Милошевић одбија предлог ЕЗ за ограничену аутономију и демилитаризацију 

српских крајева у Хрватској, али и аутономију Косова и Војводине. ЈНА 

заузела Тординце.   

 

У Санџаку гласање о аутономији (противно забрани). 

 

Последњи војници ЈНА напуштају Словенију, преко луке Копер. 28. 10. - Министри 

ЕЗ прете санкцијама Србији ако не прихвати мировни план до 4. 11. 

 

31. 10. - "Конвој мира", у коме су и југословенски председник Стјепан Месић и 

хрватски премијер Фрањо Грегурић, стиже у Дубровник. Операција Откос 10 - 

хрватске снаге заузимају 270 кв. км у западној Славонији. 

 

Позвани резервисти у Србији и Црној Гори. 
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- 4 октобар 1991.године. Апел да се спречи грађански рат у Југославији. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                                                   

 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

                                              АПЕЛ ДА СЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ СПРЕЧИ 

 

                                                              ГРАЂАНСКИ РАТ 

 

 

Генералној Скупштин ОУН и ЕЕЗ 

 

 

 

             Југославији прети општи грађански рат који може почети сваког тренутка, а 

то би значило масакр и огромне људске жртве које је сада тешко и замислити и 

претворило би ове просторе у кланицу сличну оној у Другом светском рату. 

 

            Препознајући овакву могућу еволуцију и сценарио властодржаца који су 

спремни на огроман број жртава да би сачували нетакнут status quo, обраћамо се 

свим заинтересованим странама које могу пружити своју добру услугу, да то ураде 

док још није касно. Такорећи последњи је тренутак да се спречи један бесмислен рат 

који представља неизмерну опасност по наше народе, али и за међународни мир и 

сигурност. Позивамо Генералну скупштину Уједињених нација и Европску 

економску заједницу као и владе појединих држава да се заложе да до рата не дође, да 

од владалаца Југославије захтевају да уколико не желе или нису способни да овакву 

еволуцију зауставе, одмах пошаљу мировне војне снаге које би се ставиле између 

зараћених стана.  

 

На вама лежи огромна одговорност и мере са ваше стране би сачувале наш народ и 

спречиле ескалацију сукоба који могу довести до општег метежа и рата ширих 

међународних размера. 

 

             Могући рат је последица мржње и политичких подела који су опочели још 

1941, затим 1945 године, који су бујали из године  годину, из деценије у деценију, 

нажалост овде је деценијама подржавана асоцијална власт, која је довела својим 

ирационалним поступцима до садашње кризе, били су подржавани  асоцијални, на 

штету разумних.  

 

Могући рат и нове жртве и разарања могу бити спречени, ако буду услишени гласови 

разума, а не политичке мржње.  

 

Ми немамо попдршку, него они који гурају нацију и СФРЈ у амбис.  

 

У овој кризи која може да експлодира има више‖отаца‖, и у земљи и ван ње. 
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   Савет Покрета за заштиту људских права у Југославији 

 

 

-15 октобар 1991 године. Наш Покрет стављен ван закона. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                                             

15.10.1991. год. 

 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд, 

 

Југославија 

 

                                              СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 Наш Покрет стављен ван закона 

 

             Обавештавамо вас да је наш Покрет спречен да функционише и обавља своје 

активности. Иако смо ми политичка странка која је међу првима у Србији уписана у 

регистар политичких странака како на републичком тако и федералном нивоу, иако 

је наш генерални секретар Томислав Крсмановић био на прошлогодишњим 

изборима кандидат за председника Републике и упркос што смо још од 1975. године 

активни у  заштити грађана који су жртве кршења њихових законских права, ми смо 

онемогућени да обављамо наше легалне активности које су уписане у наш страначки 

програм који је верификован код надлежног државног органа. 

 

             Наиме, није донето никакво решење званичног органа о забрани рада, али се 

то чини у пракси. Очигледна је намера властодржаца да то ураде и да се отарасе 

једне странке која им смета јер износи на видело злоупотребе са људским правима, 

али да то у исто време вешто прикрију од увида шире јавности. Борећи се за истину 

ми желимо да вама и јавности сва ова недела према нама обзнанимо. 

 

             Документација нашег Покрета је 5.6.1991. године однета насилно и без 

правног основа од стране полицијских органа и упркос наших правних мера нама 

није дат чак нити било какав одговор, и није обављен ни увиђај како то закон 

налаже. 10. октобра ове године из стана Т. Крсмановића је опет насилно однета наша 

архива, и списак са именима, адресама и бројевима телефона више стотина наших 

чланова из Београда ,и будући да немамо копију, траг са њима је затрт, и тиме 

парализована ова наша највећа подружница. Лист „ЉУДСКА ПРАВА― гласило 

нашег Покрета број 2 је публикован 29.6.1991. године и послат поштом на адресе 

наших претплатника и чланова широм Србије, али га још многи нису добили до 

данашњег дана. То значи да је заплењен на пошти. Тако да је наш лист угашен без 

забране, будући да ми нисмо више у стању да финансирамо његово штампање јер 
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немамо средства . У вези заплене листа смо поднели кривичну пријаву против 

Поште 2 Београд али још нисмо добили никакав одговор.     

 

       Вековна тековина људске цивилизације ПОШТА је нама брутално ускраћена, и 

наше писмене пошиљке често не стижу до примаоца ,тако да морамо све да шаљемо 

препоручено и са повратницама ,и да често правимо потражнице (има много 

позитивно решених потражница где се види да писма масовно не стижу до 

примаоца). Телефони наших челника су често искључивани, или пак се праве разне 

друге сметње. Посебан проблем је повремено испоручивање нереалних астрономски 

високих телефонских рачуна. Полицијски органи ломе писаће машине наших 

активиста да би им узели време, новац и смањили информациони импакт и 

убедљивост кроз ружнији изглед и лошу физичку презентацију наших саопштења и 

дописа. Иако смо се обратили појединим општинама у Београду и Србији нигде нам 

нису дате просторије. Да би дошли до финансијских средстава обратили смо се 

општини Стари град у Београду ,да нам да дозволу за продају листа на јавним 

местима и да би се могли бавити комерцијалним активностима, али иако смо захтев 

поднели још децембра 1990. године још нам није ни одговорено. Т. Крсмановић не 

долази већ годинама у Међународни прес центар јер га на улазу дочекују песницама 

конобари и особље установе. Оно што је најгоре то је да Т. Крсмановић који је 

подстанар нема право да изнајми стан ,јер свугде после неколико месеци добија 

отказ ,јер органи полиције врше притиске на станодавце да му то ураде. Иако смо 

врло активни и издајемо честа саопштења и предузимамо разне акције одбране 

грађана жртава неправди и различитих облика кршења њихових законских права, 

сада се залажемо за преко 1000 породица из Србије, средства јавног информисања 

одбијају да о томе обавесте јавност а велики публицитет придају појединим 

помодним појавама и личностима у нашем друштву. Откази, полицијска 

малтретирања, претреси и упади у стан, физички обрачуни, претње и 

застрашивања,сваковрсни прогони су свакодневница многих активиста нашег 

Покрета.  

 

        Надлежне службе испољавају велики интерес за здравље и физичку кондицију 

наших челника,  и излажу их замарањима и исцрпљивањима, прете њиховом 

здрављу. Изложени смо бесомучној стратегији замарања, узимању времена, новца, 

енергије. Тако је било и на прошлим изборима и на такве начине смо били 

елиминисани из изборне утакмице што покушавају и сада да нам учине. 

 

        На делу је превара јавности. Иако званично постојимо ми служимо само као 

декор странци на власти која тиме ствара утисак да опозиција постоји, а то у пракси 

није случај. Властодршци испољавају селективност према појединим политичким 

странкама. Једним странкама се чине погодности и олакшице, а поједине су као наш 

Покрет угушене ,мада се то вешто прикрива. Пропулзивност појединих странака се 

не може објаснити претежно снагом њихових програма и челника,него пре свега што 

тако жели странка на власти. 
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         Оваква репресија према нашем Покрету и многим другим странкама се не може 

оправдати постојањем ратне ситуације у СФРЈ ,јер према међународним 

конвенцијама рат не може бити оправдање да се људска права крше. 

 

         Обавештавајући вас о оваквим незаконитим поступцима према нашем Покрету 

,захтевамо од вас да предузмете адекватне мере да нам се омогући рад, и дају права 

која нам припадају по закону. О овоме смо обавестили међународне организације 

задужене за заштиту људских права као и владе појединих држава. 

 

        У нади да ћете предузети одговарајуће мере и дозволити нам да користимо права 

која нам припадају по закону. 

 

                Савет Покрета за заштиту људских права. 

 

 

 

 

-1991.година. П О Т Р Е Б Н А    И М   Ј Е   П О М О Ћ   ……………………. 

 

 

СОТИР МИТИЋ (1947) кувар из Врања је добио отказ у болници у Врању што је 

обзнанио малверзације његовог непосредног претпостављеног и његово незаконито 

богаћење. О њему је писао и часопис Ревија 92, води поступак пред судовима. 

Изложен је малретирањима шире у друштву због тога, без средстава за живот. 

Захтевамо да се његови судски процеси приведу што пре крају уместо отезања и да 

му се врате одузета права. 

 

БАЈО БАЈАГИЋ, радник, Иве Лоле Рибара број 53, 21465 Бачко Добро Поље је већ 

петнаест  година изложен прогонима, малтретирањима, провокацијама и 

преживљава драматичне и тешке тренутке, само зато што је указао на 

неправилности у његовој радној организацији, нерад, јавашлук, алкохолизам, туче 

на радном месту, несавесно обављање посла. Нарочито се ситуација погоршала 1983. 

године када је због свога принципијелног става истеран из СКЈ. Почела су 

премештања на нижа радна места, смањивана плата, чести дисциплински поступци, 

понижавања, вређања, претње, онемогућен је да добије стан када је на њега дошао 

ред иако је његова супруга незапослена и има двоје деце ђака. За то време су други 

станове добили преко реда и мимо критеријума Правилника о стамбеним односима. 

Обраћао се судовима да би заштитио своја прав али је спрега моћника била јача. 

Обраћао се Суду удруженог рада, Врховном суду Србије али без икаквог резултата. 

Обраћао се Већу синдиката СССРНЈ; Југословенском форуму за људска права и на 

друга места али без икаквог резултата. Његов предмет се сада налази код Вишег суда 

Војводине а води поступак и по питању доделе стана солидарности под бројем 

С331/90 у Суду удруженог рада у Новом Саду. Б. Бајагић ужива поверење радника и 

њихов је трибун, има 31 годину стажа. Захтевамо његову рехабилитацију и 

обештећење и задовољење његових законских права. 
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ДРАГОСЛАВ ГЛИШИЋ,  бивши службеник ССУП-а из Београда, Лошињска бр 25А, 

Београд, је пре 15 година истеран са свога раднога места где је радио савесно и то 

путем монтираног судског процеса. Кола су се сломила на најслабијем, стражару, 

требало је наћи кривца и на њега бацити кривицу. Одлуком Врховног суда Србије 

је1983. године враћен на посао али су надлежни из ССУП-а одбили да одлуку суда 

спроведу у дело. Раније нису поштовали ни сличну одлуку Суда удруженог рада. 

Притисци се појачавају и против њега је 1984,. године поднета Кривична пријава од 

стране ССУП-а за непочињено дело. За све ово време је он и цела породица изложена 

застрашивањима, претњама, полицијским малтретирањима. Жена и деца 

доживљавају тешке трауме. Лишавали су га права на адвоката, затварали без повода 

и законског основа. Осуђивали су га и на казне затвора. У знак протеста 20.5.1988. г. 

је изашао на Трг Републике са транспарентом у руци на коме је писало да је невин и 

да је жртва прогона. После 30 минута је ухапшен од милиције и одведен колима у 

СУП Стари град, ул. Мајке Јевросиме, а затим спроведен у ГСУП у 29. новембра. 

После тога је насилно спроведен у Психијатријску болницу „Лаза Лазаревић― у 

Падинској скели где је остао до 2. јуна излаган цело време неиндицираном 

фармацеутском третману, ињекцијама, таблетама, губио је свест, њему је лекар др 

……. казао „ту си по налогу СУП-а―. И даље је без посла и цела породица страда од 

полицијских прогона живи у страху и беди. 

 

СНЕЖАНА НИКОЛИЋ из Београда, активиста наше организацје је већ дуги низ 

година жртва тешких прогона, агресивних насртаја њених суседа, отимачине њене 

имовине, без адекватне заштите полиције и судства. Она је жртва политичких 

прогона. 

 

ДРАГОЉУБ МИЛЕНКОВИЋ возач аутобуса у РО „Младост― у Александровцу 

(Жупа), садашња адреса Врањска бања, Олимпијска 64, је зато што је захтевао од 

директора РО „Младост― где је био запослен, да му се исплати 6.757 за прековремени 

рад је добио отказ. Али је у дисциплинском решењу наведен други разлог, самовољно 

напуштање радног места. Обратио се Суду удруженог рада у Чачку, тек после 5 

година је судски процес почео. Суд у Чачку доноси Решење да се поништи одлука РО 

„Младост― као супротна закону. Почетком 1988. године му је исплаћен известан 

износ али јако умањен. Оно што је добио као накнаду је мање него ли што је платио 

за судске процесе. Обраћао се на разне адресе жалбама али без икаквог резултата. У 

међувремену му је ослабило здравље и преведен је у инвалидску пензију. Захтевамо 

да се неправде према Д. Миленковићу исправе. 

 

ЂОРЂЕ НЕШКОВИЋ (1921) правник без посла и пензије, Голсвортијева 2, син 

угледног предратног државног службеника доктора права (докторирао у Бечу), и 

мајке лекарке (Пољакиње), је од 1942. године припадао четничком покрету. Затим је 

заробљен од партизана и мобилисан на Сремски фронт. Од 1945. до 1947. године је 

више пута хапшен. Ускоро је осуђен на казну од петнаест  година, смањена на десет  

година, провео је само годину дана у Пожаревцу одакле је ослобођен после амнестије 

1948. године. После тога се настављају прогони, полицијска шиканирања, упади у 

стан, претреси, хапшења и сл. Био је 1952. године полицијском одлуком прогнан из 

Београда у Аранђеловац где је био под стриктном контролом УДБ-е и морао сваки 
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дан да се јавља, био је изолован и грађанима забрањено да са њим разговарају. 

Оженио се 1948. године али услед сталних прогона, несређене егзистенцијалне 

ситуације, притисака на супругу, ингеренција у породични и брачни живот брак се 

распада. После рата се уписао на Медицински факултет у Београду, али је отуда 

избачен као политички непожељан .Одузета му је имовина на незаконит начин и од 

тада води судски спор који се растеже у недоглед. Одувек без запослења, без сталних 

прихода, живи у стану родитеља, живи у беди, без социјалног осигурања, здравствено 

је осигуран преко ћерке Оливере Јурић Нешковић. И даље је изложен притисцима и 

у изолацији, прогањан. захтевамо да буде рехабилитован, обештећен, да му се врати 

одузета имовина, дају могућности да лечи оштећено здравље. Он је као бивши 

четник данас више прогањан од вођа Српског четничког покрета. 

 

ОЛИВЕРА ЈУРИЋ-НЕШКОВИЋ (1950) ћерка Ђорђа Нешковића, колпортер у 

фирми „Штампа―, завршила Економски факултет у Београду, разведена, 

Голсвортијева број 2, страдала и страда због оца. Растурене породице онемогућена 

професионално, без стана, довољних прихода, под контролом СДБ, оболела. 

 

ЦАРЕВНА БОРИСАВЉЕВИЋ, радница ДП конфекција „Деса Петронијевић―, 

Ужице, адреса: 108 Сарића Осоја је Решењем директора предузећа од 3.12.1990. 

године истерана са посла зато што је дана 27. и 28.11.1990. године штрајковала 

захтевајући да добију плате, у Решењу се каже „да је преузела улогу лидера 

радника―, „да је ишла у Радио Ужице―. Царевна тврди да је то зато што је захтевала 

плате на време а за шта нису криви радници него директори. Она је позната као 

једна од најбољих радница и да је пребацивала редовно норму. Захтевамо да се 

поступи обавезама Владе СФРЈ и уставу и закону и она буде враћена на посао и 

обештећена. 

 

СЛОБОДАН ИВЕТИЋ  (1954) приватни предузимач из Земуна се жали да је као 

политички неподобан годинама прогањан од тајне полиције после повратка са рада 

из САД, да је онемогућен да обавља свој приватни посао јер му сметају у контактима 

са другим фирмама органи СДБ, да су његови телефонски разговори 

прислушкивани, заплењује преписка, да се над њим спроводи изолација. Имао је две 

саобраћајне несреће у којима је био теже повређен, једном је једва преживео, био је у 

коми. Поседује лекарско уверење број 5944 од 7.11.1990. године да је способан за 

вожњу возила и да је душевно потпуно здрав, издато од Дома здравља Земун. 

Захтевамо да се његови наводи провере и према њему поступи у духу закона и 

људскости. 

 

ЖИВАДИН БОГАТИЋ (1940),  пензионисани официр, Гандијева 152/IV-17, Нови 

Београд је рођен у ванбрачној заједници. Завршио је Војну академију, као активан 

официр ЈНА је изјавио да не жели да буде члан СКЈ. Одмах је избачен из службе у 

ЈНА, разуме се евоцирањем другог разлога, наводно неспособан за службу у војсци. 

Дотле је имао право да користи име оца које је било уписано у његовој личној карти, 

али му је то право одузето. Зато има велике неприлике: не може примати ни 

подизати пошту, из банке новац, пакете, писма, не може потписивати чекове, не 

може имати пасош, не може се уписати у библиотеку, нема право гласа, не може 
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продавати некретнине. Правно откако је истеран из ЈНА без идентитета. Он 

покушава да оствари своје законско и уставно право на личну карту али је то 

немогуће јер је третиран као лице са неисправним документима. Према закону и 

уставу деца рођена у ванбрачној заједници имају иста права као и деца рођена у 

браку. Захтевамо да се ови наводи испитају и према Богатићу поступи по закону и да 

му се његово право на личну карту и име. 

 

МИОДРАГ СПАСИЋ, дипл. инг. агрономије, 16. октобра 80, 11321 Лугавшчина је 

одлуком Земљорадничке задруге „Будућност― из Осипаонице број 2791-84 од 

31.5.1984. године оглашен кривим за непочињено дело и на монтираном 

дисциплинском процесу му је изречена мера престанка радног односа. То му је 

учињено зато што је као члан СКЈ и руководилац Радне јединице разоткрио 

малверзације, мито, неспособност и разне неправилности моћника. Избачен је одмах 

из СКЈ а затим истеран из службе. Он је поднео Општинском суду у Смедереву 

17.5.1989. године Кривичну пријаву против виновника где је детаљно објаснио 

околности у којима је добио отказ. Жалио се надлежним државним органима али без 

резултата. Упоредо са њима је изложена прогонима и цела породица. Избацили су их 

из стана, однели намештај, одећу, дечије књиге, итд. Његова благовремена тужба се 

налази у Општинском суду у запећку, надлежни одбијају да је узму у разматрање. 

Захтевамо да његова жалба буде узета у разматрање и правда задовољена, он враћен 

на своје радно место, рехабилитован и обештећен. 

 

ВЛАДИМИР ШАФАР (41), 16. октобра 15, Миријево, је жртва политичких прогона, 

премлаћивања на јавним местима од органа СУП-а,  исељен је насилно и на 

незаконит начин из свога стана у Земун Пољу, избачен је са посла. Он се жалио на 

све могуће адресе али нигде није могао добити заштиту. Захтевамо да се његове 

жалбе испитају, на њих одговори и предузму мере које се налажу по закону. 

 

РАДИША ЈОКСИМОВИЋ (1928) бивши капетан брода и контролор ГСП Б из 

Дудовице страда већ тридесет година због својих политичких ставова. Био је због 

тога осуђиван и провео је две године на Голом отоку, био је осуђен и на смртну казну, 

бежао је по шумама, био је хапшен и прогањан на све могуће начине. Он је без 

егзистенције и нерешеног имовинског статуса, под забранама и контролисан од 

стране СДБ. И даље је изложен шиканирањима и лишавањима његових права. 

Захтевамо да буде рахабилитован, обештећен, и престану прогони који још трају. 

 

БИЉАНА И АЛЕКСАНДАР КОВАНОВИЋ, Бориса Кидрича број 38, Београд, су 

били на раду у Либији. Тамо је Биљана 6.10.1985. године повређена тешко у 

саобраћајној несрећи и од тада је инвалид у колицима. ГРО „РАД― у којој је био 

запослен њен муж Александар са седиштем у Триполију није извршила своје обавезе. 

Такође су онемогућили да добију пасош за повратак у земљу. Александар је на 

незаконит начин изгубио запослење у поменутој фирми. Биљани је онемогућено 

право лечење, лишена је права на пензију, изложени су од тад сталним 

шиканирањима иако је Биљана од тада инвалид у колицима. Сада су подстанари, без 

посла и пензије. Освета се спроводи над њима од стране моћника који их прогоне 

зато што им нису конвенирали за време боравка у Либији. У питању је политичка 
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одмазда и обрачун. захтевамо да се закон испоштује, супружници Ковановић буду 

рехабилитовани и обештећени и враћена им њихова права. 

 

МИЛЕНА МИСАИЛОВИЋ (1939) новинар из Ужица, Херцеговачка 76/5 је истерана 

са посла због њених критичких наступа у штампи пишући као новинарка листова 

„Задругар― и „Ревија село―. Она је раскринкавала злоупотребе и корупцију, кршење 

људских права. Била је једно време хонорарни сарадник листа „Борба― па јој је и то 

радно место по казни укинуто. Штрајковала је 1989. године глађу десет  дана у 

Удружењу новинара Србије у знак протеста због прогона. Већ неколико година се 

налази на СИЗ-у за запошљавање без посла, средстава за живот, сви листови одбијају 

њене текстове јер је на „црној листи―. Разведена је, на ивици беде, са двоје деце. 

Захтевамо да се њена жалба испита и поступи према њој у духу закона. 

 

КРСТА ИЛИЋ пензионисани службеник ЗСУП-а Општине МРЗ Шумадија и 

Поморавље, Косте Абрашевића 1, Смедеревска Паланка поткрепљује своју жалбу 

документима да је 1978. године избачен са радног места Решењем ЗСУМ МРЗ 

Шумадија и Поморавље бр. 516-25 од 5.10.1978. г. само зато што је обзнанио 

неправилности и злоупотребе својих претпостављених као што су прикривање 

кривичних дела, фалсификати, итд. Он их је био оптужио ОЈ Тужилаштву за 

примање мита. Уместо да буду кажњени кривично кривци он добија отказ. 

Претходно је од њега захтевано да ћути, обећавано му је боље радно место, већа 

плата, али он то није хтео да прихвати, затим је против своје воље преведен у пензију 

као неподобан за рад у органима СУП-а. Пензиони основ је јако умањен, био је пред 

добијањем стана али стан није још добио. Обраћао се свим могућим инстанцама, 

Председништву Србије, С. Милошевићу и другима али без икаквог резултата. 

Захтевамо да наводи К. Илића буду што пре проверени и буде поступљено по закону. 

 

ВУЧЕТА ТОНЧИЋ, васпитач дефектолог у Специјалном дому у Јабуци код Панчева 

где се запослио 22.1.1985. године. Ова установа припада социјалној заштити САП 

Војводине у којој су смештени корисници мушког пола од 14 година па до дубоке 

старости који су ментално ретардирани. Основна делатност је збринавање и 

хабилитација а спор…дна рад у радионицама и на домаћој економији као и за трећа 

лица. Тренутно у установи има сто тридесет три  корисника (често су то деца из 

политички прогањаних породица, производ комунизма), установа има радионице, 

своју економију од четрдесет два  хектара и фарму свиња и кокошака. В. Тончић нам 

у својим дописима оцртава слику пакла на земљи, Голог отока социјалне заштите 

САП Војводина надомак Београда. Одвија се невиђена пљачка, крађе, прогони и 

шиканирања корисника установе, сексуалне бестијалности са њима од стране 

изопаченог особља, хране их помијама, туку их, затварају у подруме, ломе им ноге, 

поткрадају их и узимају им новац. В. Тончић је покушавао да ово обзнани. Моћници 

су устали против њега. Против њега је подстакнута ментално заостала особа и главу 

му размрскала металном шипком. Запошљавају сроднике. Тончић се обраћао свим 

могућим инстанцама али без икаквог резултата. Уместо интервенције и 

побољшавања притисци и прогони над њим и породицом се појачавају. Њему не дају 

ни стан на који има право, прете му и застрашују га. Захтевамо да наводи Тончића 
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буду испитани и њему буду обезбеђена заштита и сва права која му припадају по 

закону. 

 

ВЛАДИМИР ШУНДИЋ инвалид рада I категорије, адреса: 104 Нова, број 8, 

Вишњичка бања је недавно избачен из свога стана на незаконит и насилнички 

начин, са насиљем над супругом и децом. Дана 16.10.1990. године што се опирао 

незаконитим поступцима и о томе говорио јавно је био одведен насилно у ПБ 

„Губеревац―, али је особље одбило да га прими јер „није психијатријски случај―. Био 

је у више наврата шиканиран од полиције. Обраћао се у више наврата синдикату, 

Председништву Србије, С. Милошевићу и другима, али без икаквог резултата. Сада 

се сели из Београда испред прогона политичке природе који су последица 

изражавања мишљења. Оболео је тешко као и супруга и деца. 

 

 
 

РАДОВАН ВУКАСОВИЋ сарадник стручних служби Већа СССЈ и његове колеге, 

њих четрдесетак, се жале да су жртве обрачуна и да су на незаконит начин 

проглашени технолошким вишковима у Већу синдиката СССЈ и да су им уручени 

незаконити откази. Тврде да је то утолико тежи прекршај јер се дешава у синдикату 

који би требао да штити раднике а не обратно. Они указују на низ нерегуларности до 

којих је дошло овом приликом. Они су позвали адвоката у зграду Већа СССЈ али га 

је обезбеђење избацило из зграде. Они захтевају да се ова незаконита одлука 

преиспита и укине. Захтевамо да се наводи групе радника Већа СССЈ испитају и 

поступи по закону који треба да важи за све подједнако. 

 

ГОРДАНА МИНИЋ ЛУКИЋ бивши референт у Војном сервису Народне банке 

Југославије где је почела да ради 1985. године, била је задужена за расподелу станова. 

Увидела је убрзо пропусте и малверзације са становима. Захтевала је да добије стан 

када дође на ред, уместо тога је зарадила отказ. Отказ је незаконит и заснован на 

лажима и измишљеним оптужбама. Жалила се судовима који су били на њеној 

страни али радна организација је одбила да изврши уредне судске одлуке. Њој су 

рекли да су у те прљаве работе били умешани и генерали ЈНА па да је то „војна 

тајна― у коју не сме да се дира. Захтевамо да Гордана буде враћена на посао и додели 

јој се стан који јој припада по закону. 

 

АВДАКОВИЋ ЈОВАНКА, Бељаничка 6/12 Деспотовац, је била запослена у Дечијем 

вртићу „Рада Миљковић― у Деспотовцу, била је члан СКЈ, члан Радничког савета, 

председник ООЈ Синдиката, председник комисије за радне односе. Све је било лепо 

док није проговорила о неправилностима претпостављених и њиховим 

злоупотребама: непроверавање куповина за вртић, начин коришћења топлих оброка, 

кршења самоуправних права запослених, прогони људи, употребу кухиње у приватне 

сврхе, што се тиче хигијене, непоштовање стандарда за заштиту дечијег здравља и 
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сл. Почела су шиканирања, дисциплински поступци, казне, а све је кулминирало 

14.3.1990. године када је била брутално претучена од радника рачуноводства, који је 

то урадио по директиви, ……… у просторијама Дечијег вртића. Уместо казне 

насилника њу су казнили „за ремећење јавног реда и мира у вртићу―, она је због тога 

суспендована. Обраћала се Већу Синдиката СС, Инспекцији рада Србије, Радничком 

савету вртића. Остављена је без средстава за живот. Захтевамо да њена права буду 

испоштована.   

 

ЗОРИЋ НИКОЛА, Церска 10, 35280 Параћин је пореклом из Македоније. Његовом 

оцу је за време рата одузета земља од Бугара као Србину, као и осталим Србима тамо 

и до данас није враћена нити им дата било каква надокнада у новцу или имовини. 

Известан број ових грађана је добио имовину или земљиште у Војводини али други 

нису добили никакву надокнаду. Н. Зорић тврди да је њему било забрањено да се 

врати на родну груду као и многим другим Србима и Црногорцима и онима са 

Косова. Обраћао се и Председнику Титу али безуспешно. Захтевамо да се његов 

проблем стави на дневни ред. 

 

РАВНОГОРСКИ ПОКРЕТ је као политичка организација забрањен на основу чл. 10. 

ст. 3. Закона о политичким организацијама. Захтевамо да ова неправда буде 

исправљена, ти који треба да одлуче су грађани а не странка на власти. 

 

ВЕЉКОВИЋ ДРАГИША, бивши домар ФК „Обилић― из Београда, Господара 

Вучића 189, се жали на шиканирање од стране Управе ФК „Обилић― услед тога што 

се залагао за правду. Истеран је са посла и из свога стана на улицу и претворен у 

социјални случај. Он се жалио на разне адресе, судовима иако је његов случај 

позитивно решен Управа ФК „Обилић― одбија да спроведе у дело одлуке судова. У 

међувремену су деца била принуђена да напусте школу да би зарађивала кору хлеба, 

ћерка се разболела од ТБЦ, породица се распала. Обраћао се Скупштини града 

Београда, Градском комитету СКЈ итд. Захтевамо да судске одлуке буду спроведене у 

дело и према Д. Вељковићу се поступи на законит начин. 

 

МИЛОРАДОВИЋ РАДОВАНКА (1955) незапослени социјални радник из 

Светозарева, Т. Пајевића бр. 21/2, удата, без деце, није никада била члан ни СКЈ 

нити СПС. На евиденцији Завода за запошљавање Светозарева се налази од 1973. 

године (тада је имала средњу стручну спрему) а од 1983. има вишу. За ово време су 

многи са мање квалификација и преко реда добили посао захваљујући рођачким и 

пријатељским везама са утицајнима и својој политичкој припадности. Захтевамо да 

се прекине са политичком дискриминацијом над овом младом женом и да јој се 

посао. 

 

ПЕТЕР ХАЈДУ, бивши возач, Николе Тесле 62, Нови Бечеј, стари борац за људска 

права и социјалну правду, се жали да је на незаконит начин у његовом предузећу 

добио отказ. Без средстава је за живот као и цела породица. Како он тврди то му је 

учињено зато јер се залагао за правду и законитост., и зато што је припадник 

Назаренске верске заједнице. Захтевамо да се његови наводи провере и према њему 

поступи у духу закона и правде, људскости. 
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ЈЕВРЕМОВИЋ ДУШАНКА (1953) незапослени новинар, Петровац на Млави, 

Милана Ракића број 17, неудата, без деце, сада проглашена за инвалида I категорије. 

Као студенткиња у Београду 1975. године због критике званичне политике изречене 

на једном скупу пред домаћим и страним студентима у Студентском граду на Новом 

Београду је била жртва полицијских малтретирања од стране СДБ. Затим су дошла 

кола хитне помоћи и била је против њене воље пребачена на Психијатријску 

болницу „Лаза Лазаревић― али је одбијен пријем са образложењем да је здрава. 

Поново је ухапшена због истога разлога 17.4.1975. године и одведена насилно у ПБ 

„Губеревац―, органи СУП-а су успели да обману породицу да је била болесна. После 

ослобађања је поново ухапшена октобра 1976. године и спроведена поново у исту 

здравствену установу, подвргнута масовним дозама врло јаких ињекција. Након тога 

су јој одузели пословну способност и претворили је у играчку моћника који су на тај 

начин желели да је дискредитују у јавности и њене критике јавне званичне 

политике. Одузет јој је пасош, право гласа. 27.7.1981. године је завршила у 

Југословенском институту за новинарство, новинарску школу чију диплому 

поседује. Нигде није могла да нађе посао, била је пуне две године без здравствене 

заштите. Одредили су јој за старатеља Центар за социјални рад у Петровцу на 

Млави који је за њу истински прогонитељ. Преведена је у инвалида I категорије, 

Центар за социјални рад распродаје њену имовину. Дана 12.10.1985. године је била 

поново на незаконит начин и без основа и повода смештена насилно у 

психијатријску болницу. Она нам се жали да јој је живот упропашћен и различите 

области живота стављене под контролу. 

 

АЛЕКСАНДАР РАШКОВИЋ, дипл. инг. пољопривреде и политиколог, Карађорђева 

77, Краљево, се жали да је изложен жестоким прогонима зато што је указивао на 

пропусте у аграрној политици локалних функционера и на друге негативне појаве у 

друштву. Већ 6 година је лишен права на рад, запослење, здравствену заштиту, 

пензионо и инвалидско осигурање, на егзистенцију, лични доходак, на ефикасну 

судску заштиту, на друга законска и уставна права. Добио је отказ 26.4.1985. године. 

Решењем Основног суда удруженог рада у Чачку Ро. бр. VII-268/85 oд 4.6.1985. године 

је враћен на посао у Регионалној заједници, као и Решењем Општинског суда у 

Краљеву. Али је послодавац одбио да судске одлуке спроведе у дело. Захтевамо да се 

према Рашковићу исправе неправде. 

 

проф. ДУШАНКА РАСУЛИЋ, бивши самостални саветник шеф Одсека за обраду 

фондова друштвено-политичких организација Архива Југославије (при СИВ-у). 

Решењем број 486/2 од 18.6.1990. године јој је изречена мера престанка радног односа 

са правом на пензију. Д. Расулић се жали да је то незаконито, да она не испуњава 

услове за старосну пензију јер јој је за то потребно још 9 година. Тврди да јој је то 

учињено зато што није била члан СКЈ па је зато и јуре са посла а други који су 

политички организовани остају. Захтевамо да се случај Д. Расулић преиспита и 

поступи по закону, јер не прима лични доходак већ два месеца и нема од чега да 

живи. 

 

ЈЕЛЕНА НЕДЕЉКОВИЋ (1937) домаћица Генерала Згоњанина 16, Ново Кијево, је 

жртва насртаја на њен имовину 
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ТЕШАНОВИЋ ЗАГОРКА (1945) теренска бабица запослена у Дому здравља Баново 

брдо од 1970. године, мајка сина од 11 година, самохрана је мајка, до данас није 

решила стамбено питање и од 1984. године води судски спор да би дошла до праве. 

Директорка јој је отворено рекла: „Док сам ја овде стан нећеш добити―. Она је 

вештим махинацијама руковилаца радне организације и локалне бирократије 

онемогућена да се усели у стан који добије на основу листе Правилника о становима 

установе. Она сада станује у стану њене сестре која се лечи од рака у Лондону. 

Захтевамо да јој се да стан на који има право по закону.  

 

ДИНИЋ ОЛГИЦА је изабрана конкурсом у ГРО „Рудник― и 25.4.1988. године 

потписала уговор о преквалификацији за радно место „техничар друштвене 

самозаштите.― Пошто је обавила обавезе из уговора уложила је и захтев за заснивање 

радног односа. Уместо обећаног радног места уручено јој је решење за радно место 

„ватрогасац приправник―. О. Динић је захтевала своје право и зато је добила отказ 

одлуком дисциплинске комисије од 2.4.1990. године број 2072. Захтевамо да се 

поступи по закону и О. Динић дају права која јој припадају по закону. 

 

ДРАГИЦА РИСТИЋ, службеница под отказом већ једну деценију, Кларе Цеткин 3А, 

Земун, је била запослена од 1971. године у Југословенској пољопривредној банци. 

Она је указивала на неправде и злоупотребе и зато су је истерали са посла уз 

кривотворење чињеница и докумената. Иако има судске пресуде у своју корист њена 

установа одбија да их спроведе у дело. Она је сада у безнађу, скршена и ојађена, без 

средстава за живот за своју породицу и себе. Захтевамо да њен случај буде стављен 

на дневни ред и решен у духу законитости и правде. 

 

ВАШАЛИЋ МИЛОРАД, књиговођа, 27. јула 16, Шипово БиХ, је по основу јавног 

конкурса конкурисао и дошао у Шипово у РО „Планум― на радно место 

„руководилац привредно и рачунског сектора― новембра 1979. године. По службеној 

дужности је 1.7.1983. године пријавио злоупотребе и отуђење друштвене имовине. 

Дана 5.9.1983. године му је достављена Одлука бр. 1240/83 којом му је изречена мера 

престанка радног односа у радној организацији. Уложио је протест у законском року 

а затим се обратио Основном суду удруженог рада Бања Лука али одлуке Суда 

удруженог рада нису примењене. Захтевамо да се исправе неправде према М. 

Вашалићу. 

 

МИЛАДИН ШАЛОВИЋ, инвалидски пензионер, бивши дипломата запослен у 

амбасади у Португалу, у Лисабону. Услед потребе реорганизације и растерећења 

особља проглашен је за вишак по њему на незаконит начин и прикраћен у његовим 

правима. На њега су почели да пребацују најтеже радове, прековремени посао, нису 

му плаћали прековремени рад. Ускоро је игром случаја имао саобраћајни удес што је 

попримило димензије „случаја― и о томе је био обавештен и Београд. Он је био 

оптужен за крађу браника са аутомобила. Дисциплински је кажњен отказом. Жалио 

се судовима сада је поступак у току. Остаје без посла, на улици са супругом и двоје 

деце. Против њега су подношене  и кривичне пријаве и био је и притваран. После 

жалбе Врховном суду био је ослобођен притвора. Био је осуђен на казну затвора од 

годину дана. Сада живи код таста, обавља физичке послове и нигде не може да добије 
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запослење, поготову не у својој струци. Страдају упоредо деца и супруга. Захтевамо 

да он буде рехабилитован и обештећен. 

 

РАДОВАН ЧУГАЉ, радник, Посавског одреда 15, 22410 Пећинци, је пао у немилост 

далеке 1963. године. Због неслагања са званичном политиком напустио је СКЈ и 

одмах затим је избачен са посла. Све до 1972. године је био без посла и обављао разне 

сезонске послове. Тада се запослио код приватника где је радио до 1979. године када 

је приватник морао да затвори радњу због великог пореза. Нигде више не може да 

нађе посао. У условима нерешене егзистенцијалне ситуације и притисака се распада 

породица. Чугаљ је све болеснији. Он је и подстанар, нема новца за алиментацију 

сину. Пензију не може да добије јер нема година службе. 

 

ХОРВАТ ПАВЛЕ (1946),  Кулпин, ул. Ј. Чмалића бр. 16 је био пословођа у 

продавници „Једноте― у истом месту. Почели су да му пребацују да је политички 

неподобан зато што је верник Баптистичке цркве у Кулпину. Све до 1983. године је 

био изложен клеветама и притисцима. Почевши од 1983. године у продавници је 

добио за сарадницу рођаку ……. министра из Н. Сада која је будући да је била 

политички утицајна почела да га шиканира. Смењен је ускоро на незаконит начин 

са радног места пословође и без оправданог повода. Запрећено му је да ако се буде 

жалио да ће га стрпати у затвор због припадности Баптистичкој цркви Југославије. 

У међувремену је озбиљно оболео од шећерне болести и запао у прединфарктно 

стање. Затим је пребачен на рад у Бачку Паланку са двократним радним временом 

(од 7 до 12 и од 15 до 18 часова) морао је да путује два пута дневно. Јануара 1984. 

године је пребачен у исту продавницу у Кулпину где га је чекала мучитељка и где је 

радио две године под стриктним надзором. Строго су га надзирали да никоме не даје 

духовну верску литературу. Он је сада у депресији, на ивици нервног слома. У 

таквом стању депресије и расејаности заборавио је да плати један мали рачун од 

седамнаест  динара и зато су му дали отказ иако до тада није починио било какав 

прекршај. Жалио се Радничком савету, Суду удруженог рада, ПКСКЈ, Синдикату. 

Деца напуштају школу због бојкота и шикане, супруга обољева. Захтевамо да се 

прекине са верским прогонима Павла Хорвата.. 

 

МИХАЈЛО ПАВЛИЦА, без занимања и запослења, III Крајишка бр. 62, 23242 

Банатски Деспотовац, је без прихода и решене егзистенције, зато што је изразио своје 

мишљење. Не може већ дуги низ година нигде да нађе запослење, да стекне приходе, 

заснује брак и породицу, има децу, онемогућено му је да објави своје литерарне 

радове, изложен је полицијским малтретирањима. Зато што се жалио на политичку 

дискриминацију 28. маја 1990. године је због јавне критике и жалби државним 

органима био насилно смештен у ПБ Зрењанин где је био на незаконит начин и 

супротно лекарској етици, по казни, „лечен― до 19.6.1990. године. М. Павлица је 

покренуо кривични поступак против починиоца и обраћао се и Југословенском 

форуму за људска права ССРНЈ, Покрајинском јавном тужиоцу, Општинском суду у 

Зрењанину, СИВ-у итд. М. Павлица је под опасношћу да му буде одузета пословна 

способност и да буде стављен под старатељство и да буде на неизвесно време смештен 

у психијатријску болницу. Позивамо јавност да се заложи за М. Павлицу, захтевамо 

према њему законит однос и престанак психијатријских и других прогона. 
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-професор др ОБРЕН ЦИЦОВИЋ,  психолог, један од оснивача наше организације, је 

био жртва политичке дискриминације у његовој фирми, потиче из политички 

прогањане породице, нарочито се истакао у борби против злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе. 

 

ЖИВАН СПАСЕНОВИЋ, Трговачка 58, Железник, њему је експроприсана кућа, 

коју је саградио на своме плацу, одузета је на потпуно незаконит начин и сада је 

туђинац у својој сопственој кући. 

 

СВЕТЛАНА СТАНКОВИЋ дипл. инг. заштите на раду, Тимочка 6, Ниш, енергична 

млада жена је онемогућена већ 15 година да добије запослење, У СИЗ-у за 

запошљавање у Нишу пријављена је од 8.8.1971. године. Иако је врло способна и 

стручна не може нигде да нађе посао јер нема паре да то плати, поштена је, није у 

рођачким и пријатељским везама са утицајнима, није члан СКЈ. За то време 

политички добро стојећи кандидати долазе до посла преко реда. Без посла, прихода, 

егзистенције, понижена и одбачена. Она је удата, мајка двоје деце, супруг зарађује 

свега 2 милијарде и 100 милиона динара. Обраћала се Председништву Србије, С. 

Милошевићу и другима али без резултата. 

 

ШЕАТ ЖИВКА виши физикални терапеут у ДЗ „Борис Кидрич― у Београду је имала 

проблема на радном месту зато што је критиковала неправилности у њеној радној 

средини. Због изражавања критичких мишљења је против своје воље насилно по 

казни била смештена у психијатријску болницу дана 4.12.1987. године 

психијатријска болница „Лаза Лазаревић― без икаквог законског основа и 

медицинске индикације. Била је изложена неиндицираном медицинском третману. 

Сада јој прете новом насилном хоспитализацијом. Захтевамо прекид прогона. 

 

проф. др НОВИЦА ВУЧИЋ (1927) Лок код Новог Сада, ул. М. Тита 42 је без 

запослења од 1973. године када је истеран из службе са Правног факултета у Нишу 

као „морално-политички неподобан―. Одузет му је стан, ствари распродате, 

члановима породице одузети пасоши. То му је учињено зато што је износио критичко 

мишљење о званичној политици, био је оцењен као либерал и западњак. 

Председништво Правног факултета је 20.4.1990. године заузело становиште да више 

не стоје разлози због којих је професор Вучић искључен из наставе али ништа није 

предузето да он буде враћен, обештећен и рехабилитован. Он тврди да је све по 

старом и да промене нема. Тврди да се у Србији наставља бољшевизам. 

 

НИКОЛА ГЕНЧИЋ Ociweg 46 7312 Am. Apeldoorn HOLLAND је 29.3.1987. године на 

бруталан начин лишен своје путне исправе на граничном прелазу у Јесеницама у 

Словенији и од тада не може да се врати у земљу. У питању је прогон 

неистомишљеника и акт супротан Уставу СФРЈ и међународном праву и обавезама 

Владе СФРЈ. Захтевамо да се Генчићу врати одузети пасош и његова права која му 

припадају по закону. 
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            Ми сада обрађујемо неколико стотина оваквих случајева и досијеа. А нама се 

обраћа само мали део оних који су угрожени у њиховим правима јер смо ми још мало 

познати у широј јавности. Људска права у друштву се и даље масовно, систематски и 

флагрантно крше. 

 

           Ми знамо да ће званичници наше тврдње демантовати као непроверене и 

неаргументоване, паушалне оцене, произвољности. 

 

         У одговор на такве оптужбе на наше аргументе ми предлажемо да се оснује 

мешовита КОМИСИЈА, која ће бити састављена од представника властодржаца и 

нашег Покрета која ће наше представке испитати на један објективан и 

непристрасан начин. У ову комисију би дакле требали да уђу представници 

вишестраначке скупштине и нашег Покрета за заштиту људских права у 

Југославији. Уколико званичници то одбијају онда то недвосмислено значи да се 

плаше истине и да прећутно признају оправданост наших оптужби о стању људских 

права у друштву, у Србији и Југославији. 

 

          Ми смо одувек властима предлагали да се наше тврдње провере а оне су то 

упорно одбијале. Сматрамо да су дошла времена да се окрене лист и о томе 

проговори на другачији начин него ли досада. 

 

        Иако је у Србији уведен вишепартијски систем са масовним злоупотребама са 

људским правима се наставља али се то жели све вештије укрити. То наш Покрет 

неће дозволити и у границама својих скромних могућности ће све учинити да ово зло 

буде раскринкано. 
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-15 октобар 1991.године. Допис државним функционерима. 
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-Новембар 1991.године. Балканизација. 

 

ЈНА заузела западни део Вуковара . Заузета српска села 

између Дарувара и Славонске Пожеге, талас избеглица.Касарна ЈНА Логориште 

у Карловцу евакуисана уз мртве и рањене. 

 

Милошевић одбија мировни план Хашке конференције. 

 

Хрватске снаге по први пут гађале територију Србије (Шид, извештено о четири 

погинула, сутрадан и Апатин). 

 

Европска заједница увела економске санкције Југославији, сутрадан их најављују и 

САД. СДС организовао плебисцит - Срби  БиХ  за останак у Југославији. ХДЗ БиХ 

прогласио тзв. Хрватску заједницу Посавине у Босанском Броду. Јако гранатирање 

Дубровника, погођен и хотел "Аргентина" где бораве посматрачи ЕЗ. Договор о 

"плавим шлемовима", на линији разграничења, уместо на републичким границама 

(ЈНА први пут пристаје на миротворце); примирје у Дубровнику ради евакуације 

посматрача ЕЗ и преко две хиљаде избеглица на броду "Славија". 

 

Рат у Хрватској: У нападу ЈРМ на Сплит судјелује разарач Сплит, што је једини 

случај у хисторији да неки ратни брод бомбардира град по коме је добио име; 13-то 

примирје у Хрватској - подизање хрватске блокаде касарни у замену за евакуацију 

свих савезних трупа; једно веће савезне скупштине изгласало неповерење савезном 

премијеру и секретару иностраних послова. Српске снаге заузимају Слуњ. 

 

Собрање Македоније усвојило Устав који је ту бившу југословенску републику 

означио као независну државу у постојећим административним границама. Од 120 

посланика за Устав су гласала 92. 

 

Српске снаге заузеле Борово Насеље. После тромесечне опсаде, Вуковар пао у руке 

ЈНА и разним српским паравојним јединицама. Влада Крајине огласила да се 

међународне снаге могу разместити само на линији разграничења. Проглашена 

 Хрватска Заједница Херцег-Босна у БиХ . 

 

Рат у Хрватској: Предајом хрватског гарнизона престаје оружани отпор у Вуковару. 

Миле Паспаљ председник скупштине САО Крајине уместо Велибора Матијашевића. 

Разорен Масленички мост. Лидери ХСП Доброслав Парага и Милан Вуковић 

притворени под оптужбом да су планирали оружану побуну.  

 

Договорено 14. примирје, прво посредовањем УН, на састанку Туђмана, 

Милошевића и Кадијевића са Венсом и Карингтоном у Женеви. 

 

Српске снаге заузеле Ласлово код Осијека, који је изложен нападима. Амнестy 

Интернатионал оптужује све стране у југословенском сукобу за мучење и убиства 

цивила; Савет Европе укида специјални статус Југославије. Резолуција 721 СБ УН - 

подржавају се напори генералног секретара и његовог изасланика за окончање 
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борби, спремност за слање миротвораца ако се примирје одржи. Канцелар Хелмут 

Кол обећава да ће Немачка признати Словенију и Хрватску "пре Божића". Туђман 

прихвата распоређивање снага УН унутар републике. 

 

Јужна Осетија прогласила независност од Грузије. 

 

 

-Новембар 1991.године.  Угрожавање здравља. 
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-  
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-Новембар 1991.године. Прогоне мога сина Милана. 

 

 
- 
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-1991.година. Извештај о раду Покрета за заштиту људских права објављен у листу 

ЉУДСКА ПРАВА. 

 

-  
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-СТАТУТ ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА. 
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-ПРОГРАМ ПОКРЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА.
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-18 новембар 1991.године. Директору Основне школе `` Вожд Карађорђе. 
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-Децембар 1991.године. Пожар на Балкану се разбуктава. 

 

Сајрус Венс мисији у Југославији (до 9. 12.). Министри ЕЗ укинули санкције 

југо републикама, осим Србије и Црне Горе; процурели извештај посматрача 

ЕЗ оптужује ЈНА да је "кукавичка" и одговорна за ескалацију рата, сугерише 

се војна интервенција. Хрватски сабор усвојио закон о мањинама (предвиђа 

културну аутономију). Стјепан Месић формално подноси оставку на месту П. 

П. СФРЈ; борбе код Стона, настављају се и код Осијека.  

 

САД увеле економске санкције за целу Југославију. 

 

КГБ, тајна полиција Совјетског Савеза, службено престаје с радом. 

 

Мишљење бр. 1 Бадинтерове комисије: СФРЈ је у процесу распада (све државе 

наследнице имају иста права).  

 

ФК Црвена Звезда у Токију победила чилеански клуб Коло-Коло резултатом 

3-0 и постала клупски првак света. 

 

Председници Русије, Бјелорусије и Украјине договарају формални нестанак 

СССР-а и његову замену Заједницом независних држава(ЗНД). 

 

Састављен Мастрихтски уговор којим је створена Европска унија из 

Европске заједнице и предвиђена монетарна унија (потписан у фебруару, 

ступио на снагу 1. 11. 1993). 

 

Почела Операција Оркан '91 - нови хрватски успеси у западној Славонији 

(противно примирју од 23. 11.). Генерални секретар УН де Куељар у писму 

немачкој влади "забринут" због немачке намере да призна две републике 

(признању се противе и САД и већина европских земаља, због страха од 

ескалације). 

 

Резолуција 724 СБ УН - проследиће се предлози за планирану миротворачку 

операцију у Југославији. Немачка издејствовала да Европска заједница 

призна Словенију и Хрватску до 15. 1., уз дефинисане критерије за 
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признавање нових држава (права мањина, неповредивост граница...) - 

републике да се пријаве до 23. децембра.   

 

Уставотворна скупштина САО Крајине у Книну усвојила Устав и 

прогласила Републику Српску Крајину; први председник Милан 

Бабић (међународно неће бити призната). Јако гранатирање Нове Градишке.  

 

Главни одбор СДС БиХ донео Упутство о организовању и деловању органа 

српског народа у БиХ у ванредним околностима. 

 

Македонија проглашава независност (тј. Собрање ће тражити признање од 

ЕЗ).Анте Марковић, посљедњи премијер СФРЈ, поднео оставку (залаже се за 

мир, али 81% савезног буџета за 1992. отпада на војску). 

 

Влада БиХ одлучила да ће тражити признање од ЕЗ. Немачка признала 

Словенију и Хрватску (ефективно од 15. 1.). Уведен хрватски динар. 

Словенија, Хрватска, БиХ, Македонија и косовски Албанци траже признање 

независности од ЕЗ; БиХ тражи и плаве шлемове, "нарочито на граници". 

Обновљено Хрватско домобранство, као резервни састав војске. 

 

Михаил Горбачов поднео оставку на место председника СССР. Званични 

распад СССР (Врховни совјет СССР-а констатовао да земља више не постоји, 

након што су све републике прогласиле независност). 

 

Борбе код Карловца, узбуна и у Загребу.  

 

Први окршај Адема Јашарија у Преказу на Косову са српским снагама 

(избегао хапшење). 

 

Специјални изасланик УН Сајрус Венс добио у Београду пристанак 

србијанског и југословенског руководства за примирје и повлачење ЈНА и 

паравојних формација из Хрватске. 
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-14 децембар 1991.године. Судски процеси војним дезертерима. 

 

 

- ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА         14.12.1991. год. 

 

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд, 

 

Југославија 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДНИШТВУ СФРЈ 

 

             Према неким изворима сада се у Србији води неколико хиљада судских 

процеса тзв. „дезертерима― а штаб Српског покрета обнове тврди да оваквих 

процеса има око 50.000 у Србији. 

 

       Предочавамо да је на делу нова масовна политичка репресија и утамничавање 

невиних људи ,која су супротна југословенским важећим законима и међународном 

праву. Јер у СФРЈ су још увек на снази савезни закони и нису укинути ниједним 

декретом. А они се не поштују јер војници из других република сем Србије могу 

одбити да се одазову позиву за мобилизацију и њих не гоне судски, а ако то учине 

војници из Републике Србије онда се против њих покреће судски поступак за 

дезертирање. Нпр. војници из републике Босне и Херцеговине муслимани и Хрвати 

уколико одбију да иду у рат нису предмет санкција ,а војници српске националости 

јесу. Ово је утолико неумесније јер република Србија није званично у рату са 

Хрватском. Над војницима из Србије се примењује војно законодавство републике 

Србије, а заборавља се да оно мора бити у складу са савезним законодавством. Поврх 

свега ,многи војници потичу из породица које су од 1945. године биле жртве 

обесправљености или истинских тешких прогона и њима њихова патриотска савест 

и свест не дозвољавају да се боре за оне који су их унесрећили или уништили њихове 

блиске ,а у исто време су уклонили своје од куршума и воде осиону ратнохушкачку 

политику да би сачували своје фотеље. Дакле, на делу је тзв. „приговор савести―, а 

овај правни институт је регулисан међународним правом. 

 

            Зато захтевамо да се сви ови судски процеси моментално обуставе, сви 

утамничени ослободе, да се измени војно законодавство и прилагоди на промењену 

ситуацију, да за све војнике Југославије важе исти аршини и да постоји равноправан 

третман, да официри ЈНА који су дезертирали буду кажњени по закону, одузети им 

чинови и стечена имовина, да се испита у којим јединицама је службовао ………. и 

како је било могуће да он напредује до тако високог чина у ЈНА и како службе 

безбедности ЈНА нису знале за његове склоности и непоузданост других високих 

официра. У законодавство би требало унети параграф којим би била регулисана 
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институција „приговор савести―. А владаоци ове земље би требали да знају да војске 

нема без морала и патриотизма који су они срушили, и због непостојања жеље да се 

ратује не треба кривити војнике ,него оне који су створили неморал и једно 

неправедно друштво у коме се грађани различито третирају, где једне тлаче, а други 

пљачкају и врше насиље. 

 

                               Душан Стефановић 

 

                Члан Савета Покрета за заштиту људских права у Југославији 

 

 

 

 

 -1991.године .LES COMBATTANTS DE DROITS DE L,HOMME -LES  FOUS DU 

ROIS ( Борци за људска права-дворске будале). 

 

-  

LES COMBATTANTS DE DROITS DE L,HOMME -LES  FOUS DU ROIS 

L,institution de fous du rois est aussi vieille que la civilisation humaine. Elle existait meme 

en anciens Egypte.,et Indes, meme chez les anciens Actueques, et plustards au Moyen Age 

et en Europe. Les fous du roi ont ete utilises pour l, amusement et pour faire rire, mais en 

meme temps afin de soulever  certains  sujets  importants  et les deformations sociales 

,meme d, une maniere comique et peu serrieux,  mais quand meme d, en mettre a l, ordre 

du jour et a la connaissance du souverain, qui pourrait d, une telle maniere contournee les 

savoir et entreprendre les mesures appropriees. 

 

Pendant notre lutte pour les droits de l.homme nous nous sommes rendu compte que  ce 

concept du fous dui rois a ete utilise egalement et dans les pays communists, y comprie la 

SFR Yugoslavie, mais que cette institution a ete utilise d, une autre, maniere inovee ,  

adaptee a des nouvelles circonstances et a ete devenu un util important dans l, arsenal d, 

armes employes par le grandissant et omnipressante controle sociale. Ce role d, heros au 

visage triste de Don Cychots a ete destine aux innombrables mecontents persones, aux 
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ivrognes, malads mentaux et aux de plus en plus presants dissidents et les combattants 

pour les droits de l, homme.  

 

Au lieu d, enregistrer les deformations et les abus, et de soulever les mesures correctives, 

cette institution a ete abusee et  a perdu son utilite et a ete utuilise dans les buts contraires. 

Au lieu de demontrer les abus et de ls corriger, les"bisares" "qui parlent des choses 

extrems, interdits" ont ete utuilises  afin de minimiser, ou meme cacher , ces abus sociales 

et les erreurs de politicians, et de telle maniere de les minimiser. 

 

 Ces gens courageux, ont ete par les pressions, persecutions, pauvrete, amenes dans un etat 

de leurs sante menthale et organque qui pourrait etre decrit en tante qu, une fatigue 

prolongee, dans l, impulsivite, nervosite, 

 

Les paroles de telles persones, leurs accusations,  contre l,ordre sociale, contre le regime, 

malgres le fait d, etre souvent bien fondes,  manquait souvent d, une convictione et d, une 

presentation physique adequate due a leurs pauvrete et conditions de leurs vies, ont ete 

presentes  publiquement, et par les autres moyens, en tante que" exageres""peu 

serrieux""bisares""prives du sens logique" "les affaires du fous et malads menthaux". De 

telle ,maniere les sujets essentiels ont ete caches et presentes en tante "que les choses dont 

on parlent  seulement ceux qui exagerenet et ne sont pas sains d, esprit". 

 

C,est comme cela que la"lakirovka"(embelissement) a ete rendu possible et que les mesures 

corrective a bon temps ont ete evitees.  

 

 Dans notre lutte nous avons reconnu  que le tregime social a besoin d, enemies. Souvenons 

nous de decouverte faite par les libertariens americains que les services americaines pour la 

lutte contre la drogue parfois favorisaient meme le trafic de drogues, afin de obtenir les 

taches et de justifier le beosin d, eux memes. 

 

Depuis 1975 nous parlons publiquement d, etre l, objet de manipulation, que certains 

groupements politiques violent nos droits, ou nous persecuttent  justement afin de nous  

rendre mecontents et de nous posser dans les activitres de droits de l, home, afin de nous 

utiliser a de fins de production d, enemies, afin de crerer la cohesion dans le groupe, par la 

receherche de boucs emmissaires,,afin de nous employer pour intimider les autres en leurs 

demontrants persecutions imposees a nous.  

 

 Depuis ce temps -la jusqu,au ces jours dure notre lutte pour la verite et contre les  fausses  

presentations , afin de dire au public, aux divers servise etatiques, que nous ne  sommes pas 

du tout  les enemis, mais les victimes  de violations de droits de l, homme qui se sont 

engages dans les activites pour la deffence de droits de l, home non pour faire de la 

politique  et pour lutter pour le pouvoir, mais pour chercher la protection et la vois de 

survie. Depuis ce temps la, nous etions prives de notre droit a l ,auto deffence, et nos actions 

legitimes at apolitiques ont ete systematiquemenet faussement presentees en tante que 

la"subversion"."activites anti-yougoslaves" etc. 
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Nous avons il y a un quart de ciecle essaye de cooperer avec les authorites qui, l ont refuse, 

et intensifie les mesures repressives, et de telle maniere nous ont pousse d, une maniere 

rationelle  et methodique dans les activites de droits de l, home encore plus intenses. 

 

 Deja en 1975 nous avons souleve un phenomen de plus en plus present, dit "diminution 

intelectuelle" .Les tenants du pouvoir degradaient les activites de dissidents et de ceux qui 

les accussaient pour les violations de droits de l, homme massive,s systematiques  et 

flagrantes  en privant ces combattants de moyens, de machines  a tapper,  les poussant dans 

la pauvrete, pour la lutte de survivre, en les soumettant a, l, usure morale et organique, qui 

durait longtemps, ete intense, souvent destructive, en leurs prenant le temps et l, energy.  

Ce qui  degradait gravement  leurs performances intelectuels. Ces gens manquaient  d, 

energie , du temps, de moyens, de la concentration, de l, usage du domain intelectiuel et 

cerebral,.Parfois il s, agissait d,e  vrais intelectuels, mais de telle maniere ils etaient 

diminues intelectuellement, leurs communiques, et les messages ont ete trop longues, il y 

avait de repetitions, de confirmations dites d, une maniere tres directe et extreme, n, ont 

pas ete concises et succints, et non suffisemment convainquentes. Etant souvent tres 

pauvres, leurs machine a taper etaient sales et vieilles, alors et la presentation materieles 

souvent manquait de la qualite. Leurs accusation pour les violations de droits de l, home 

ont ete bien fondees, mais de telle maniere ont ete degradees   et presentees en tante 

que"peu serrieux".Ces messages souvent finissaient dans les poubels au lieu d, etre prises 

en consideration, ceux qui les recevaient avait cree une image refutante et mauvaise et 

automatiqement les jetaient. 

 

Nous avons remarque deja en 1975 les tentatives de ces "manipulateurs" de vouloir nous 

diminuer intelectuellem,ent et de nous presente faussement. Et de plus de nosu utiliser afin 

de dire certain choses extremment serrieux, mais d, une maniere peux convainquant, et de 

telle maniere rendre possible aux citoyens de"digerer" certains sujet desagreable, pas par 

pas, en petites quantites et sans chocs emotives . 

 

 Nos plaintes aux organizatoions internationales pour la protection de droits de l, home ont 

ete abuseees egalement. Les lettres en provenance de ces organizatioins, au liueu d, 

ameliorer  nos destins et le respect de nos droits int eu les resultatts contraires. Ces lettres 

ont ete acheminees dans les mains de services  policiers peu instruits a ces manipulations, et 

nous etions presentes a eux en tante que" persones qui difusent les mensonges contre la 

SFR Yugoslavie":"utilises par les services d, respionage etrangrers". Les persecutions 

apres cela ont ete gravement intensifiees. ,au lieu d, obtenir la protection. 

 

 Nos actions et plaintes pour les violations de droits de l, homme masives, ont ete egalement 

utilisees afin de difuser la peure et le defetaisme, de demontrer aux gens inutilite de lutte, et 

de les pousser dans l, apathiie et l, acceptation de l, esclavage et tyranie. 

 

Notre organization est et aujourd.hui objet de tentatives de manipulations,ausssi dans le 

pays qu a l, etranger. Dans le pay on essay de nous presenter en tante que"les 

merceners""anti"Serbes", et a l, etranger en meme temps en tante que "l, obstacle a l. 

ordre mondial, protecteurs de Serbs"."contre l,Ouest"" 
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Nous demandons comprehension. Nous avons droits a l, auto deffence.Comme les 

libertariens partout dans le monde. Nous avons droits a la vie sans persecutions .Il est le 

temps pour la verrite. 

 

 

-19 децембар 1991.године. Сибила долази у Лондон у јануару. 

 

Договорићемо се да будемо неколико дана у Глифади. Њена писма су кратка. Без 

вербалних излива осећања.  

 

Сибила тако личи на Аву Гарднер 

 

 
Ава Гарднер. 

 

 

-20.јануар 1992.године.  

 

Ставили  смо на дневни ред питање заплењене девизне штедње. 

 

На иницијативу Покрета за заштиту људских права основана је СВО-Српска 

ванпраламентарна опозиција, коју су сачињавали поред наше странке и: СССС-

Српска светосавска странка, Народна радикална странка, Напредна странка, Стара 

радикална странка, Српски ројалистички блок, Свесрпски савез, Покрет за 

уједињење Србије и Црне Горе, Удружење оштећених девизних штедиша и 

Удружење подстанара Југославије. Ове странке су предводили : Жарко Гавриловић, 

Љубомир Протић, адвокати Микица Младеновић, Јанко Дучић и Милорад 

Стевановић, Млађа Димитријевић, Миле Јевтић, Небојша Ђелошевић, Душан 

Стангачиловић, Бранислав Петровић, Мирослав Костић, и представници 

Демократске странке Давидовић Грол. 
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Овако удружени одржали смо више митинга у Београду.  

 

 
 

Ставили смо на дневни ред по први пут питање одузете девизне штедње. Девизе су 

биле задржаване већ пар година, штедише су до данас ћутале, нису биле ни свесне 

шта је се то било десило са њиховим девизним улозима. Ми смо на скупу који је 

одржан на Тргу Републике у Београду, у присуству од неколико хиљада покрадених 

девизних штедиша, им саопштили да су опљачкани.  

 

Маса је се усталасала, схватили су напокон да их је поредак Слободана Милошвића 

покрао. И издао. Јер су власници већих и великих износа заплењених девизних улога 

били често припадници претходног поретка. Били су отуда често уз Милошевића. 

Заплена девизне штедње је задала снажан ударац подршци Милошевићу, против 

њега су се окренули многи који су га досада подржавали. Чули су се на митингу 

узвици: ``Требају девизе за нашу војску``. Замало су их линчовали, Тргом републике 

су им претили: `` Каква војска, ставили у своје џепове``.  
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После митинга смо кренули ка Амбасади САД, где смо  унапред најавили свој 

долазак у назначено време. Хоћемо да замолимо да Влада САД утиче на Владу 

Србије да врати заплењене девизе.. 

 

Кренула је колона од пар хиљада људи, где су у првом реду, на челу били све наши 

људи, међу њима и писац ових редова. Када смо дошли до познате кафане `` 

Лондон``, скренули смо у десно. Саобраћај у улици Маршала Тита је био потпуно 

обустављен. Кренули смо улицом Кнеза Милоша, пресекли Немањину улицу, и 

почели се приближавати америчкој амбасади.  

 

Када смо се приближили амбасади, видели смо свугде око ње милиционере и агенте у 

цивилу, чуле су се сирене полицијских возила. Миша Костић и ја смо се издвојили са 

чела колоне, и упутили ка улазу у амбасаду. Пресрели су нас агенти у цивилу, ја сам 

им објаснио да је наша посета најављена, и да нас тамо очекују. Нама двојици се 

придружио наочит снажан младић ( Напомена аутора: овога младића сам срео после 

неколико година у Београду, он ми је испричао необичну причу, док је био на 

ратишту у Зворнику, из невидљивог снајпера је фијукнуо метак, и просвирао му кроз 

вилицу, на срећу без тежих последица), пошто је обезбеђење амбасаде присутнм 

агентима МУП-а Србије саопштило, да нас пропусте, ушли смо у зграду амбасаде, 

чије просторије прилично познајем, јер сам дотада тамо био више пута. Ту су нас 

тројицу преузели они из обезбеђења амбасаде, и довели нас у омању просторију у 

приземљу, где нас је сачекала шармантна млада Американка, интелигентног лица и 

продорног погледа.  

 

Изложили смо јој стање са заплењеним девизима. Објаснили смо учтиво 

представници Амбасаде САД-властодршци Србије су се правдали: наводно ратно 

стање, држави су неопходне девизе да преживи, да се избори против свакојаких 

непријатеља који на  њу насрћу. А уствари је на делу халапљивост моћника 

пљачкаша, да из овог свеопштег метежа  државе захваћене пожаром,  изађу још 

моћнији и богатији, да отму од незаштићених грађана, да се тако енормно богате, да 

могу да за багателу приватизују, да инвестирају. И да преживе транзицију,  ратове, 

сачувају своје привилегије и позиције. 

 

``Није само тако у Србији, слично је и у другим републикама бивше СФРЈ, 

политичари су позавађали народе, да у хаосу рата лако отму и опљачкају, и тако 

сачувају нетакнуте привилегије и положаје``, тврдио је на митингу Душан 

Стангачиловић. Она је пажљиво слушала, и бележила. 

 

Најављени су избори за Скупштину Србије за децембар ове године. Учествоваћемо 

на њима, одмах почињемо предизборне активности, прикупљање формулара, 

контакте особа широм земље које ће прикупљати потписе и бити кандидати, треба 

ићи у копирницу, куцати, слати на пошту, прибавити нешто новца. Немам стан, 

подстанар сам живим у улици Ивана Милутиновића у Београду, дајем више од пола 

плате за стан. 
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Настале су велике сметње. Наши људи на терену широм Србије не добијају 

формуларе које им шаљем, немам факс, имам телефон који  је често блокиран од 

полиције, или искључен. Без икакве инфраструктуре смо. Прете ми телефоном, 

долазе на врата и кажу да ће ме убити. На скупу девизних штедиша који смо 

организовали 7 марта испред Народне банке у Булевару револуције, извесни  

Т....П.....ме удара мегафоном у лице и лакше гребе. Полиција га штити. Моја 

кривична пријава је одбијена.  

 

Потом је у великој сали у просторијама Месне заједнице у улици Проте Матеје у 

Београду одржан скуп оштећених девизних штедиша. Сала је била препуна. Наше 

удружење девизних штедиша тада бива растурено од провокатора режима, који ме 

наводно смењују са места претседника и изабирају другога. 

 

Медији одбијају наш деманти. 

 

Дафина Милановић је октобра 1991. основала „Дафимент банку―, по 

принципу пирамидалне штедње, без иједног динара оснивачког улога. Дафимент 

банка је нудила месечне камате на штедњу и до 160 одсто за месец дана. Због 

могућности лаке зараде коју је нудила прозвана је „српском мајком``. 

 

 
Дафина Милановић. 

 

Ова жена је сумњива, свака криза, ратови, материјална беда умеју производити и 

духовну беду, има оних који тада посрну. Поготову јер сам сазнао да је она већ била 

осуђивана за банкарске проневере. Било ми је жао наивних људи, који су у дугачким 

редовима од раног јутра, чекали пред Дафимент банком да уложе новац и добију 

високе камате. Новац им је био преко потребан да преживе у тешким временима, да 

се лече, да школују децу. Никад нисам нимало поверовао, да она икад те високе 

камате може исплатити. Она  је преваранткиња, вара наиван свет. 

 

Како режим Слободана Милошевића тако нешто  дозвољава? Његов поредак пљачка 

народ и отима им огромне девизне износе, тврди да то чини да би наводно имао 

новац да спасе народ и државу? А чуо сам и да се девизе износе ван земље? Шта има 

у томе да тражи Дафина Милановић жена сумњиве биографије? Како то поредак 
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Милошевића масовно кињи и упропашћује многе невине људе, а овамо му треба 

туђи новац, да наводно штити народ и државу? 

 

Oнда смо чули за банку названу Југоскандик, чији је власник извесни и 

контроверзни бизнисмен Јездимир Васиљевић, сви су јурнули сада ка овој банци. У 

маси која се упутила ка банци Југоскандик били су и наши људи, они су узвикивали 

руљи која је помамно трчала ка просторијама ове банке:`` Не верујте, и то је 

превара``. 

 

И даље са свих страна стижу жалбе на прогоне. А наводно је заведен вишепартијски 

систем?  

 

Превара! 

 

Упркос свега  прикупљање потписа иде добро. Овога пута бићемо присутни у 7 

рекордних од 9 изборних јединица. Наш Покрет за заштиту људских права је упркос 

свега ојачао. 
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-  

-  

Наши транспаренти. 
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-1991 година. Милан Панић приватизовао Галенику, која се од тада зове ИЦН 

Галеника. 

 

Сада високо на десетоспратници, нa Управној згради Галенике, стоји 

сјактави натпис латиницом ICN Galenika. А када се уђе у огромни фабрички 

круг одмах иза капије стоји велики транспарент на коме је исписано великим 

словима:  КО ИМА ЗДРАВЉЕ, ИМА НАДУ, КО ИМА НАДУ , ИМА СВЕ! 

Десиле су се убрзо значајне промене у предузећу, заведене су ригорозне 

дисциплинске мере, и што се тиче кашњења на радно место. Нови 

председник Галенике је ангажовао  америчке експерте за маркетинг и 

менаџмент, који су почели да спроводе нове мере организације и 

савременијег пословања, уз интензивнију оријентацију на тржиште и 

маркетинг концепт у пословању.  

 

Нажалост, до побољшања мога положаја у Галеници није дошло, упркос 

доласка Милана Панића, америчког бизнисмена српског порекла,  који мене 

лично познаје. Јер су и даље све функције још увек биле у рукама 

претходних кадрова, махом симпатизера Милошевића и Социјалистичке 

партије. Ипак, на интервенцију Панића мени је касније био додељен мали 

стан. Али су ми поменути политички острашћени кадрови, доделили 

неусељив стан, па је настао вишегодишњи судски спор, у коме сам ја тај стан 

изгубио, и на крају сам био оптужен за увреду суда и судија. 
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-Јануар 1992.године. Превирања. 

 

Напетости не јењавају, него показују тенденцију јачања. Замајац хаоса и 

метежа у Југославији је све убрзанији, као да га неки невидљиви мотор горе 

далеко у небу сваки дан напаја све новијом и новијом енергије мржње и 

побуне. 

 

Вести које сазнајемо из србијанских медија и страних извора су 

контрадикторне и узнемирајуће.  

 

У Сарајеву, уз посредовање специјалног изасланика УН Сајруса Венса 

потписано је примирје у  

Сајрус Венс 

Хрватској, уз демилитаризацију и стварање заштићених зона УН. Али је се 

крајински председник Милан Бабић успротивио Венсовом плану, јер 

предвиђа повлачење ЈНА и разоружавање ТО формација. У исто време МИГ 

21 Југословенске народне армије оборио је кодНовог Марофа у 

 Хрватскојхеликоптер са посматрачима Европске Заједнице. Погинуло је 

свих пет људи у хеликоптеру.  

Мислио сам да ће међународна заједница егземпларно казнити кривце за 

обарање хеликптера са са посматрачима Европске Заједнице, којом 

приликом је погинуло је свих пет људи у хеликоптеру.  

 

Донета је Резолуција 727 СБ УН: поздрављено је потписивање примирја у 

Сарајеву, слање 50 официра за везу (УНМЛО), потврђен ембарго на оружје. 

Куртоазно и дипломатски је изражено жаљење због смрти посматрача ЕЗ. 
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Генерал Вељко Кадијевић се повлачи с места савезног секретара за 

одбрану, наслеђује га генерал Благоје Аџић.  Проглашена је Српска 

Република Босна и Херцеговина , са председником Радованом Караџићем. 

 

Вељко Кадијевић. 

 

Према Мишљењу бр. од 2 до 7. Бадинтерове комисије: Срби у Хрватској и 

БиХ немају право на самоопредељење, већ на сва мањинска права; границе 

између република могу бити промењене само слободним 

споразумом; БиХ још не може бити призната, јер није одржала референдум о 

независности; Хрватска још не може бити призната, јер њен устав није 

укључио захтевану заштиту мањина; Македонија и Словенија могу бити 

признате.  

 

Албанци у западној Македонији гласају за прикључење Косову. 

 

У Београду су се окупили представници 159 партија и траже нову 

Југославију (Србија, Црна Гора, делови Хрватске и БиХ). 
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-2. јануар 1992.године. Урош Букумира се вратио у Црну Гору. 

 

Јавио ми се телефоном. Живи у родитељској кући у околини Берана. Супруга са 

децом је остала у Београду. Тако је разорена још једна породица. 

 

-
Јануар 1992.године. Приватизација друштвене својине-незаконито присвајање 

народне имовине. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА                                  

У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд, 

 

Југославија 

 

                              СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

 

 

Приватизација друштвене својине-незаконито присвајање народне имовине. 

 

           Претварање друштвених предузећа у приватна омогућено је републичким 

законом који је ступио на снагу августа прошле године. Својинска трансформација 

према закону треба да се обави преко Агенције за процену вредности друштвеног 

капитала коју је створила републичка влада. Према листу „Политика― (8.1.1992. год. 

стр. 13) у Агенцију је стигло већ 80 захтева предузећа за трансформацију и процену 

капитала. Према истом извору ова Агенција мора извршити процену вредности и 

одобрити, без чега није могуће уписати предузеће у судски регистар. Истиче се да се 

тиме жели осигурати друштвена контрола да не би дошло до подцењивања 

вредности и продаје друштвених предузећа за багателу а чега је тврди се било доста у 

последње време па се предлаже поврх свега да сви запослени добију подједнако. 

Даље овај извор тврди да је годину дана пре републичког закона био на снази 

савезни закон на основу кога је 1.200 предузећа у Србији претворено у деоничарска 

којом приликом, каже се да је дошло до подцењивања вредности и да су многи 

покуповали деонице за багателу пре свега директори предузећа јер су они ти коју 

имају новац. Тако да они сада постају капиталисти. 

 

           Предочавамо да је на делу у Србији честа оваква приватизација друштвених 

предузећа која купују такорећи за багателу директори и моћници. А зна се ко има 

новац у нашем друштву и да се до богатства не може доћи поштеним радом. Тако да 

се они који су и раније били управљачи (политички) то бити и сада. У Србији се 

дешава истински грабеж, а тога има и у другим републикама, то је присвајање туђе 

имовине равно оном које је обављено после рата и у годинама које су следиле, то је 
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данашња национализација, експропријација, конфискација. Овакве малверзације су 

утолико више за осуду јер се дешавају за време док се води рат и људи гину и 

страдају, а трансакције се одигравају без да су довољно регистроване у јавности. Оно 

што нарочито забрињава је да опозиција ћути, и остаје нема,  што је доказ њене 

слабости и немоћи. 

 

         Слажемо се да се акције поделе подједнако свима запосленима ,али се 

противимо томе да могу бити продаване у року следећих неколико година ,јер би оне 

опет биле покуповане од оних који имају новац, а чиме се не би ништа променило. 

Противимо се да се приватизација обавља док траје рат. Контрола не би требала да 

буде обављана од републичке Агенције јер се тиме не постиже непристрасност која је 

неопходна за ову сврху. Требало би омогућити и нашим људима који живе ван земље 

да могу куповати акције. 

 

           Предлажемо да се у ове трансакције укључе представници опозиције ради 

постизања потребне објективности. Захтевамо да се анулирају све обављене 

приватизације предузећа које су се десиле у оваквим сумњивим околностима и да се 

по овом питању спроведе друштвена расправа. 

 

        Што се тиче откупљивања друштвених станова и овде се региструју сличне 

намере оних који имају новац и богатство, тј. да дођу до друштвених станова за 

јефтине паре. Слажемо се са СПО поводом вила на Дедињу али не ради се само о 

овим стамбеним објектима него о операцији широких размера. Овакве 

приватизације се обављају без увида јавности и на основу недовољно прецизних и 

ваљаних правно закона што омогућава злоупотребе. Напомињемо да су закони који 

регулишу приватизацију друштвене имовине, како предузећа тако и станова 

,недовољно прецизни и широке језичке дефиниције, недовољно познати у народу, не 

поштују се доследно од судских органа, створена је истинска конфузија. А све ово 

омогућава странки која има монопол и којој опозиција служи као декор, да вршља и 

награђује своје функционере и миљенике. 

 

        Овим покрећемо шире друштвене расправе и позивамо опозицију да даде свој 

допринос и тиме покаже да не постоји само на папиру. 

 

 

 

                                                                              за Савет Покрета за заштиту људских 

права 

 

                                                                                                              У Југославији 

                                                                                              Михајло Павлица 
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-13 јануар 1992.године. Ватикан признао Словенију и Хрватску. 

 

Чиме је доказао вековне тежње уплитања у односе словенских народа на Балкану, по 

девизи DIVIDER ET IMPERA, MAGNUM CRIMEN. Италијански 

председник Франческо Косига је први европски шеф државе у посети Хрватској и 

Словенији после признања. 

 

`` Растурају нам нашу земљу, у Југославију стигли официри за везу УН. Европска 

заједница  признала Словенију и Хрватску , тиме је од стране међународне заједнице 

признат распад СФРЈ`` галами ми са краја полумрачног ходника у Галеници  Мика 

Андрић. `` Напали инашу Македонију са свих страна, није призната од ЕЗ због 

проблема око имена са Грчком, а признаје је Бугарска``. 

 

Хрватска страна тражи да учествује у постављању локалних власти и полиције на 

подручјима под српском контролом, што угрожава мировни план УН. 

 

Аргентина отворила досијеа нациста који су после Другог светског рата побегли 

у Јужну Америку. 

 

Дуга седница у Београду, притисак на Милана Бабића да прихвати Венсов план. 

 

 

 -Јануар 1992.године. ЉУДСКА ПРАВА - ПРЕВАРА ОПОЗИЦИЈЕ-Т-Крсмановић. 

 

 Не може се говорити о стварном постојању опозиције ако јој властодршци кроје, као 

што је то сад случај у Србији и Југославији, судбину, по својој вољи: Запошљавање, 

стан, каријера, егзистенција, образовање, судство, приватан бизнис и многе друге 

животне области грађана и  опозиционара, се налазе у рукама властодржаца. Они се 

не могу одупрети тим интервенцијама и не могу их најчешће чак ни доказати. 

 

                Опозиција која јавно парадира, организује митинге, конференције за 

штампу, учествује наводно на изборима а у ствари је под контролом, није ништа 

друго до играчка, коју странка на власти користи само као декор да би тако стекла 

легитимитет пред домаћом и светском јавношћу. Оваква опозиција обеспомоћена, 

која не види јасно конце који координирају њене покрете и акције, и није опозиција, 

него њен привид. 

 

                Овим не желимо да пребацујемо било шта опозицији него указујемо на 

тешку ситуацију у којој се налазимо. Закључак који следи је да се опозиција мора 

одбранити од контроле властодржаца , и само тако може заиграти стварну улогу и 

допринети демократској трансформацији друштва. Нама из нашег Покрета су 

поједини грађани говорили за време претходна два избора да ће питање људских 

права бити решено, када опозиција дође на власт и да зато не треба распршивати 

гласове и давати их великом броју странака, него их треба дати неколико највећих 

странака. Наш став је био другачији јер ми сматрамо да не може бити демократских 

избора, да не може опозиција освојити власт докле год не буду гарантована људска 
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права. Дакле, прво треба обезбедити људска права ,па ће онда бити могући 

демократски избори а не обратно, тј. да ће опозиција доћи на власт па онда 

унапредити људска права. 

 

                Из разлога који смо навели, угушена и прогањана опозиција нема снаге да 

добије власт на изборима, грађани гласачи који не смеју да дају свој глас опозицији 

из страха да не буду прогањани ,не могу гласати за кога хоће него ће свој глас да дају 

онима од којих зависе, и од којих се плаше. 

 

                Наш Покрет, свестан  оваквог стања, одавно покушава да стави на дневни 

ред питање људских права и његову судбинску улогу. Ми не наилазимо на довољно 

разумевања појединих опозиционара зато јер нису још схватили суштинску улогу 

људских права, или пак што сами нису жртве кршења људских права (а каква је то 

опозиција коју власти привилегују док друге прогоне?), или пак одбијају да то ураде 

из страха. 

 

                Свесни оваквог стања предлажемо да опозиција и сви они којима је стварно 

стало до демократизације друштва ставе на дневни ред ово питање и учине што је 

потребно да људска права буду поштована јер без тога опозиција не може да добије 

изборе. 

                                                                              Савет Покрета за заштиту људских права 

 

 

 

 

-27 јануар 1992.године. Потребна им је помоћ. 

 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд, 

 

Југославија 

                                 СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

 

 

П о т р е б н а   и м   ј е   п о м о ћ  ………………………. 

 

            Док је пажња јавности сконцентрисана на рат у Хрватској дотле се 

настављају политички обрачуни са онима који сметају властодршцима а што ови 

последњи покушавају да вешто сакрију и тако преваре домаћу и светску јавност. 

Наш је задатак да у границама наших скромних могућности обзнанимо овакве 

насилничке поступке власти, да подржимо жртве насиља  и да осујетимо нову 

превару властодржаца који желе да наставе са својим бољшевичким праксама само 

сада се вешто укривајући национализмима. У Југославији се прелази са марксизма 

(самоуправног социјализма) као инструмента и средства владавине на национализме 
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али се чине изузетни напори да не дође до озбиљнијих демократских промена него 

само спољне фасаде. Овој тези иду у прилог и случајеви у прилогу којих има 

изузетно много у Србији, и другим републикама, а које овде овога пута истичемо 

више примера ради и илустрације. 

 

-      Вук ДРАШКОВИЋ (1946) књижевник и председник Српског покрета обнове 

(СПО) је предмет Оптужнице од стране Првог општинског јавног тужилаштва у 

Београду којом му се ставља на терет организација демонстрација 9. марта 1991. 

године у Београду, за настале људске жртве и материјалну штету. Ово суђење има 

политичку позадину и има за циљ да заплаши опозицију и народ, да скрене пажњу 

маса, поготово јер се митинг одржало више странака а не само СПО. Па је отуда 

умесно питање зашто не суде и другима а не само њему? Власти су сличну грешку 

направили и прошле године када су др В. Шешеља осудили на казну затвора што му 

је створило изузетан публицитет у јавности па ће то бити и овога пута са В. 

Драшковићем па се отуда поставља питање зашто је против В. Драшковића и 

покренут овај судски процес јер га не смеју осудити а само ће му направити 

публицитет? Захтевамо укидање овога судског процеса јер је В. Драшковић невин и 

ова Оптужница је правно неодржива. 

 

-      Томислав КРСМАНОВИЋ (1936) генерални секретар нашег Покрета, главни и 

одговорни уредник листа „ЉУДСКА ПРАВА―, оснивач нашег Покрета из кога је 

настало неколико одбора, покрета и странака у разним републикама Југославије, 

оснивач првог југословенског одбора за заштиту људских права априла 1975 . 

године, председнички кандидат испред нашег Покрета на прошлогодишњим 

изборима (појавио се само једном на Телевизији Београд), писац више  књига и више 

стотина петиција, стручних и научних радова из области људских права, 

маркетинга, политикологије итд, познат нарочито по своме ангажману против 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, јавни прегалац који од свога детињства 

трпи од стране бољшевичког режима и који је на себи упознао све отворене и 

скривене облике стаљинистичких душегупки (прогони у образовним установама, 

смештаји у психијатријске болнице, монтирани судски процеси, различити облици 

полицијских малтретирања, откази, онемогућавање запошљавања, шиканирања на 

радном месту, прогони за време служења војног рока, растурање породице, прогон 

сина, физички обрачуни на јавним местима, онемогућавање да добије стан итд) је и 

даље изложен опасним политичким прогонима. Власти тврдоглаво и упорно 

настављају са својим уобичајеним обрачунима избегавајући јавну судску процедуру 

и легалан правни поступак него се са њим обрачунавају прибегавајући методима 

најпрљавијег специјалног рата, чиме потврђују да се налазимо у ери необољшевизма 

и неокумонузима. Њему је из канцеларије у предузећу ICN Галеника 5.6.1991. године 

однета лична, професионална и страначка документација и још до данас није  

враћена нити је суд предузео било шта да се установи шта се десило са одузетом 

документацијом. Наш лист „ЉУДСКА ПРАВА― који је издат крајем маја прошле 

године (број 1) и крајем јуна (број 2) је заплењен на пошти приликом слања 

претплатницима и члановима широм земље, поднели смо тужбу суду ,нисмо добили 

никакав одговор. Т. Крсмановић је поднео више Тужби против оних који су се према 

њему у последње време понашали насилнички ,а суд није узео у разматрање ниједну 



1417 

 

од ових тужби а што је био обавезан по закону. Нашем генералном секретару Т. 

Крсмановићу је Служба државне безбедности (СДБ СФРЈ) у јакој мери ускратила 

вековну цивилизацијску тековину пошту, право да пише писма и да их прима, да 

телефонира, шаље телеграме. Он има већи број решених поштанских потражница из 

којих се види да његова писма често не стижу до дестинатера а има више изјава 

грађана који су му писали а уопште није добио њихова писма. Његов телефон је 

често искључен, испоручују му астрономски високе телефонске рачуне које није 

починио, жалио се више пута Дирекцији пошта али није добио никакав одговор, 

тако да су његове комуникације са чланством и жалиоцима јако пригушене. 

Средства масовног информисања иако је врло активан, као никад раније, (сада ради 

на преко 1000 жалби на кршења људских права), иако је познати борац за људска 

права који се бори деценијама и дао је значајан допринос повоју борбе за људска 

права и опозиције у Србији и Југославији, о њему неће да објаве скоро ни реч, он се 

налази скоро под тоталном медијском блокадом. Њему је забрањено да долази у 

Међународни прес центар где га сачекују на улазу конобар ………и особље МПЦ са 

песницама и претњама физичким обрачуном. Он се обратио директору МПЦ писмом 

у овоме смислу 23.9.1991. године а овај му није ни одговорио. Органи полиције му 

често врше претресе стана, односе документа, прете му и застрашују га. Тако је 

18.1.1992. год. био пресретнут увече око 22 часа у ул. Кнеза Богосава број 10 (мрачна 

улица без пролазника) од стране групе непознатих лица  која му је претила 

физичким обрачуном и убиством говорећи му да се мани политике. Органи СУП-а 

му ломе писаћу машину, односе поштанску архиву, малтретирају његовог сина у 

основној школи, малтретирају старе родитеље, брата, породицу. Органи СДБ 

показују изузетно велики интерес за здравље нашег челника, то је у толикој мери да 

је о томе писала и штампа (лист „Вечерње новости― из Београд од 11.3.1990. године). 

Иако је на формалној слободи Т. Крсмановић је ограничене слободе и изложен је 

бесомучној стратегији замарања и исцрпљивања, свакодневном и стриктном 

надзору, покушајима да се његов живот стави под контролу СДБ, чине се изузетни 

напори да му се узме време, новац, енергија, да буде прогонима и стресовима 

руиниран здравствено, да  га онеспособе и тако спрече у његовим политичким 

активностима. Т. Крсмановић смета властима зато што указује на масовне 

злоупотребе са људским правима које се настављају и власти су спремне на све да га 

ућуткају. На делу је прљави рат, обрачуни са челником једне легалне политичке 

странке без икаквог судског процеса и увида јавности са циљем да се он тако 

неутралише без неугодног судског процеса који привлачи пажњу јавности, тихо али 

ефикасно. Захтевамо да се над Т. Крсмановићем обави легалан судски процес уз пун 

увид јавности. Оптужујемо власти за тероризам сличан ономе који се спроводи у 

подручјима захваћеним ратом. Покрећемо питање неједнаког третмана појединих 

опозиционара. Док је једнима дозвољена легална судска процедура дотле се са 

другима обрачунава методама специјалног рата и савременог тероризма? Он је иако 

има 55 г подстанар и из подстанарских станова полиција га сели сваких неколико 

месеци. 

 

-      Владимир ЖИВКОВИЋ (1968) из Ваљева, војник резервиста који је 23.9.1991. 

год. побегао са фронта у Хрватској транспортером који је дотерао пред Скупштину 

СФРЈ у Београду је предмет судског процеса. Војни суд у Београду донео је 23.1.1991. 
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год. решење о покретању истраге, њему се ставља на терет неколико кривичних 

дела: напуштање ратних јединица, угрожавање јавног саобраћаја (јер је у доласку у 

Београд оштетио неколико возила), угрожавање безбедности оружаних снага. Он је 

после тога провео неколико дана на психијатријском посматрању у Психијатријској 

клиници Војне медицинске академије у Београду. Његов адвокат Миленко Радић из 

Београда (члан СПО) налази да је његов брањеник невин јер је мобилизација била 

незаконита будући да југословенски закони нису укинути и требало их је поштовати 

а што није био случај јер су поједини војници одбијали да служе војни рок а нису 

били кажњавани (из других република сем Србије) као и напомињући да је дошло до 

велеиздаје у редовима ЈНА, јер су руководиоци ЈНА напустили Словенију, а било је 

и многих других злоупотреба. Адвокат Радић је поднео предлог за кривично гоњење 

војних старешина, које су супротно Уставу СФРЈ омогућили разбијање суверености 

СФРЈ, као и против чланова бившег Председништва СФРЈ који су се лажно 

представљали као Председништво СФРЈ, и против руководиоца Србије који су 

српском народу изван Србије гарантовали право на самоопредељење и заштиту у 

случају отцепљења Хрватске, а реч нису одржале ,иако су изазване таквим њиховим 

поступком велике људске и материјалне жртве. Психијатријска екзаминација В. 

Живковића је такође била непотребна. Захтевамо да В. Живковић буде ослобођен, 

поготову и због тога јер је и у Србији био врло велики број дезертера а само врло 

мали број од укупног броја је предмет судског гоњења. 

 

-      Милан ЖИВКОВИЋ (1932) председник нашег Месног одбора у Аранђеловцу је 

избоден ножем 9.10.1991. године од стране директора …….. у Аранђеловцу зато што је 

био обзнанио њихове малверзације са становима. Он је поднео против њих кривичне 

пријаве за телесне повреде али надлежни судски органи нису предузели потребне 

мере а М. Живковић је изложен претњама и застрашивањима од стране органа 

власти и његова лична безбедност је угрожена па зато апелујемо на надлежне 

државне органе да предузме мере које се налажу да његов живот буде заштићен. 

 

-      Радиша ЂОРЂЕВИЋ (1937) радник из села Брежђе код Горњег Милановца члан 

нашег Покрета је одавно предмет нарочите пажње и мера застрашивања од стране 

властодржаца због његових слободоумних ставова и критичких изјава. Против њега 

су подстицали асоцијалне особе да га физички злостављају и у оваквим околностима 

је био физички повређен па је услед тога поднео против насилника кривичну 

пријаву Општинском суду у Горњем Милановцу. судија овога суда …………је био по 

мишљењу Р. Ђорђевића пристрасан и био је на страни силеџије што све по 

Ђорђевићу даје индиције да је исти био подстицан да се са њим физички обрачунава, 

па је Р. Ђорђевић против судије……… поднео кривичну пријаву за „злоупотребу 

положаја―. Уместо да правда буде задовољена овај судија је поднео тужбу против 

Ђорђевића за дело „клевета―. Решењем Општинског суда у Чачку К.б.332/91 од 

10.9.1991. године Ђорђевић је осуђен на новчану казну од 1.000,00 динара што је не 

само казна него и тешко понижење. Поред ове казне Р. Ђорђевић је изложен 

притисцима и претњама тако да је како он каже његов живот претворен у истински 

кошмар. На делу је пенализација „деликта мишљења―. 
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-      Душан БРАНКОВИЋ (37) и Горан СТАНКОВИЋ (28) из Алексинца који су 

заједно са још триста резервиста напустили ратиште у Хрватској су децембра 

прошле године оптужени од стране Војног суда у Ниши због кривичног дела 

„подривање војне и одбрамбене моћи земље―. Иако је око триста резервиста из тога 

региона Србије напустило ратиште само су они оптужени и други то нису. Д. 

Бранковић је истакнути члан СПО из Алексинца  а има и других индиција које 

указује да се ради о суђењу са политичком позадином ради заплашивања других и 

кажњавања неистомишљеника. 

 

-      Владимир ТРИФУНОВИЋ (1938) генерал мајор ЈНА се налази већ два месеца у 

притвору због основане сумње да је заједно са својим сарадницима извршио 

кривично дело „подривање војне и одбрамбене моћи земље из чл. 121 Кривичног 

закона СФРЈ― решењем Војног суда из Београда продужен је притвор за још месец 

дана. Иста мера је изречена и пуковнику Сретену РАДУШКОМ наводно због могућег 

узнемиравања јавности. Ово суђење има политичку позадину а правно је неодрживо 

јер нису само ова два висока официра ЈНА починила наведена кривична дела него је 

то учинила цела ЈНА и како наводи адвокат Радић и Председништво СФРЈ као и 

руководиоци Србије. Отуда се задржавањем ова два официра њима жели 

онемогућити да кажу истину. Захтевамо поштовање закона и ослобађање В. 

Трифуновића и С. Радушког.јер су невини. 

 

- Бошко ТАДИЋ (1952) таксиста из Земуна, Херцеговачка број 11, је зато што 

истражује околности у којима је изгубио живот његов брат Владимир ТАДИЋ 

(1949) земљорадник из Земуна који је убијен 2.10.1991. године у кафићу 

„Тоскана― у Земуну од стране извесног ……………из истога места, изложен 

притисцима и застрашивањима да то не ради. Убица је био у конфликту са 

убијеним и Бошком Тадићем против кога је сведочио у једном судском 

процесу. Постоје сведоци према Бошку Тадићу који тврде да је убица претио 

убијеном да ће га убити зато што јавно прича да је убица кријумчар и да 

препродаје оружје и предмете од вредности које доноси са ратишта где је био 

као резервиста. Убица је после убиства био неколико дана у затвору, одржано 

је суђење на коме је осуђен на временску казну затвора због убиства „из 

нехата―. Нама су се обратили Бошко Тадић и удовица убијеног који тврде да 

се не ради о убиству из нехата него да је на делу смишљено убиство које има 

политичку позадину и да убицу штите органи власти а њих онемогућавају да 

се установе чињенице у вези убиства. Бошко Тадић жели да спроведе легалан 

судски поступак са циљем да се нађе истина и да убица буде кажњен али му 

судски органи праве сметње и онемогућавају га у томе а адвокате које 

ангажује заплашују да то ураде. Обратио се нама са захтевом да му пронађемо 

храброг и поштеног адвоката и да га и ми подржимо и да цео досије 

проследимо међународним организацијама, а да Бошка Тадића заштитимо од 

могуће одмазде убице и оних који га штите и прете му. 

-  
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-      Радован ЧОЛОВИЋ главни и одговорни уредник листа „СТАВ―. У Новом Саду 

је у своме листу објавио 27.9.1991. године текст „…………. тужи СТАВ― у коме је 

обелоданио податке о наводним малверзацијама бившег министра ………. СФРЈ. 

Овај га је оптужио за кривично дело „увреда части и угледа―. Из окружења уредника 

листа се сазнаје да је била речена истина па се онда да закључити да је на делу 

прогон изражавања мишљења. 

 

-      Милутин ЧОЛИЋ (1932) адвокат из Ниша, Синдикални станови број 16/1 је 

изложен прогонима зато што се као адвокат залагао за правду и законитост. Између 

осталога догодило се и то да како је дошао у свој стан 27.12.1988. године затекао је 

исти обијен и ствари однете. Као адвокат поднео је уредну кривичну пријаву, али 

досада није учињено било шта да се установи ко је то и зашто урадио. Њему је у 

приватном разговору речено да му је то урађено што је као адвокат штитио 

политички прогањане грађане и да то више не ради. на делу је прогон слободоумног 

адвоката и заплашивање и других адвоката да не пођу његовим примером што све 

указује на крајње жалосну ситуацију са адвокатуром у нашем друштву. Адвокат 

Чолић је изложен претњама и притисцима. 

 

-      Божидар САВКОВИЋ (1957) без запослења из Београда са станом у улици 

Лимској, Калуђерица у Београду, штрајкује глађу већ 22 дана испред филијале 

„Југобанке― у Македонској улици у Београду захтевајући да му буде исплаћен његов 

девизни штетни улог. Банке одбијају да исплате девизне штедне улоге штедишама 

образлажући да нема новца (девиза) а што не може бити оправдање. Наш Покрет и 

друге опозиционе странке су организовале конференцију за штампу 20.1.1992. године 

на којој је био присутан и Б. Савковић и заказан је митинг девизних штедиша за 

1.2.1992. године на Тргу Републике у Београду у 15 часова. Од како штрајкује глађу 

Б. Савковић је био хапшен, слат на преглед у психијатријску болницу, а 18.1.1992. 

године на њега је испалио метак из револвера чувар филијале „Југобанке― у ул. 7. 

јула у Београду. Б. Савковић је изнурен штрајком, жали се да је његов отац био 

прогањан од власти као „четник―, изложен је свакодневним насртајима и претњама. 
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-      Илија ЈОКИЋ (1940) метеоролог без запослења из Београда, Стевана Дукића број 

45, трпи од детињства од стране осионих властодржаца као и његова породица као 

наводни „српски националиста―, „четник― и сл. Био је хапшен, суђен и осуђиван на 

монтираним судским процесима, злостављан, нападан на јавним местима, предмет 

дугих и замарајућих судских процеса, обраћао се на разне адресе али безуспешно. 

Дана 21.10.1991. године је тражио заштиту од Скупштине Србије али није добио ни 

одговор. Изложен је свакодневним претњама и насртајима да не води судски спор за 

оштету. 

 

-      Даница СКРАЧИЋ (1934) Поп Лукина број 13/VI спрат у Београду се обратила 

представницима нашег Покрета 13.12.1991. године жалбом и документацијом да је 

жртва политичких прогона на своме радном месту и шире у друштву зато што је 

обелоданила малверзације утицајних директора њеног предузећа „Inex― у Београду 

………. Даница је Дисциплинском одлуком овога предузећа од 26.11.1985. године 

удаљена са свога радног места књиговође и од тада су настали жестоки прогони и 

притисци да се окане оптужби поменутих личности да су они починили наведене 

малверзације. Ми нисмо могли проверити ваљаност навода Д. Скрачић па зато 

захтевамо да се њене тврдње испитају и уколико се покажу као тачне да јој се пружи 

заштита. 

 

-      Душан ЈАЊИЋ (1949) инвалидски пензионер из Банатског Деспотовца је према 

обавештењима од председника Месног одбора Б. Деспотовца нашег Покрета Михајла 

Павлице ухапшен 4.1.1992. године а затим спроведен у Психијатријску болницу у 

Зрењанину. Д. Јањић је члан нашег Покрета од 18.5.1991. године. Према 

обавештењима из нашег Месног одбора Б. Деспотовац Д. Јањић је већ годинама 

жртва политичких прогона због изражавања критичких мишљења о званичној 

политици и да је услед дугогодишњих прогона руиниран здравствено. Поврх свега он 

је и органски болестан. Михајло Павлица тврди да је на делу злоупотреба 

психијатрије у политичке сврхе и наводи да је Д. Јањић у последње време био 

изложен појачаним репресалијама. Будући да су наша комуницирања са г. Павлицом 

отежана (путем поште писма и телефон немамо довољних података о околностима у 

којима је дошло до овога интернирања па вам се обраћамо захтевом да нас 

обавестите ко, како и зашто је сместио Д. Јањића у психијатријску болницу? 

Захтевамо да он буде третиран како треба и да не буде нанета штета његовом 

здрављу. Из нашег Месног одбора у Банатском Деспотовцу смо добили податке да су 

изложени још неки грађани политичким прогонима и да су се обраћали 

г.Павлици:Петар КОКЕЗА (1950), Младен ПЕРИЋ (1932), Никола ДУЈКИЋ (1960), 

Миле КОЗОМАРА (1932),  Драган КОЗОМАРА (1946),  Раде МАНДИЋ (1934) па вам 

се обраћамо захтевом да нам доставите податке о овим особама јер наша је дужност, 

а за то смо и регистровани као политичка странка, да људе штитимо од безакоња. 

Уједно би високо ценили од стране надлежних органа да нам доставе податке о 

погинулим резервистима из Б. Деспотовца БИКИЋ Предрагу (1960) и МАРКОВИЋ 

Витомиру (1961)? 

 

-      Душанка ПИЛКОВИЋ (1941) без сталне адресе (Пост рестант, Таковска 11, 

Београд), спава у аутомобилу јер нема средстава за изнајмљивање стана, новинарка 
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без сталног запослења (ради хонорарно како тврди), чланица Радничке странке 

Југославије, се обратила жалбом Покрету за заштиту људских права у Југославији 

истичући да је због њених критичких текстова изложена репресалијама…. што се 

тиче професије (онемогућена да нађе стални посао), истерана је 12.11.1985. године из 

свога стана на који је имала станарско право без икакве судске одлуке, једноставно 

дошла су лица која су имала подршку органа власти и истерала је из стана, избацила 

њене ствари. Д. Пилковић се жалила надлежним судовима и поднела судске 

документе из којих се види да није добила захтевану судску заштиту. Због 

инсистирања да јој се врати стан (власник ЈНА, добила га преко покојног супруга 

који је био официр ЈНА) била је хапшена и тортурисана у затвору, претили су јој 

смрћу да би одустала од тражења правде. Њена ћерка (20 година) студенткиња је 

пред прогонима избегла у З.Немачку. Д. Пилковић је изложена свакодневним 

претњама како она тврди па вам се обраћамо са захтевом да нас обавестите зашто 

она нема могућности да пред легалним судовима испита околности у вези стана, 

зашто спава у аутомобилу на температури од неколико степени испод нуле, зашто је 

органи полиције шиканирају и прете јој? 

 

-      Душан СТАНГАЧИЛОВИЋ (1924) инжењер из  Београда, Пљешевичка бр. 1. 

председник Демохришћанске странке Југославије (нерегистрована) сада у 

инвалидској пензији је познати опозиционар и политички страдалник. Полицијске 

репресалије су се нарочито појачале последњих месеци, изложен је притисцима и 

претњама органа СУП-а. Његов син (40 година) инжењер је још увек без запослења. 

Д. Стангачиловић је недавно имао тежак инфаркт и потребан му је мир али га 

органи власти и даље узнемиравају па зато захтевамо да буду предузете мере да се 

провокацијама прекине и тиме спасе његово здравље и живот. 

 

-      Павле СТАНКОВИЋ бивши новинар листа „Политика― је у једној познатој 

афери пао у немилост на своме радном месту а затим и шире у друштву, боравио је 

једно време у Психијатријској болници Централног затвора у  Београду где је био 

смештен противно медицинској етици. Према обавештењима изложен је притисцима 

иако се сада налази на формалној слободи. 

 

-      Јордан РАДОЈЕВИЋ (1949) из села Доњи Крњци код Лешка, Космет, шофер се 

жали нашем Покрету да је оптужен за непочињено дело (крађа аутобуса). Ј. 

Радојевић је активан у месном одбору СПО, познат је властима по својим 

прикупљањима потписа да његово место буде припојено оближњој Рашкој уместо да 

буде у саставу Космета (Рашка је Србија). Тврди да је често оптуживан за 

непочињена дела и да се ради о монтираним судским процесима и прогонима који 

имају за циљ да га казне због његових политичких активности у СПО и залагања за 

права српског народа на Косову. Против њега у садашњем предмету истражне радње 

спроводе командир Станице милиције Лепосавић ………и инспектор СУП-а 

Светозарево ……….. Обраћамо вам се захтевом да нас обавестите о околностима у 

којима се сада спроводи истрага против Радојевића? 

 

-      Мирјана НИКОЛИЋ  (1943) технолог без запослења из Београда, Војводе Степе 

261/63 се жали нашем Покрету да је на незаконит начин проглашена за технолошки 
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вишак у радној организацији „Минел-Тунелоградња―. Тврди да је на делу освета 

зато што је критиковала неправилности и поткрепила је своје наводе документима 

из којих се види да је врло вредан и добар радник као и да они који су постизали 

мање радних резултата су остали на својим радним местима. Није никада била члан 

СКЈ, њен покојни отац је био политички прогањан од 1945. године до своје смрти, 

одузета му је незаконито имовина. Њена мајка Наталија ТУЦАКОВ (1911) која живи 

на адреси Војводе Степе 254 је изложена од 1945. године тешким прогонима власти, 

њен комшија је у последње време присвојио део стана на који има станарско право, 

малтретира је и физички насрће на њу, претворио јој је живот у свакодневни 

кошмар. Иако је очигледно да је изложена тешким провокацијама и истинским 

прогонима од стране овога асоцијалног суседа, иако судски органи то увиђају они га 

охрабрују да и даље то ради. Несретна старица се заједно са ћерком обраћа нашем 

Покрету и моли да је заштитимо од оних који је прогоне од 1945. године и њену 

породицу. М. Николић је у последње време озбиљно оболела али упркос тога 

притисци и претње не јењавају него напротив се умножавају и доводе у питање не 

само личну безбедност него и живот М. Николић. 

 

-      Бранислав ЧАНАК новинар Радио Београда је суспендован са свога радног места 

због својих синдикалних и политичких активности, а право на рад се не може 

повезивати са личним убеђењима грађана. На делу је обрачун са непослушником. 

Уједно обавештавамо да се дешава чистка у Хрватској новинара Срба. 

 

*** 

           Овакви политички обрачуни који су врло чести не само у Србији него и у 

другим југословенским републикама показују да владаоци СФРЈ на речима 

проглашавају нову епоху и да наводно раскидају а комунизмом али као што се види 

на делу се настављају уобичајени методи политичке репресије као и раније. Чак се 

ситуација и погоршава. Морамо отворено рећи да је овакви случајеви јасно указују 

својом бројношћу и драстичношћу да је на делу превара светске и домаће јавности. 

Садашњи владаоци су 1948. године једном преварили наш народ сличним обећањима 

а знамо шта се десило од тада. Наш је задатак да овакве случајеве обелоданимо и 

предочимо јавности они и даље постоје а што је доказ да се стање на боље не мења и 

да комунизам и даље опстаје у СФРЈ само сада се лукаво укривајући 

националистичким обрачунима. 

 

                                                                       за Савет Покрета за заштиту људских права 
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-Фебруар 1992.године. Ратни окршаји.  

 

 

Иако је сада Галеника ( која је у међувремену променила назив  у ИЦН Галеника), 

није се много ствари променмило,  и даље је радио стално отворен. Када на радију 

чујем врло убрзано и ритмично Ужичко коло, подиђе ме некаква језа. Обично након 

тога спомињу ратна подручја. Сећам се совјетских филмова о Другом светском рат у, 

Црвеноармејцима су давали вотку пре борби прса у прса. Изгледа да на бојиштима 

одјекује Ужичко коло. А у Првом светском рату је звук српских гусала из српских 

ровова стварао истинску панику у аустроугарским редовима. 

 

Срби и Хрвати су браћа по крви. Срби и Бошњаци су такође браћа по крви. Опет их 

завађају, неко жели да продужи заувек вековну омразу и злу крв? Зар нисмо извукли 

поуке из толиких болних догађаја током наше заједничке историје? Ми јесмо, али је 

неко поставио на челне позиције веснике рата, ратне профитере. 

 

Превара!  

 

Само што чух Ужичко коло од кога се најежих, спикер јавио: Нарушавање примирја 

код Окучана (убијен војник ЈНА) и Осијека (убијена двојица Хрвата). ЈНА 

гранатира Осијек, Винковце и Шибеник.Тензије у БиХ: Србин и Муслиман убијени 

на српској барикади код Травника, експлозије у Маглају и Бања Луци, местимичне 

српске и хрватске барикаде. 

 

 
 

Шта жели међународна заједнице? А шта желе лидери свих уплетених страна? Овде 

је конфузија, одлуке се доносе брзо, дешавају се контрадикторности и нагле промене 

ставова. Тешко је назрети о чему се стварни ради? Само ври, деценијама се 

нагомилавале затегнутости. 

 

Шта се то дешава у Босни и Херцеговини? Шта у Крајини? 

 

`` Неко опет потпаљује балканско буре барута``, опет ће Мика. 
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Мика је Босанац, он осећа како дише Босна:`` Види ти, у ХДЗ БиХ смењен Стјепан 

Кљуић због противљења подели БиХ. Национални лидери БиХ почињу разговоре о 

будућности те републике, под окриљем ЕЗ``. Он застаде, па настави: `` Нисмо ми 

недорасли и деца у школском дворишту да нас други мире, уствари нас они 

завађају``. 

 

`` Крајем фебруара је одржан Референдум о независности БиХ, на којем је 64 до 67% 

од бирачког тела изашло на гласање, а готово 98% је гласало за независност. СДС 

бојкотовао``, кажем му ја. Он нехајно слегну раменима: `` Безвредно, нису гласали 

Срби``. 

 

Ипак је усвојен устав Српске Републике БиХ. 

 

Изгледа да је међу Србе у Крајини неко бацио кост подела. Митинг у Книну у знак 

подршке Бабићу, против Венсовог плана. Туђман писмом УН-у прихвата мировни 

план, претходног дана у извештају генералног секретара и он и Милан Бабић 

означени као препреке плану. Скупштина РСК у Глини прихватила Венсов 

план,упркос Бабићевом противљењу, који сутрадан организује друго гласање са 

супротним исходом Скупштина РСК у Глини гласа за смену председника Бабића 

што он не прихвата. Милан Бабић објавио да прихвата мировни план. Скупштина 

РСК у Боровом селу сменила Бабића и поставила Горана Хаџића за председника.  

 

Међународна заједница поступа врло методично, тамо се налазе експерти. А у 

зараћеним подручјима унезверени људи и војници. 

 

Резолуција 740 СБ УН: одобрава се план за миротворну мисију у СФРЈ, повећава се 

број официра за везу са 50 на 75. 21.фебруара усвојена Резолуција СБ УН 743: 

установљена миротворна мисија УНПРОФОР за Хрватску - 14.000 миротвораца у 

српским енклавама у Хрватској (седиште у Сарајеву, први командант ће бити 

индијски генерал Сатисх Намбиар). 

 

ЈНА се повлачи из Македоније 

 

СССР је такође у распаду. Рат за Нагорно-Карабах: масакр у Хоџалију, убијено 

неколико стотина азербејџанских цивила. 

 

Србију не разапињу само ратови у Босни и Хрватској, сукоби на Косову, него и 

полит илка натецања у земљи. Али народ Србије не може више да трпи. Унутрашњи 

пљачкаши, злоупотребљавају рат, да за то време опљачкају Србију, где год могу. 

 

`` Аскери``, рече ми у његовој адвокатској канцеларији адвокат Милорад 

Стевановић, `` аскери су били турски војници, који су за време ратова све покрали и 

пљачкали, ишли су иза војника и све редом отимали, отеше девизе, стамбене 

доприносе, пензионе доприносе,  присвојише фирме за багателу, масовне крађе и 

провале у станове``, помирљиво и иронично се смешкајући каже стари и тегобним 

животом оронули мудри човек.`` Два сина и ћерка незапослени, адвокатска 
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канцеларија празна, а у њој смо Момчило Стојановић и ја, нема клијантеле, и оно 

што дође нема паре да плати, а до правде се тепко длази, кадија те тужи, кадија те 

суди, свугде лопови``. 

 

Демократска странка у Србији прикупља потписе за оставку Милошевића - 320.000 

крајем месеца. 

 

Од 8 до 23 фебруара  одржане Зимске олимпијске игре у Албертвилу. Прво 

самостално учешћеХрватске и Словеније, а последње СФР Југославије (коју сада 

чине Србија, Црна Гора и БиХ). 

 

 

 

 -2 фебруар 1992.године. Ставили смо на дневни ред питање одузете девизне штедње. 
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-5 фебруар 1992.године.Чланак из листа ―Политика‖ од 5.2.1992. године 

 

 Трибина опозиционих партија 

 

Како се крше људска права 

 

 Нема правне државе, а тиме ни људских права, док се не успостави демократска 

држава, речено је на јучерашњем скупу представника неких опозиционих странака. 

 

„Стање људских права у Србији и Југославији данас―, била је тема јучерашње 

конференције за новинаре, или боље речено трибине, на којој су представници 

водећих српских опозиционих партија говорили о кршењу људских права и 

тешкоћама успостављања правне државе у нашој земљи, 

 

Председник Покрета за заштиту људских права Томислав Крсмановић нагласио је 

да је главни разлог изолације Југославије у свету то што на њеном простору не 

функционише правна држава. Рат није оправдање да судови, министарство правде и 

полиција, готово не обављају своје послове. Као примере кршења права људи, 

Крсмановић је навео мобилизацију душевних болесника, суђење дезертерима и 

противницима рата. Крсмановић тврди да се у Србији поново „повампирује― 

морално-политичка подобност при запошљавању радника, а да се под плаштом 

технолошких вишкова из предузећа отпуштају углавном активисти опозиционих 

странака. 

 

Да би се поштовала права људи мора да постоји демократија и држава, казао је 

Александар Петровић-Саша из Српске либералне странке. Он је недавну изјаву 

академика ………. о суђењу Вуку Драшковићу („када и ако то нама буде требало―) 

упоредио са реченицом Јосипа Броза, који је давно казао да „судије не треба да се 

држе закона као пијан плота―. Како у таквој ситуацији говорити о правима, питао је 

Петровић, додајући да низак, или непостојећи ниво права, наноси политичку штету 

међународном угледу Србије. Док се не успостави ефикасна контрола полиције, нема 

људских права. Ко је одговарао због насиља 9. марта, када су убијени дечак и 

милиционар?. Такође, рекао је Петровић, СДБ није укинута и „док над нама лебди 

сенка невидљиве моћи, у Србији нема демократских избора―. 

 

Зашто ми немамо правну државу питао је и одговорио Илија Радуловић (СПО):„ 

Зато што је самовоља владајуће партије главна одлика тренутка у Србији. Судови у 

Србији суде на основу уверења, а не закона, казао је Радуловић и додао да „живимо у 

држави у којој се примењивала и примењује римска максима - осуђујемо голубове, а 

гавранове пуштамо―. 

 

Владан Батић из Демократске странке посебно је осудио праксу јавног жигосања 

људи по систему стубова срама, односно истицања и објављивања спискова људи 

који нису желели да оду на фронт. По Батићевој оцени, стање у медијима, посебно 

Телевизији Београд, није ништа боље после деветомартовских демонстрација. На 
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телевизији и даље гледамо иста лица због којих је дошло до крвавих сукоба, а на 

екранима се свако вече подижу оптужнице против опозиције, рекао је Батић 

 

Права у Србији се не крше, нису угрожена јер и не постоје, став је Радослава 

Николића из Народне радикалне странке. По његовим речима, данас имамо само 

права да се боримо за спас Српства, а ко то не чини, по замисли владајуће партије, 

он је издајник. 

 
 

        Принц Томислав Карађорђевић у посети манастиру Ћелије код Ваљева. 
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-19 фебруар 1992.године. Са Сибилом у Глифади. 

 

Она је иста. Упућујући се  кућицу у дворишту држала ме је нежно за руку. Било је 

облачно. Сипила је киша. Ипак су капи биле толико велике и јаке, да су звучно 

намрешкавале модру попвршину мора, све у недоглед се изнад површине мора 

лелујала модра измаглица. 

 

Дешавају се необичне ствари. `` Он је отпуштен из болнице, казала ми је моја 

познаница болничарка, тражила ми је седативе који недостају болнци, послала сам 

јој бродом као хуманитарну помоћ, врло ми је захвална``. Посматрао сам је упитно 

право у очи, шта ће се сада даље одвијати са њим.``. `` Одмах је упућен на ратиште 

код Вуковара, он је врло сналажљив, одмах су му дали мали тенковски вод, падали 

су војници као плева, Туђман га уценио са 100.000 марака``. 

 

У Београду се шушка да режим Слободана Милошевића шаље бивше психијатријске 

пацијенте на ратишта у Босни и Хрватској. Па да, то је за мене логично, знају они да 

су многи од њих били у лудницама по казни, па сад резонују: народне непријатеље 

казнити, гурнути их рат. А не виде, да су то невини људи. 

 

Шта ће бити даље са њим?. Њена осећања су непомућена, то се види из њених 

замућених сјајних очију, како се прибија уз мене. `` Ти си најбољи од свих``, је сада 

понављала. Ко су ти други?, хтедох да је упитам. 

 

Договороили смо се, ако он буде дуго отсутан, она ће доћи на неколико дана у 

Београд, биће мој гост. 

 

Растали смо се са новом надом. Дуго је чежњиво гледала за мном док сам се 

усмеравао ка авиону за Београд. 

 

 

-1 март 1992.године. Убијен српски сват  Никола Гардовић  на Башчаршији  (за 

Србе, прва жртва рата у БиХ). 

 

 
Никола Гардовић. 

 

ЈНА извештава о нападима на касарне код Бихаћа. На Референдуму у Црној Гори су 

се изјаснили да  остају у Југославији (Албанци и Муслимани углавном бојкотовали). 
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Срби поставили барикаде око Сарајева (увече уклоњене), барикаде и другде у БиХ, 

укључујући и око муслиманских и хрватских енклава; код Босанског Брода долази и 

до оружаног сукоба.  

 

 
Сарајево. 

 

Парламент БиХ прогласио независност. 

 

Артиљеријско препуцавање код Осијека (штета и у граду).  

 

7 марта је  Слободан Милошевић повређен у саобраћајној незгоди код Топчидерске 

звезде.  

 

У Београд стигао генерал Намбијар са 35-чланом претходницом снага УН. 

 

 

-9 март 1992.године. Митинг у Београду, на годишњицу 9-мартовских 

демонстрација. 

 

Ми смо се придружили са нашим транспарентима. Затим студентски протести 

који траже Милошевићеву оставку. 

 

Нови курс, 85 динара за марку. 

 

Команда Унпрофора стиже у Сарајево. 
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-10 март 1992.године. Ударен сам на митингу девизних штедиша. 

 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                         10.03.1992. год. 

 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд 

                                                                                              Секретару ГСУП-а Београда 

 

                У суботу 7 марта око 12 часова испред зграде Народне банке Југославије на 

Булевару револуције у Београду, за време одржавања скупа девизних штедиша, наш 

генерални секретар Томислав Крсмановић је без икаквог повода са своје стране и без 

правног основа био нападнут од групе особа у цивилу подржаване од органа 

милиције СУП-а Палилула, којом приликом је ударен од стране засад 

неидентификоване особе у пределу горњег десног дела чела. Он је одмах отишао у 

Ургентни центар где је извршен преглед и дат је Извештај лекара специјалисте број 

022632 од 7.03.1992. год. са дијагнозом „Contusio capitas reg.fontalis.dex― (лакша 

повреда мекшим предметом―). 

 

            Органи милиције СУП-а Палилула и присутни инспектори ГСУП-а су у више 

наврата били обавештавани о агресивним поступцима једне групе која је захтевала 

да се скуп растури али није ништа предузето да се спречи насилничко понашање до 

кога је дошло. Милиционер …………из СУП-а …………је одбио да узме податке од 

особе која је ударила Т. Крсмановића, а члан нашег Покрета Вук Павловић који је 

фотографисао агресиван испад над нашим генералним секретаром је био приведен 

противзаконито а филм заплењен. Сведоци су били и присутни новинари Борбе, 

Вечерњих новости, Радио Политике и РТВ Београда. 

 

         Напомињемо да се у исто време догодио један лакши саобраћајни инцидент 

којом приликом је један од демонстраната био ударен благо у ногу али су органи 

реда одбили да узму податке од таксисте који је то учинио. 

 

           Упозоравамо вас да је на делу терористички акт према шефу легалне странке 

људских права, да се ради о флагарантном кршењу закона и међународних обавеза 

Владе СФРЈ и Србије. То није ништа друго до политички реваншизам и 

заслепљеност политичком мржњом јер је Т. Крсмановићу речено да му је то учињено 

зато што је на митингу људских права одржаном 2. марта на Тргу Републике у 

Београду захтевао смену врхова полиције, оптужио правосуђе за тешко стање у 

Централном затвору у Београду и у судству. 

 

         Најоштрије протествујемо против овога терористичког акта и захтевамо од Вас 

да у границама Ваших овлашћења предузмете праве мере да Т. Крсмановићу буде 

што пре дат идентитет починитеља, и онога ко му је дао налог, ради вођења 
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кривичног поступка. Захтевамо да и ви казните кривце и спречите да у будућности 

до таквих испада више не долази. 

                                                                              за Покрет за заштиту људских права. 

 

 

-Друга половина марта 1992.године. Сукоби. 

 

`` Рат, понавља се 1941 година``, кже Мика док окреће дугме на радио апарату. 

 

Слушамо пажљиво вести : 

 

Претходница Унпрофора стиже у УНПА зоне у Хрватској. У Сарајеву постигнут 

споразум, "Кутиљеров план" - независна БиХ, децентрализована по етничком 

принципу - убрзо долази до разлика у тумачењу. 

 

Граната пала поред хотела у Белом Манастиру,  у коме се налазе белгијски официри 

- без жртава. Борбе у Босанском Броду између Срба подржаних од ЈНА с једне,  и 

Хрвата и Муслимана,  с друге стране. Хрватско-муслимански злочин у селу 

Сијековац код Б. Брода.  

 

27 марта лидери БиХ траже плаве шлемове, поводом борби у Босанском Броду. 

Сукоби код Неума, између ЈНА и Хрватске војске.  

 

У Сарајеву проглашен устав Српске Републике БиХ, замишљене као део нове 

Југославије.Изетбеговић се предомислио у вези Кутиљеровог плана. 

 

Бели Јужноафриканци гласали за политичке реформе које ће окончати апартхеид.. 
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-25 март 1992.године. Кривичне пријаве. 
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-Април 1992.године.  

Сазнаје се првог априла да су Аркановци у Бијељини. Српске одбрамбене 

снаге преузимају контролу над Бања Луком. Почетак оружаних сукоба 

између хрватских снага и ЈНА у Мостару, борбе и у Босанском Броду 

и Купресу. Председништво Републике БиХ дало сагласност за мобилизацију 

територијалне одбране у општинама које то желе, а ради стабилизовања 

политичко-безбедносне ситуације на њиховим подручјима. 

 

4 априла Арканова Српска гарда овладала је Бијељином. У ријечку луку 

стигао први батаљон УНПРОФОР-а (француски). Борбе избиле и у Сарајеву, 

српски напад на Полицијску школу на Врацама, прве гранате падају на град 

(Срби захтевали повлачење наређења за мобилизацију резервиста).Мировни 

протести у Сарајеву, грађани ушли у Скупштину БиХ. 

Хрватске снаге заузеле Купрес (ЈНА га убрзо повратила). Велики митинг за 

мир у Сарајеву, снајперисти пуцали на грађане са Холидаy Инн-а, 

погинули Суада Дилберовић и Олга Сучић (за Бошњаке и Хрвате, прве жртве 

рата). Европска заједница признаје БиХ. САД признају БиХ, Словенију и 

Хрватску. 

Након напада хрватских снага на мостарски аеродром , авијација ЈНА 

гађала Широки Бријег и Читлук. Српски напад на Фочу. Резолуција СБ УН 

749: одобрено "што брже" распоређивање УНПРОФОР-а. У српском Сарајеву 

основана Српска новинска агенција - СРНА; Српска Република БиХ 

проглашава независност .  
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ШабановићМурат  на Вишеградској брани. Босанска влада проглашава 

непосредну ратну  

Шабановић Мурат. 

 

опасност. Аркановци заузели Зворник. 

 

Девалвација динара: 200 за марку (око 560 динара на црно). 

 

Колона ЈНА улази у Вишеград, званично на позив становника - западне 

владе то називају агресијом (САД сутрадан прете Србији суспензијом из 

међународних организација, ако не повуче снаге у року од 14 дана, али 

одустају).. Основана Армија Републике Босне и Херцеговине. ЈНА и српске 

снаге у потпуности овладале Вишеградом. Српске снаге заузеле Фочу  ЈНА 

бомбардује Мостар, захтевајући повратак двојице несталих пилота. Јако 

гранатирање и борбе у Сарајеву наредних дана. ЕЗ договара примирје у БиХ, 

које одмах пада. 

 

 Проглашењем устава настаје Савезна Република 

Југославија (Србија + Црна Гора) у пратећој декларацији се каже да СРЈ нема 

територијалних претензија на суседне републике. 

 

Председништво БиХ формално захтева повлачење ЈНА. 
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У Лисабону настављени преговори о БиХ, за неуспех окривљени српски 

лидери (није испуњено подизање барикада и повлачење артиљерије). 

Штрајк запослених у Радио Београду, Шешељ на Дневнику чита списак 

новинара које би требало одстранити са државног РТВ. 

 

 

 

 

 

-27 април 1992.године. Потребна им је помоћ. 

 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                                      

27.04.1992. год. 

 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд 

 

:                                                                                             СКУПШТИНИ СРБИЈЕ 

                                                                                              ЈАВНОСТИ 

 

 

П О Т Р Е Б Н А    И М   Ј Е   П О МО Ћ ……………………… 

 

 

              Властодршци Србије иступају као наводни заштитници српског народа у 

Босни и Херцеговини, Хрватској и у другим регијама где је он угрожен од других 

нација, али у исто време се наставља са бесомучном експлоатацијом већинског 

становништва у Србији, и са политичким прогонима врло великог броја грађана у 

Србији, што показује да је на делу превара, и да се иза наводне бриге за српски народ 

крије демагогија и жеља,  да се сачува status quo и настави са ранијим праксама и 

начином управе друштва. Оно што највише забрињава је незнање оних који то чине, 

који не могу да схвате да праве  тешке грешке, са катастрофалним последицама јер 

тако чинећи слабе већину. 

 

           Више хиљада грађана који су нам се обратили жалбама на кршења њихових 

законских права последњих година, најчешће тврде да се њихово стање није 

побољшало, а многи нас уверавају да је дошло и до погоршања. Нама се свакодневно 

обраћа велики број грађана жалбама да су жртве политичке репресије. Опстајање 

оваквих пракси изазива нашу велику забринутост, и наша је дужност да упознамо 

јавност са стањем са људским правима и преваром властодржаца, који користе рат и 

тензије да се за то време обрачунавају у Србији са онима који им сметају, и да тамо 



1437 

 

цементирају своје позиције. Барем тако они мисле, док тако чинећи  слабе свој 

народ,  масовно крше права невиних грађана. А оне који тврде да се права крше 

масовно, маколико то чињено на дискретан  скривен начин, они онда у јавност 

квалификују као ―параноичаре‖.Примера ради наводимо следеће случајеве: 

 

 -          ДУШАН СТАНГАЧИЛОВИЋ (1924), председник Демохришћанске странке, 

инжењер у пензији, Пљешевичка број 1, Београд политички страдалник још од 1945. 

године, активан у Демократској странки одмах после Другог светског рата због чега 

је био прогањан је изложен свакодневном терору од стране станара, комшија 

активиста СПС који му прете због његових политичких активности, захтевају да се 

тога окане, насрћу на њега физички, сметају му да уђе у његов стан, за време 

предизборне кампање децембра 1990. године је по повратку из Банатског Пландишта 

био оборен од аутомобила у јарак и теже повређен у околностима које нису 

расветљене., лупају у зидове, претe му,  Д. Стангачиловић је недавно имао тежи 

инфаркт. Он се жалио на терор поменутих особа милицији, СУП-у Звездара и 

општинским органима али није добио никакву заштиту. Терор јача из дана у дан и 

после физичког напада од стране комшија 15.4.1992. године је имао нови срчани 

напад. 

 

-          ЈОСИФ ВЕЛИЧКОВИЋ (1924) пензионер из Лесковца, Ђ. Куна број 19 је  

провео више година у затвору због изражавања критичких мишљења. Захтева 

рехабилитацију али је због тога изложен сметњама од стране судова и другим 

облицима кршења његових права.-          ЈУЛИЈАНА НИКОЛИЋ (1942) наставница 

из Зворника, Босна, Филипа Кљајића број 5а, је у време тзв. Зворничког процеса 

српским националистима пре неколико година као супруга једног од сведока била 

изложена репресалијама. Њен супруг је био принуђен да напусти Зворник и запосли 

се у Србији што је и она учинила. Сада живи у Светозареву али је са својом 

породицом предмет сметњи и реваншизма због испољене критике у односу на 

званичну политику, тако да је страдала у Босни од друге нације, а сада у Србији од 

локалних власти. 

 

-          др ВЕРА ЖИВАНОВИЋ ИВАНИЋ (1936) лекар, Омладинско шеталиште бр. 7, 

Београд, се жали да је на незаконит начин лишена свога наследства и да зато што 

захтева да се судска неправда исправи је изложена репресалијама и прогонима. То 

јој је учињено зато што је критиковала друштвене неправде. Жали се да је њен син 

јединац мобилисан пре других и да је шиканирана и на разне друге начине. 

 

-Миодраг Милојевић, српски мученик, жртва тешких прогона., један од оснивача 

наше организације, истеран на незаконит начин из радног односа , лишен права на 

стан, суђен, притваран, лишаван његових права, држан у лудницама, премлаћиван, 

штрајковао више пута глађу, итд. 

 

 

-Мај 1992.године.Пожар рата. 

 



1438 

 

2 маја је Сарајево гранатирано и блокирано, десили су се  напади на ЈНА у граду, 

јаке борбе. Алија Изетбеговић и делегација ухапшени од стране ЈНА на сарајевском 

аеродрому, по повратку из Лисабона. 

 

Белгијски официр, посматрач ЕЗ, погинуо код Мостара. 

 

Приликом извлачења из Сарајева, у Добровољачкој улици је нападнута колона ЈНА, 

у којој се налазио и председник Изетбеговић. Југославија се одриче контроле над 

јединицама ЈНА у БиХ. 

 

Савезно председништво сменило 40-так генерала, генерал Живота Панић нови 

начелник генералштаба. Владе земаља Европске заједнице одлучиле да повуку 

амбасадоре из Београда (сутрадан и САД), јер све стране у конфликту сносе 

одговорност, али "далеко највећи удео пада на ЈНА и београдске власти". 

 

Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини у Бања Луци донела одлуку о 

формирању Војске Републике Српске (генерал Ратко Младић постао њен 

заповједник). 

Након муслиманског покушаја пробоја око Илиџе, јако гранатирање Сарајева, 

погођен и комплекс УН. Нападнута колона ЈНА приликом повлачења из Тузле, 

најмање 50 убијених. Прекинути сви путеви између источног и западног дела Српске 

републике. 

 

 
Генерал Ратко Младић. 

 

Резолуција СБ УН 752: захтева се од суседа БиХ да поштују њен интегритет, 

повлачење или стављање под контролу БИХ владе јединица ЈНА и ХВ и распуштање 

паравојних јединица. 

 

Улица Маршала Тита у Београду је преименована у Српских владара.  

 

Десио се масакр над Србима у Пофалићима. Дигнут у ваздух војни аеродром 

код Бихаћа (коштао више од 4 милијарде долара). Око 5000 избеглица из Сарајева 
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пропуштено из Илиџе према Сплиту, након што је Председништво БиХ пристало да 

допреми храну касарни Маршал Тито у граду (на захтев Ратка Младића). 

 

Словенија, Хрватска и БиХ примљене у УН. Суспендоване активности УНХЦР у 

БиХ, након отмице 11 камиона са храном и лековима.Смрт 12 бањалучких 

беба.Косовски Албанци на тајним изборима изгласали Ибрахима Ругову за 

председника "Републике Косово". Влада СРЈ нуди УН, које разматрају санкције 

против ње, сарадњу у окончању борби у БиХ. 

 

-1992.година. Сусрет са Принцом Томиславом Карађорђевићем у Кафани `` 

Грчка краљица`` у Београду. 

Приликом једног пријема у страној амбасади, имао сам задовољсво и част да 

лично упознам Његово Височанство Принца Томислава Карађорђевића, којом 

приликом сам га укратко упознао са нашим акивностима. Он је витак и 

повисок, црномањаст човек, спорих покрета, види се да је у емиграцији имао 

мукотрпан живот који га је изнурио. То ми је познато, читао сам о томе.  Само 

могу да замислим шта је све могао за доживи за ово време од 1941. године до 

данас? Туђина је голема невоља, поготову за њега, сина покојног Краља 

Алекасндра Карађорђевића и рођеног брата Краља Петра. Туђина му се 

уцртала у суморне црте лица, очи без сјаја. Он је сада у својој земљи, али ми се 

чини да му она тако мало личи на ону земљу, коју је напустио 1941.године. `` 

Људи су се изменили``, био је тужан. 

Нашли смо се у познатој кафани Грчка краљица у Кнез Михајловј улици у 

Београду. У нашој делегацији, поред мене су били  Љубомир Протић, 

Владимир Марковић, Јелена Јоковић и Момчило Опарница. 

 

Принц Томислав Карађорђевић се појавио тачно на време у кафани где смо га 

очекивали. Наши људи немају обичај нити навике протокола и куртоазије 

прем тако значајним личностима из наше историје и из наше Краљевске 

династије. Он је то брзо запазио, али он зна наше људе и наш  менталитет, и 

преко тога прелази без да на то на било који начин укаже, или одреагује. Он 

брзо запажа, чуо је да му се обраћам са Ваше Височанство, види да се прма 

њему понашам уз уважавање захтева протокола. И радо је са нама 

поразговарао. Ми нисмо очекивали било какву подршку од њега, нама је 

добро позната његова трновита прошлост за време боравка ван земље,  његова 

борба да преживи, једно време је се  у Енглеској бавио воћарством.  
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Ипак, нама је било најважније да га упознамо са стањем људских права у 

земљи, да се то зна. А са сином његовог брата, Престолонаследником 

Александром, већ неколико година имам редову преписку. Колико сам 

схватио, и у крилу Краљевске породице Карађарђевић постоје извесне поделе 

и неспоразуми. 

 

Горња слика, с лева на десно: непознати посетилац, Његово Височанство Принц 

Томислав Карађорђевић, Аутор, Јелена Јоковић и Момчило Опарница ( из профила). 

Доња слика, с лева на десно: доктор Љубомир Протић, професор Природно-

математичког факултета у Београду ( томови 1, 2 и 3), Владимир Марковић ( 

том 3), непознати посетилац, и Њ.В.Принц Томислав Карађорђевић. 
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-27 мај 1992.године. Масакр у улици Васе Мишкина у Сарајеву (претходно 

гађано и породилиште). 

 

Масакр у улици Васе Мишкина или Сарајевски масакр у реду за хлеб, са непознатог 

положаја су испаљене три гранате које су експлодирале међу цивилима који су у 

реду чекали хлеб у Улици Васе Мишкина у главној сарајевској улици. Тада је 

погинуло 26, а рањено 108 грађана Сарајева. И Срба и Бошњака. 

Ко је то учинио?. 

ЕЗ је донела одлуку о делимичном трговачком ембаргу против СРЈ.  

 

Српска православна црква позива Слободана Милошевића на оставку и подржава 

опозициони бојкот избора. Јако гранатирање Сарајева, гранате пале и на Дубровник, 

 

Дубровник. 

први пут од децембра. 

 

Резолуција СБ УН 757: економске санкције према СР Југославији због неспровођења 

резолуције 752 (Кина и Зимбабве уздржани) - ембарго на нафту, ваздушни саобраћај (неке 

земље то већ увеле), спорт, културу... 

 

-31 мај 1992.године. Избори за савезно Веће грађана у СР Југославији. 

 

СПС 70, СРС 33,  ДПС Црне Горе 25 места; изборе бојкотују ДС и 

коалиција ДЕПОС (Демократски покрет Србије који чине СПО, национално 

крило ДС [каснији ДСС], ГСС, Нова Демократија).  

 

Истовремено је одржан неуспели референдум о грбу и химни Србије. 

 

Антиратне демонстрације у Београду, тражи се Милошевићева оставка. 
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ЈРМ напустила Вис и Ластово. У околини Приједора основани 

логори Кератерм, Трнопоље и Омарска; нападнута муслиманска 

села Хамбарине и Козарац. Нападнута српска села око Коњица, почињени 

ратни злочини. 

 

 

 

 

-31 мај 1992.године. Манифест Покрета људских права. 
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-Јуни 1992.године. Криза све израженија. 

 

У СРЈ се уводе бонови за бензин, јвљају се несташица и неких других 

производа. Група студената на Београдском универзитету почиње протест. 

 

 

Састанак НАТО-а у Ослу: у принципу пристаје да подржи мировне операције 

у Источној Европи, ако то КЕБС затражи; осуђена београдска влада али и 

хрватско мешање у БиХ. 

 

Евакуација касарне "Маршал Тито" у Сарајеву, предвиђено је отварање 

аеродрома за хуманитарне пошиљке. Председник БиХ Алија Изетбеговић 

тражи од САД ваздушне ударе на српске артиљеријске позиције око 

Сарајева. 

 

НБС дозвољава Дафимент банци обављање девизно-валутних послова. 

 

Рез. СБ УН 758: појачана снага и мандат УНПРОФОР-а. 

 

Студентске демонстрације у Подгорици осуђују разарање Сарајева. У селу 

Чемерно код Сарајева убијена 32 српска цивила. Код Мојмила, на улазу у 

Сарајево, нападнут конвој УНПРОФОР-а. 

 

Београдски таксисти протестују, тражећи више бензина на бонове, којом 

приликом су се закачили са Војиславом Шешељем. Војислав Шешељ ми је 

казао у Кнез Михајловој улици:`` Овај народ је луд, нападају Слободана 

Милошевића што се војно брани од оних који оружано нападају на нашу 

земљу и на Србе``. 
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Неуспешни муслимански контранапад на Врацама, који је предводио 

извеснио Јука Празина.  

 

Одржан је Клечећи протест музичара и композитора испред Председништва 

Србије.  

 

Операција Коридор - опет успостављена веза између две половине Српске 

републике БиХ.  

 

Протест "Последње звоно" пред савезном скупштином (са будилницима), 

након литије на челу са Патријархом Павлом (прва после 45 година) Добрица 

Ћосић је изабран за првог председника СРЈ. Заједничка изјава председникâ 

Изетбеговића и Туђмана помиње удружене војне напоре против "заједничког 

непријатеља". 

 

Студентски протести 1992. у Београду - тражи се оставка Слободана 

Милошевића. Шешељ показује пиштољ студентима. 

 

Српске снаге нападају Добрињу (близу сарајевског аеродрома). Напад ХВ на 

Миљевачки плато код Дрниша, убијено 40 територијалаца РСК.- 

Гранатиран је Книн. 

 

Споразум о разумевању америчког и руског председника, Буша и Јељцина, о 

редукцији наоружања (касније кодификован као СТАРТ ). Рез. СБ УН 760: из 

санкција према СРЈ изузета хуманитарна роба (храна, лекови...). 

Муслиманске снаге у Сарајеву нападају Неџариће. Неуспели напади ХВО-а на 

Муслимане у Новом Травнику и Горњем Вакуфу .Операција Липањске зоре - 

хрватски успех у долини Неретве. Изјава Савета безбедности УН тражи од 

Срба да прекину нападе на Сарајево, и ставе своје тешко оружје под 

контролу УН. Босански Срби заузимају Модричу. 

 

Договор Чешке и Словачке (Вацлав Клаус и Владимир Мечијар) о мирном 

разлазу Чехословачке. 

 

У Јекатеринбургу пронађен костур посљедњег руског цара Николаја Другог 

 и царице Александре. 

 

Данска је европски шампион у фудбалу (на такмичење дошла као замена за 

Југославију), након што је у финалу у Готхенборгу, Шведска, поразила 

Немачку 2:0. 
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Француски председник Франсуа Митеран изненада посетио Сарајево 28 јуна. 

 

Док се широм бивше Југославје воде ратни сукоби, лидери политичких 

странака се прегањају .Одржан је Видовдански сабор 1992. - ДЕПОС 

(Демократски покрет Србије) организује протесте у Београду који траже 

Милошевићеву оставку, дошао и крунски принц Александар 

Карађорђевић, Патријарх Павле тражи крај насиља у БиХ. 

 

 

 

 

-1 јули 1992.године. Шешељ казао јавно да смо Вук Драшковић и ја душевни 

болесници. 

 

За време скупштинске расправе 18.6.1992 године у 11 часова 30 минута др.В.Шешељ 

је казао у ударном термину и то је чула цела Србија:" На крају пре 5-6 година у 

време нашег дисидентског зрења и дружења са Томиславом Крсмановићем, један 

познати београдски психијатар др.Веселин Савић формирао је један одбор за 

заштиту људских права, др.Савић је био председник, а за генералног секретара је 

поставио свога пацијента Томислава Крсмановића, то је професор Савић учинио, 

како он објашњава да га социјализује, као једну врсту терапије, да му помогне да се 

лакше сналази у животу .То је мени било схватљиво у то време, али ми није 

схватљива  ситуација у којој је пацијент др.Тасковића постао председник странке(  

мисли на СПО и Вука Драшковића), а др.Тасковић постао члан странке СПО". 

 

Шешеља сам срео и запитао и га зашто је то урадио., Он ми је одговорио:" Да ти 

подигнем публицитет у јавности". Питам се зашто је Шешељ ово учинио? Да ли 

заиста мисли да је то била једна безазлена шала? Или је то учинио по наредби 

Слободана Милошевића да ме бламира, јер је наша странка добијала у рејтингу? 

Мислим да су била оба разлога у питању. Али су то само моје претпоставке. 

 

Питао сам се после разговора са њим: да ли је он био свестан дубљег и интегралнијег 

контекста мојих ондашњих тешкоћа са властима? Јер сам тада био жестоко нападан 

и бламиран на сваком кораку од режима С.Милошевића као "лудак","душевни 

болесник", што је имало  трагичне последице по мене и моју породицу, односе са 

супругом коју сам искрено и  дубоко волео, сином, сродницима, у јавности, на радном 

месту.  

 

То сам саопштио Шешељу, он се кикотао, показујући апсолутан недостатак емпатије 

за туђе тешкоће. А у исто време је манифестовао велику осетљивост и повређеност 

на најбенигнију критику на његов рачун, спремност да се са таквим чак и физички 

обрачуна. 

 

Због овога сам тужио В.Шешеља Првом општинском суду, али овај суд није  никада 

узео ову тужбу у разматрање, јер је Шешељ је био режимски човек.  
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Ја сам му то на крају опростио и заборавио. Не желим више да га тужим, али ми је 

нанео бол. Пре свега својом незахвалношћу за учињена добра дела. А онда и 

егоизмом и недостатком емпатије и емотивне дистанце, способности да дубље сагледа 

интегралан контекст. 

 

-  
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  6 јули 1992.године.  Писмо није стигло   
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-1 јули 1992.године. Инфлација. 

 

Југословенски динар: скинута једна нула, везује се за долар уместо за марку (200:1), 

инфлација преко сто одсто. Издат Босанскохерцеговачки динар (вреди само на 

подручјима под контролом АРБИХ). Херцег-Босна доноси одлуку "о привременом 

устројству извршне власти и управе на подручју ХЗ ХБ". 

 

Милан Панић, мандатар савезне владе, стигао у Београд, након што су га власти 

САД изузеле од санкција према СРЈ. 

 

На самиту Г-7 у Минхену, САД изјављују да ће подржати употребу ваздушне и 

поморске силе, ако Срби буду блокирали ваздушни мост према Сарајеву; 

декларација Седморице сутрадан захтева од српских снага да прекину нападе на 

"босанске градове". 

Босански Срби заузимају Дервенту. 

 

КЕБС суспендовао чланство СРЈ, окривљујући је за агресију према суседима. 

 

УН у Београду постигао споразум са председником РСК Гораном Хаџићем о 

повратку "ружичастих зона" под хрватску контролу. Састанак Изетбеговић-Буш у 

Хелсинкију. Напад српских снага на Горажде. 

 

 

 

 

 

-Јуни 1992.године. Станујем у Земуну, у улици Солунска  број 7. 

 

Преселио сам се у овај стан, одговара ми јер је близу радног места у Галеници. Стан 

је у врсти полуподрумске просторије, власница је средовечна жена чије име је Ана 

Јовановић, она је удовица, са њом живе два сина снажна момка. `` Мој муж је живео 

у иностранству, када се вратио погинуо, пао са дрвета``.смирено ми је испричала 

породичн трагедију. Онда настави , као да прича најобичнију ствар: ``Пао је на 

главу, одјекнуло је као нека мала детонација``. 

Имам на располагању телефон, и носим са собом малу писаћу машину УНИС,  

Ипак имам оно шо је непходно. 

 

Навикао сам да шетам скоро сваки дан, то сам донекле чинио и пре познанства са 

доктором Јанезом Ругељом, он је у мени побудио жељу да шетам сваки дан. Осетио 

сам, када год бих прошетао, истинску благодет за здравље и лепо расположење. 

Приликом разговора са љубазном станодавком сам је запитао:`` Да ли је овде негде у 

близини улица Бачка, она се налази у Земуну Нови град, ту је моја породица 

становала далеке 1951. године, када смо се доселили из унутрашњости у Београд?``. ( 

том 2). Она се насмеши сетно, јер препознаје значај мога потсећања на те давне 

године и породичне успомене:`` Ама то је ту, нема десетак минута хода``, показа ми 

руком у правцу ка Дунаву и Душановој улици. Невероватно! Зар је то могуће, овде 
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ми ама баш ништа не личи на онај део Земуна Н овог града, како сам га ја онда 

видео?. ``Онда би овде негде требала да буде и Железничка станица Земун Нови 

град?``, истински сам узбуђен, никако не могу да верујем да сам се доселио у део 

Земуна, дела Београда, где је моја породица живела годину дана по досељењу у 

Београд, ништа овде нисам препознао што би ме потсећало на 1951-1952. годину, па 

од онда има четрдесет година? Зар је могуће да сам се доселио у тај део Земуна за 

који ме веже толико најдражих успомена? А и не знам где сам?. Све је сада потпуно 

дугачије него ли онда. Ана се насмеши, као да жели да ме обрадује:`` Идите у овом 

правцу, после двесто метара, ћете изаћи право на Железничку станицу Земун Нови 

град``, показа ми руком. 

 

Када она замакну уз степенице у њен стан на спрату, упутих се у топлој ноћи у 

вечерњу шетњу, кретох право ка железничкој станици. Приближавајући јој се 

тражио погледом онај изглед улица и зграда, оно време, оне људе, приближих се 

издуженој згаради, запитах пролазника: `` Где је овде Железничка станица Земун 

Нови град``.`` Па ето та зграда``, показа руком. Уђох ка згради, видех пругу, и изађох 

на перон, могла би то бити она Железничка станица Земун Нови град? Али све је 

другачије, наиђе воз застаде, то више није ондашњи путнички воз, више личи на 

повеће трамвајске вагоне. А тек су путници другачији, журно изађоше или уђоше, 

упутивши се пословно својим  циљевима. Онда је све било тако ново, велико? А сада 

тако сиво и прзаично. Али тако другачије. Ја скоро да не могу да препознам да је то 

она, ондашња зграда железничке станице. 

 

Кретох натраг ка Бачкој улици, када бих 1951.године одшетао од стана у Бачкој 

улици до Железничке станице Земун Нови град, то је за мене био узбудљив 

доживљај, носталгична маршрута, потсећање на сеобу из Ниша у главни град. 

Железничка станица је била скоро типска, возови би само пројурили тутњећи , 

остављајући по ћошковима одјеке писка локомоиве. Сада је све сиво, бледо, без 

радости. Шта се то десило? Уђох у Бачку улицу, тражим приземну кућу белих зидова 

где смо тада становали. Не могу да је нађем, било је ту доградњи, или рушења. Она 

широка Бачка , пречанска улица као да се сузила.  

 

Тражио сам прошлост. Нисам је нашао. Али сам схватио, скоро потрешен,  да ме је 

судбина, нека невидљива рука,  довела да станујем недалеко од стана где смо 

становали када смо се доселили у Београд.  

 

А то сазнах тек сада! 

 

Тада сам замишљао свој живот као најсветлију будућност, пун нада и поверења у 

себе и свој народ, свој државу. А ова моја држава уништава мој живот и мојих 

ближњих? Земља букти у мржњи, ратови се у њој зачињу. Шта је ово? 
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-Јули 1992.године. Годишњи скуп ISIL-a ( Међународног друштва за индивидуалне 

слободе ), Сан Франциско- у Попраду у Словачкој. 

 

Владимир Марковић ( том 3), независни новинар из Београда, члан и један од 

оснивача Покрета за заштиту људских права, који је у договору са мном 

интервјуисао др Фрању Туђмана 1976. године у Загребу, због чега је, као што је 

описано у тому 3  био осуђен на 3 године затвора ( вербалнн деликт), који је провео у 

Београдској затворској лудници, а дрТуђман је због тога интервјуа ( и још два 

интервјуа), осуђен на три године затвора ( провео у затвору само годину и по дана). 

Владимир Марковић се бори дан данас, пише писма на енглеском, тако је успоставио 

контакт са  Међународним  друштвом за индивидуалне слободе чије је седиште у Сан 

Франциску. 

 

Јуна 1992. године Влада Марковић ме обавештава да је добио позив за две особе за 

Међународни скуп ИСИЛ-а у Попраду, Словачка, следећег јула, али одбија да иде, и 

даје мени две позивнице, и каже да је све плаћено, сем пута. 

 

Душан Покорни јавни радник из Београда и члан Покрета ( том 2 и 3), који је провео 

20 година у САД, и има повећу америчку пензију, предлаже да идемо нас двојица и да 

ће он платити путне карте. 

 

 Станујем  на адреси Солунска 7 у Земуну. Ја се нагло разбољевам, отиче ми десна 

нога од чланка до колена и постаје врло црвена и модра. Овај здравствени поремећај 

ме је забринуо, и изморио. Неће ме ваљда ова изненадна здравствена тегоба омести 

да одем на овај значајни скуп? 

 

Послали су ме  на Инфективну клинику, почели су да ми дају инекције и за неколико 

дана је оток нестао. Али су одбили да ми саопште о чему се радило.  

 

Само што је оток био спао, Душко Покорни  и ја пођосмо возом за Попрад, преко 

Будимпеште. 

 

Седосмо на воз Београд-Будимпешта, била је велика врућина, 35 степени целзијуса, 

запара, ноћ смо преспавали у колима за спавање. Стигли смо у Будимпешту ујутру 

на Желеничку станицу Келет ( Југ), без тешкоћа и проблема. Приче о терористичким 

испадима према Србима се нису оствариле, све је било како треба. Седели смо 

неколико часова на железничкој станици у Будимпешти, на клупи, чекајући воз за 

Попрад, изненади нас полиција, траже од нас пасоше, онда нас оставише и одоше 

незаинтересовано. 

 

У међувремену смо од неких путника који су седели на суседним клупама, сазнали  

да је Попрад планинско монденско туристичко место у словачким Татрама, Татре то 

је као Словенија за нас, као например  Крањска Гора. 

 

Нестрпљиво смо чекали да се постави воз за Попрад у Словачкој. Купеи воза су 

удобни, али препуни, у нашем купеу су биле све саме средовечне Мађарице, били смо 
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скоро збијени једни уз друге, тако подсећају својим изразима лица, бојом косе, и 

гестовима, на наше жене.То су скромне и учтиве жене, запазиле су да смо странци, 

вероватно су се питале одакле смо? Осматрале су нас из непосредне близине 

стидљиво и са опрезном скромношћу. Ми смо ћутали. 

 

Са једном од њих сам ступио у разговор на енглеском, то је била љубазна и скромна 

Словакиња из Попрада. '' Рећи ћу вам када тамо стигнемо'', изусти тихо и поспано у 

моме правцу. Даље сам од ње сазнао да је Попрад чувено туристичко место, 

излетиште у кога Мађари радо долазе на скијање и одмор. ``Словачка је за 

Чехословачку отприлике исто што је Србија за Југославију, Словаци су 

простосрдачнији од Чеха, као што су Срби од Словенаца''. 

 

Што смо се више приближавали словачкој граници, купе је се полако празнио. Воз се 

мало више задржа на граници за Словачком, у повећем граду имена Мишколц, 

назресмо како промичу нове велике зграде, типичне социјалистичке спаваонице, као 

оне на Новом  Београду. 

 

Пређосмо границу, код места које се зове Холодни поток. Очигледно је да се радило о 

неком  Хладном потоку. Један средовечан Мађар изговара реч "Холодни поток", са 

врло јаким мађарским нагласком, објашњавам му шта то значи, зачуђен каже да 

није знао то. 

 

Воз јури кроз Словачку, то је планинска земља, видесмо лепо језеро, на њему ужива  

у једрењу на дасци младић, неки се купају. Врло је топло, и овде преко 35 целзијуса. 

Словачка је лепа, планине, понеко језеро, шуме, зеленило.  

 

На успутној постаји у наш купе уђе једна млада шармантна црнокоса дама, 

интелигентног и љубазног лица. И седе тачно преко пута наше клупе. Некако 

спонтано се међу нама успостави разговор. Испостави се да иде управо до Попрада, и 

баш близу адресе где се одржава Годишњи скуп ISIL-a.  

 

Путовање је брзо пролазило у пријатном разговору са нашом шармантном 

сапутницом. Словаци су плави, а она изразита црнка. Откуд то? Када стигосмо у 

Попрад,било је предвече, али видно. Она нам љубазно и љупко показа пут за зграду у 

којој треба да сретнемо организаторе. Пред нашим очима се указаше венци врло 

високих стеновитих планина, сами камен, нигде зеленила, само стене и камење. 

 
Попрад 
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Нађосмо се у згради средње школе , у којој је лоциран и интернат, великој грађевини 

на неколико спратова, то је наше одредиште, на улазу нас сачекаше расположени 

организатори, поведоше нас у рецепцију, узеше нам податке, и млад човек нас одведе 

у наше собе на спрату, са удобним мада врло скромним конфором, али са 

купатилима у ходнику. Душан и ја смо добили собу са погледом на високе и 

камените венце Татре, иза њих је Пољска, тамо далеко, чувени зимски центар 

Закопане је тамо негде иза високе набацане камените громаде. А ту је близу и 

Украјина, и Русија није далеко. Попрад је на висини од преко 1.000 метара, у 

подножју Татра, са луксузним хотелима, али  и са фабриком, кроз место иде речица, 

тражим погледом рибице, не видим их, загађена је изгледа. Иако полако пада ноћ, и 

даље је велика врућина. 

 

Сиђосмо у приземље, где је био велики ресторан и сала за конференцију.  

 

Једва стигосмо да се обријемо и туширамо, улазимо Душан и ја, уморни од два дана и 

једне ноћи пута, доле нас сачекаши врло љубазни и насмејани организатори.  

 

Један од њих висок, плав и кошчат је био изразито љубазан и драг, за њега нам 

рекоше два Пољака младића, да се он зове Винс Милер, и да је он председник ИСИЛ-

а.  Винс Милер није крио задовољство што су стигла и два учесника скупа из 

Југославије. Широко насмејан ми се обратио врло фамилијарно, што ми се истински 

свидело. Био је тако непосредан, баш као наши људи. 

 

Винс Милер, претседник ИСИЛ-а, високи и крупни плави  човек, делује импозантно, 

али је  

насмејан и врло љубазан и пријатељски настројен према нама.  

 

Ушли смо у салу ресторана. Тамо сам запазио необичну младу и врло шармантну 

плаву жену. Била је необична по томе, јер би се са сваким присутним посебно 

загрлила,  касније смо је виђали као  
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Мери Лу Гучер. 

 

конферијансијеа и аниматора . Чух њено име: Мери Лу Гачер. 

 

Спазих у групи жена и мушкараца млађу омању плаву али привлачну жену врло 

интелеитентног израза лица, нешто је живо причала. Она ми је нешто касније дала у 

руке њену књигу на енглеском са називом ИСЦЕЉЕЊЕ СВЕТА , представи се : 

др.Мери Руварт. (Ова књига је уз моју подршку и потпору ИСИЛ-а,  ускоро била 

публикована на српском, македонском и хрватском).  

 

 
Мери Руварт 

 

Са Винсом Милером је разговарао већ средовечни човек, повисок  и кошчат, он је 

један  од главних организатора ,  Холанђанин је, и зове се Хуберт Јонген.  
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Хуберт Јонген. 

 

Док смо Душан и ја седели за столом приђе нам насмејан и љубазан, маркантан  

средовечан човек, обрати нам се на енглеском. Он оставља врло упечатљив утисак, 

вероватно је амерички научник, помислих. Делује здраво и мужевно, а у исто време 

има врло интелигентан израз лица. Испоставило се да је он  Кен Скуланд професор 

са Хаваји универзитета, и он је оставио на наш сто његову врло занимљиву књигу са 

необичним називом"Авантуре Џонатана Галибла". Као што је дошао, тако се и 

удаљио, без речи. (Напомена: ову књигу сам касније публиковао уз подршку ИСИЛ-а 

на српском, хрватском, словеначком, македонском, ромском, у Црној гори, 

Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине, посредовао н а њеном 

публиковању у Албанији. Као што ће се видети у следећим томовима, мој рад на 

публиковању ове врло занимљиве дидактичке књиге која подучава законима 

тржишта и капитализма, је потстакла и охрабрила истинску лавину превода ове 

књиге на четрдесетак језика широм планете. На чему ми је професор Скуланд био 

врло захвалан и интервенисао је 1997.године код Милана Панића, власника фирме 

ИЦН Галеника у којој сам био запослен, да добијем стан. А 2013 године је 

интервенисао да добијем обештећење од суда у Београду.) 

 

Међу присутнима је се шетао висок привлачан млађи човек, црномањаст, он је 

амерички интелектуалац помишљам. Упознали смо се, он је Стивен Браун, професор 

енглеског језика и антрополог. Он је опседнут да дође да живи и ради у Србији ( 

Видеће се из следећих томова да је уз моју помоћ и подршку провео у Београду шест 

месеци, био је номинован за почасног члана Покрета за заштиту људских права). 

 

У сали ресторана су повремено вођене дискусије. Често би устајала и узимала реч 

постарија дама, она је Енглескиња и зове се госпођа Жудит Хатон, она је 

пасионирани либертаријанац, велики је познавалац либертаријанске филозофије, и 

увек је насмејана.   
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На мене је оставила врло упечатљив утисак једна друга дама, госпођа Труд Бломсој, 

Американка норвежанског порекла. Госпођа Бломсој је висока и плава, врло 

женствена и достојанствена особа, која плени моју необичну пажњу. '' Она је тамно 

смеђа'', рекох Душку. '' Не она је изразита плавуша`, он је упоран.  

 

Госпођа Бломсој ми је једном приликом укратко објаснила на врло ефикасан начин 

шта је то либертаријанизам.  

 

Врло интересантан и љубазан човек је Атила Скањи, Мађар, који је побегао из 

Мађарске после Револуције 1956, и живи и ради у САД, као професор Универзитета. 

Са њим сам водио занимљиве разговоре о Србима и Мађарима, сличностима и 

разликама, и о језицима и заједничким речима. Он мене зове брате. Атила је 

изговарао реч, име града Мишколц, одакле је, са тешко описивом љубављу, чежњом, 

ганут сам био скоро до суза, док сам слушао његове речи, колико он воли овај родни 

град, отишао је далеко, оставио у њему своје успомене, своје драге особе. 

 

Упознао сам његове сроднике из Будим Пеште, то је био незабораван сусрет са 

дивним пријатељима Мађарима.  

 

Валентина Буксар је шармантна девојка из Букурешта, размишљам да је можда била 

дисидент?. Сазнајем да јој је отац био официр.  

 

Ту су и либертаријанци из балтичких држава, из Пољске, Словачке, Чешке, и других 

држава. Млади Виргис Даукас је из Литваније, он је интелигентан  и наочит. Ту је и 

један владин службеник из Непала, и са њим је често у друштву млађи Американац 

са супругом Индонежанком.  

 

Живео сам у Белгији у Брислу од 1965 до 1971 године, то је било моје преимућство у 

односу на друге учеснике из Источне Европе, који су много мање познавали Запад и 

дух људи из западних земаља и њихов менталитет.  

 

Али су Пољска и Чешка ипак много ближи духом Западу од Југославије. 

 

Сусрет са Белгијанцем необично једноставним Ивом Серкелом, Фламанцем и 

младим бриселским адвокатом, за мене је био јако узбудљив, и врло носталгичан, 

потстакао је моја сећања на Белгију. Иво је занимљив и неконвенционалан, врло 

непосредан, као да је неки наш човек. 

 

Осећам да људи из ИСИЛ-а знају да сам живео у Белгији и да виде да познајем Запад. 

 

Дани су брзо пролазили. Неколико дана је просто пролетело. 

 

Ту је био и министар за приватизацију при Влади САД у Словачкој Томас Греј, млад 

повисок и витак човек отреситог и ауторитативног  израза лица,  али пријатељски 

настројен, са којим сам имао прилику да разговарамо о проблемима приватизације у 

Источној Европи.  
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Винс Милер, претседник ИСИЛ-а ми је пришао, и казао да желе да организују 

разговор између Леона Лува , из Јужно-Афричке уније, (који је написао књигу 

заједно са његовом супругом која је такође била присутна,  о томе како да се разреше 

проблеми расизма у Јужној Африци, због чега су обадвоје били три пута номиновани 

за Нобелову награду) и мене, о проблемима транзиције у Источној Европи. Пре тога 

је његова супруга дуго причала о проблемима разлике међу половима, жене и 

мушкарци су врло различити, они другачије виде свет. И међу половима постоје 

велике комуникационе баријере и неспоразуми, отуда тензије, она саопштава. 

 

Изразито црномањастог господина Леона Лува и мене су поставили на бину. Мој 

енглески није течан, али је довољан да могу пристојно да поразговарам, чак међу 

тако пробраном публиком која је испунила малу салу, стотинак либертаријанаца из 

целога света, интелектуалаца, професора универзитета, писаца. Десио се врло чудан 

психолошки феномен, који ми је био познат за време мојих ранијих изборних и 

других јавних наступа: губитак мисли, деконцентрација, нагла поспаност и замор. 

Таман ми се јави мисао, коју бих хтео што пре да саопштим, али би  наједном на моју 

несрећу нестала, као да је неко украде. 

 

Супруга господина Леона која ми је пре мога разговора са њеним супругом 

испричала шта да разговарамо. Она ми је сада поставила пред целом салом 

неколико питања, онда ми је питања поставио и министар Томас Греј.  

 

Наједном ништа нисам могао да чујем, они не схватају шта се десило. Покушавам да 

говорим, издаје ме глас. Помислим, мисли нестају. Нисам стидљив, имам богато 

искуство јавних наступа, нисам нимало стидљив.  

 

Велики брат , помислих. 

 

Док смо Душан и ја седели у сали ресторана, за нас сто седоше две младе 

Американке, једна је врло пуна, али су обе насмејане и врло симпатичне. Једна од 

њих се смеје враголасто и пита Душка који говори перфектно енглески:" Јесу ли ова 

двојица активни?".  

 

Госпођа Хатон је врло занимљива особа, дискутује, и испољава велику живост и 

радозналост духа.  

 

Стивен Броун ми је у паузи између предавања  пришао,каже ми без увода да жели да 

дође да живи у Србију, да ли могу да му помогнем?. Испољавам кооперативност.( 

напомена: С.Броун је боравио у Београду од јануара до јуна 1996 године, предавао је 

енглески и написао дивну књигу о учењу енглеског језика. Једна занимљива 

анегдота: Дошао ми је у посету у Београд септембра 1999 године, три месеца после  

бомбардовања НАТО, ушао је у мој стан који се налази у најбомбардованијем делу 

Београда у Раковици, близу брда Стражевица, и видео је поразбијане прозоре на 

тераси и у соби, стао је у месту, и дао ми 500 $. То је била исплата штете од 

бомбардовања.). 
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Шетајући Попрадом моју пажњу је привукао Споменик Црвеноармејцима, Велики 

брат је био близу. Шта се са њим десило тако нагло и одједном? 

 

 Требала ми је писаћа машина, позајмљује ми је плави млади Словак из Управе 

школе, очигледно да је још увек комуниста, гледа радознало шта куцам, и гунђа што 

говорим и људским правима у Југославији. 

 

Био је и један младић Американац, као неки играч рагбија из неког тима са колеџа, 

висок и плав, снажан и леп, интелигентног израза лица, врста супермена.  

 

Било смо на излету у место Сербски Плесо у планинама, отшетали смо до дивног 

планинског језера. Обилазимо га, стоји гроб словачког партизана који је ту погинуо. 

Словак Јурјавец који живи у САД каже тужно уздишући:" Нашао је дивно место где 

да умре".Очигледно да жали за радним крајем. 

 

Посебно је било узбудљиво последње опроштајно вече. Неки су певали, свако је 

требао да покаже шта зна, наступао је локални фолклорни ансамбл, окретала се као 

чигра једна млада играчица, виделе су јој се ноге, иако је била врло мршава. 

Словачке песме су тако сличне нашим. И Словаци, мада су у просеку осетно плављи 

него ли ми, али има и  црномањастих.  

 

Посебно пријатно изненађење је била плесачка тачка Мери Лу Гачер и плавокосог 

Томаса Рабита из Швајцарске. Мари Лу је све задивила, она је играла као прави 

виртуоз, као балерина, истински уметник. Какво изненађење, знали смо је као  

водича, као конферансијеа, као усмеривача дискусија, организатора, као врло 

љубазну особу која даје људима тако потребну топлину, сада је видимо као играчицу.  

 

Када је тачка била завршена, посматрао сам њеног партнера који је плавокос, белац, 

а игра као да је из Африке. Он пролазећи поред мене као да ми чита мисли каже:" 

Обојена коса у плаво".А видео сам да су му и очи плаве.  

 

Дошао је и дан растанка. Пролазио сам кроз салу, са свима се рукујем, до следећег 

пута. То су били врло љубазни растанци. 

 

 Душан и ја треба да чекамо воз, идемо подаље у један други хотел који се 

зове"Сател". Седели смо и досаћивали се. Наједном видесмо професора Кена 

Скуланда, дојури, нешто, некога тражи. Виде  
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Професор Кен Скуланд. 

 

нас у пролазу и љубазно нам се јави. И оде журно. 

 

Душан и ја се враћамо за Београд, возом, кроз Мађарску, без инцидентних ситуација. 

Враћамо се са надама да смо стекли нове пријатеље, који ће нас подржати у нашој 

борби за људска права. Желимо да оснујемо кружок ИСИЛ-а у Србији и да 

публикујемо либертаријанске књиге на локалним језицима. Буде се нове наде и 

ишчекивања. 

 

 

 

 

-Јули 1992. године. У Узовници са Душком Покорним. 

 

 По повратку са Скупа ИСИЛ-а у Попраду, јула 1999 године, дошли смо да проведемо 

извесно време у Узовници: Милан мој 11 годишњи син, Душан Покорни и ја, Дуле је 

по први пут на Дрини, која му се јако свиђа. Он је живео 20 година у САД, има  

амерички пасош, док смо се купали у валовитој и зеленој  дивљој Дрини на Ушћу ( 

томови 1, 2 и 3), он сав усхићен бујном енергијом зелене запенушане снажне 

кривудаве матице која брзо промиче пред нашим очима, ми се обрати кратко: ``Има 

једна таква река у Америци, која се зове Snake river``( у преводу Река змија). 

 

Ја му додах источњачки фаталистички: `` Ко исправи криву Дрину``. 

 

Док смо седели поподне прeд кућом, наједном из Босне излетеше као муње два ловца 

млазњака, прелетеше дубоко преко Дрине у Србију, повредивши њен ваздушни 

простор.  

 

Душко скочи на ноге сав узбуђен:``Мираж``! 
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Са наше стране у Србији нема никакве реакције. Наша земља је ископнила, не може 

ни да се брани. 

 

Увече изнад босанских брда тамо преко Дине смо посматрали како је израњао 

огроман црвени полумесец. Каква конициденција, крвав полумесец букти над 

Босном у предзнацима рата! Лош предзнак-закључих. 

 

Милан, још дете, одлично кува, научила га мама Саша, она је одлична куварица. 

 

Одлазећи у продавнице у селу, или у  посете рођацима, шетајући пустим обалама 

валовите запенушане Дрине, моје неизмерне и вечите љубави, сам сретао  људе који 

су ми забринути причали да се у оближњој Босни, у околини Братунца и Сребренице, 

родних места моје мајке, , да је тамо врло напето између Православаца и Муслимана, 

и да прети да се претвори у крваве обрачуне. 

 

Овакве приче сам у почетку прихватао као докона ћаскања, непроверене гласине, а 

наш народ је склон како се то каже `` река казала``. Нисам се због тога узнемиравао 

нити узмао такве речи к' срцу. 

 

Али када сам отишао у оближњу западносрбијанску варошицу Љубовију , на самој 

обали Дрине, са чијих брдашаца се виде обриси источнобосанске касабе Братунца, 

вире изнад дрвећа црвени кровови, далеко их надвисују минарета џамије и торањ 

месне цркве, сретох драгог рођака и вршњака, снажног и високог плавог човека 

Тому Беатовића.  

 

Од њега чух врло необичну причу. 

 

Док смо седели на тераси кафанице у живописној главној љубовијској улици он ми 

се приближи: `` У Братунцу никако не мирише на добро, скоро да је пукло са 

Муслиманима``. Нисам веровао својим ушима. Зар је могућа за мене таква 

егзотичност, таква архаична прошлост, зар је могуће да се енергија мржње између 

Православаца и Муслимана још није истрошила, зар је могуће да је се дотле усијала 

да прети новим обрачунима?  

 

 `` Врло је гадно`` настави драги распричани рођак и имењак Томо, `` дођоше неки 

дан некакви Муслимани у нашу Општину у Братунцу, са некаквим документима, 

хоће да нас смене и да они заведу власт`'. 

 

Запрепашћен сам, зар је толико клонула наша власт у Босни,  да неки дођу са стране 

и тако покушају да шибичарски отму власт?. Рекох нешто овако Томи.  

 

Он ме погледа искоса:`` Да не би јединице ЈНА, свашта би се догодило, дође ЈНА са 

војним и ратним возилима и наоружањем у центар Братунца, стадоше они са једне 

стране, испред њих се окупила повећа гомила Муслимана. Официр стаде на камион, 

преко гласноговорника им се обрати да се одмах разиђу или ће употребити силу.``. 
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Зар је могуће да се тако нешто догађа у Босни, и то овде на домак Србије, на домак 

јединица ЈНА, на домак бројних Срба у Источној Босни?  

 

У Београду и не сањају шта се догађа у Босни, Србијанци-они даље од Дрине, немају 

појма о оваквим превирањима у Босни, свако је презаует својим бригама, немају они 

времена да се баве другима? 

 

 

 

 

-Јули 1992.године. Злочини над Србима и Муслиманима у околини Сребренице. 

 

 

 
 

Стара жена на гробовима своје деце. 

 

Чух недавно удаљену канонаду, тамо негде иза плаве повисоке планине изнад 

Братунца. То нису биле хаубице, топови и тешко наоружање, што сам слушао као 

мало дете за време Другог светског рата ( том 1), то су били далеки хици пушака и 

пушкомитраљеза .  

Узовницом прострујаше врло узнемиравајуће вести: Муслимани врше покољ у 

српским селима око Сребренице и Братунца! Сазнах да је било покоља још од 

Ђурђевдана. 

Ово ми је потврдио рођак Томо Беатовић, кога сам случајно срео код моста на Дрини 

у Старој Љубовији. Размишљао сам да посетим Братунац. Он ми рече забринуто:`` 

Немој то да радиш, није безбедно``. 

Седосмо нас двојица у кафаницу на Старој Љубовији. Сазнах нове невероватне вести 

из прве руке. 
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У Бљечеву, претежно муслиманском селу у питомој подрињској Општини 

Братунац (Срба 71, Муслимана 532, ) су локалне оружане формације из састава 

Армије БиХ под вођством Насера Орића извршиле ничим изазван, напад на српски 

део села на велики православни празник Ђурђевдан 6. маја 1992. год. пре подне.  

Мене занимају чињенице, истина? О чему се тачно ради? Желим да објекивно 

проценим шта се дешава. За мене су и Православци и Бошњаци браћа. Знам да тај 

народ никад није желео међусобна клања и крвопролић. Људи желе мран живот. 

Откуд сад то? Свако има своју сиину, желим да је чујем, хтео бих да разговарам и са 

неким Муслиманом? Где да га пронађем? 

`` Овај напад се догодио баш у време интензивних мировних преговора Срба и 

Муслимана о заједничком суживоту, после кога је почео прогон и истребљивање 

Срба из братуначког и сребреничког краја, не веруј Турчину``, узбуђено он прича.  

`` Нису они Турци, они су Срби који су прешли у Ислам``, кажем му смирено, ``мени 

сметају сви они бројни који Муслимане називају Турцима, јер они то нису, чиме их 

наивно одбијају и гурају у погрешну идентификацију са Турцима`. `` Нису Турци, 

али се они и Срби одувек мрзе``, он наставља његову мисао.`` Ни сличнијих народа 

ни веће мржње, сећаш ли се речи Иве Андрића, Срби и Муслимани су браћа, ннје 

њима до покоља, они  су одувек желели да живе у миру и  добросуседству, неко их је 

позавађао``, гледам га право у очи. 

`` Поклали су недавно Србе у  Гниони код Сребренице, напали их мештани под 

вођством Насера Орића, све опљачкали и куће им спалили``. 

Тргнух се тек сада на име Насера Орића:``Да ли је тај Насер био до недавно у 

београдској полицији?``, упитах  узбуђен Тому. `` Јесте, био је у личном обезбеђењу 

Слободана Милошевића``, он хладно потврди.  

Смирих узбуђење сећајући се лика сујетног и опаког човека, који ме је приводио у 

просторије ГСУП-а ( Градског секретаријата унутрашњих послова у Београду)``. 

Овај податак не рекох рођаку, него му саопштих нешто друго:`` Он је хапсио Вука 

Драшковића``, ухватих Тому за руку. Он се замисли:`` Није чудно, Вук Драшковић је 

Херцеговац из краја где одувек живе измешани Православци и Муслимани, зато му 

је то чинио Насер``, гласно он размишља. `` Дали су му вероватно име по Насеру, 

лидеру Египта, Муслимани су обожавали муслиманске лидере несврстаних земаља и 

Тита``, износим му моју претпоставку о његовом имену. 

Откуд њему толика демонска мржња према Србима?, питам се. Можда је се за време 

службовања у СУП-у Београду, прислушкујући грађане, испитивајући их, чуо речи 

мржње Србијанаца према Муслиманима, често не само неосноване, него и изречене у 

афекту, нажалост наши људи умеју да брбљају, да говоре оно што у дубини себе не 

мисле, а дуга страна то не процењује исправно.  

Можда му је неко намерно сервирао такве изјаве да га потстакне против Срба, по 

девизи ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ. 
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Покушавам да га се боље присетим. То је врло охол и јогунаст човек, сујетан и 

властољубив , прек и непредвидив. Можда су га неки злонамерни весници рата у 

Београду, баш као таквог намерно изабрали, и препарирали, да му касније дају 

овакву улогу мржње и смрти у његовом завичају у овом делу Босне? Радећи у 

полицији у Београду, ко зна шта је све видео и доживео, каквих је се тај ужаса 

нагледао, па све то донео у овај део Босне пред пуцањем од мржње? 

Појава Насера Орића, опасно напетог и опаког човека у овом делу врло напете 

Босне, је за мене врло забрињавајући предзнак. Он неће бити миротворац, него 

весник рата и ерупције мржње.  

Откуд он овде сада? 

Позната америчка списатељица Ејн  Ренд је у своме есеју о балканизацији, јасно и 

недвосмилено саопштила да међуетничке сукобе стварају локални политичари, да би 

тако они лично профитирали. Познајући структуру власти у Југославији, ми је јасно, 

колико је та власт била дубоко продрла у све поре, колико је организована, моћна, 

није логично да се таква моћна држава овако брзо распада?. Ејн Ренд је у праву, иза 

ових тензија, по мени, стоје, локални политичари, и Муслимански  и Српски, који ће 

покушати да у настајаћујем метежу остваре њихове интересе, да сачувају власт, 

привилегије, да преживе ову транзицију. И једна и друга страна има своје стране 

подржаваоце, да ли то неко опет пали фитиљ балканског бурета барута? 

Страдаће невини људи, богати ће бити још богатији. 

`` У близини овог великог муслиманског села Осмаше је  постављена  заседа 7. маја 

1992, том приликом је сачекан и уништен камион у коме се налазило више цивилних 

лица српске националности, који су се пред најездом муслиманских оружаних 

формација исељавали из једног дела сребреничке општине и покушали да пребегну у 

погранично село Скелане и даље у Бајину Башту и Србију``. Томо ређа похарана 

села: Међе, Осредак, Виогор, Жутица, Милићи, Јеремићи, Хрнчићи, Опарци, Сасе, 

Витница, Ратковићи, Магудовићи, Калудра ,Брађевина, Лозничка ријека, Брежани, 

Рожањ, Загони, Крњићи, Залазје. Биљача, Магашићи, Хранча.  

-  
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етнички чистог муслиманског села Хрнчићи(муслимана 1226) у Општини Братунац. 

Ја му верујем, али бих тако желео да сада ту поред нас имам саговорника 

Муслимана, да чујем и другу страну. Бавим се науком, процењујем уз прибегавање 

научном методу, а то значи: ОБЈЕКТИВНОСТ. СВЕОБУХВАТНОСТ И 

КОНТИНУИТЕТ инвестигација. 

На локалној саобраћајници између Братунца и раскрснице Коњевић Поље где се 

рачва магистрални пут за Београд и Сарајево, постављене су барикаде и прекинут 

саобраћај 29. маја 1992. Приликом деблокаде саобраћајнице на српске полицајце је 

са околних брда из заседе коју су поставили муслимани из Хрнчића и других околних 

села отворена жестока унакрсна паљба од које је страдало више лица, сазнајем. 

 

Сахрана српских жртава. 
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б.   

. 

. 

 

 

Рођак је био спреман да ми сатима дочарава ужасе Муслимана над Србима. 

Зар је ово могуће, зар Србе нема ко да заштити, па ово је рат, ово су покољи, овако је 

било за време Другог светског рата, откуд ово сада на почетку 21 века?  

Знам да није до рата ни Православцима ни Муслиманима, откуд сад ово?  

Неко их је опет подло  подмукло позавађао? Ко? Како? 

Моја мајка је из Братунца код Сребренице, њој су усташе ( не муслимани Бошњаци), 

убиле у Другом светском рату у Сребреници двадесетак сродника ( том 1), брат моје 

мајке Вељко Поповић  и брат мајке  моје мајке Ранко Беатовић ( том 1),  су убијени у 

Јасеновцу,  маљем у главу на Светог Саву јануара 1942 године ( а њихових имена 

нигде нема у списку жртава, истина се где год стигне умањује, укрива). Априла 1941 

године на железничкој станици у Вишеграду Немци су убили сестру мајке моје мајке 

и њене две кћерке ( том 1). 
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Нико за ове злочине није никада одговарао, убице су  '' у име братства и јединства''  

мирно живеле у Титовој и Милошевићевој држави . 

За време Другог светског рата у Источној Босни ( где је и Сребреница),  је од усташа 

убијен огроман број Срба. О томе се за ово време комунизма ћутало, нико то није 

смео проговорити. 

Откуд сада ови крвави обрачуни? Ни за време Другог светског рата ни Срби ни 

Бошњаци нису били жељни рата и крвопролића, поготову сада би свима одговарао 

миран расплет кризе.  

Сазнао сам недавно од рођака Томе, да је непосредно пред почетак ових описаних 

обрачуна, неко у овом делу Источне Босне протурао у народ некакве спискове ( 

лажне), које су наводно Срби саставили са именима ''опасних'' Бошњака које треба 

под хитно ликвидирати, исто је подметнуто и са некаквим муслиманским 

списковима ''опасних'' Срба, које такође треба најхитније ликвидирати.  

Тако је потпаљена вековна наслеђена мржња. Неко их је позавађао. 

Одувек сам се питао откуд таква скоро демонска нетрпељивост између браће по 

крви? 

Нажалост, као и у време Другог светског рата, сада су Србе и Бошњаке против 

њихове воље други подмукло гурнули у крвопролића. Али подмукла завада је 

трајала од 1945 године до данас. И вековима.  

Ово је Балкан. Балканизација траје. 

У овом делу бивше Југославије се додирују Босна и Србија, треба знати да  је  у 

Првом светском рату управо Среберница била јако српско  упориште против стране 

аустроугарске доминације, ту је жив спаљен од стране Аустроугара заробљени 

српски мајор  Коста Тодоровић.  

Корени омраза су много дубљи, иду  још од владавине Порте овим просторима. 

Неприступачна турска тврђава СОКО преко Дрине у Србији изнад Љубовије, око 30 

километара далеко од Сребренице,  је деценијама после пада турске владавине у 

Србији одолевала, била неосвојива. Када је најзад крајем 19 века пала у руке Срба, 

сви од Срба омражени Турци ( махом Потурчењаци) су под снажном заштитом 

међународних снага ( ондашњег ''УНПРОФОР''-а),  евакуисани преко Дрине у 

Сребреницу ( а озлојеђени Срби су очекивали да буду од њих кажњени).  

Омраза у вези Сребренице тиња, још од устанака Срба против Турске почетком 19 

века, то је трајало вековима. Када је Аустроугарска преузела од Турске Босну  

Херцеговину, она је оставила привилегије турским  субашама. Српска раја је остала 

подјармљена. 
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Садашња догађања у вези  описаних покоља Срба из околине Братунцва и 

Сребренице, (и каснијих врло познатих обрачуна у Сребреници), дакле, уколико се 

жели исправно схватити о чему се ради,  треба посматрати  у једној продуженој 

историјској перспективи.  

Ако се зна шта се вековима дешавало у овом делу Босне, онда је логичан закључак да 

је било потребно много такта, одмерености,  да се не повреде дубоке српске ране, због 

ранијих огромних невиних жртава. У Другом светском рату су овде истребљивани и 

клани Срби, Дрина је годинама носила лешеве покланих Срба. 

 

Радован Караџић 

Али не треба пренебрегавати ни историјску ранљивост Бошњака, и они имају своју 

истину. 

Уместо дипломатског такта, из Београда је дошао приучени милошевићевски 

полицајац ( Бошњак), Насер Орић, крајње острашћен и натегнутих нерава, опак 

човек, који је испекао занат мржње у његовој београдској полицији, који је 

надзоравао поштене патриоте у Београду, почео је по злој навици да арлауче и прави  

зулуме над незаштићеним Србима у сребреничким и братуначким селима.  

Тиме је посут бензин на ватру, избио је огроман пожар. Између осталога, заборавио је 

на близину Србије. 

Срби су реаговали логички: толики наши сродници су поклани у Другом светском 

рату, не само да нико није одговарао, него ево сада нас поново кољу.  

Опет су се поновили покољи као толико пута раније. 
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Да ли је провокаторски зулум овог полицајца чиста случајност?  

Тешко је у то поверовати. Ко стоји иза помахниталог и непромишљеног Насера 

Орића? Њиме управља неко из Београда, из Сарајева, ко зна одакле? 

 

Насер Орић 

Истичем: свима онима који познају и Бошњаке и Православце који тамо живе, је 

јасно да они никад нису  хтели да ратују, него да живе као добри суседи и  браћа. 

Историјски примери су доказ да су њих  одувек завађали моћнији народи на вишем 

ступњу културе и знања.  

Сребреница је најсвежији пример. 

Ко су ти који сада завађају још једном, желе по сваку цену да наставе вековне заваде 

балканаца. ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ. Магнум кримен! 

Где им је душа?  Зар имају иоле људскости да на прагу  21 века, док Европа ужива 

врхунске благодети модерне цивилизације, завађају браћу,  да се кољу, черече, 

убијају, ратују једни против других. 

Познајем западну рационалност, наспрам западних тимова научника се овед налазе 

социјалистичке осионе бирократе. Тужно, али логично, надмудриће их мудрији. 

( Напомена: Тек треба утврдити објективним проценама колико је тачно било 

бошњачких, а колико српских жртава 90-их година 20 века у Сребреници и Братунцу 

и околним селима? Што није учињено. Вероватно је било овога пута више 

бошњачких жртава, али је било и српских. Али се не зна тачно? Јасно је да за те 

жртве нису криви ни Срби ни Бошњаци, не може се говорити ни о СРПСКОЈ, ни о 

БОШЊАЧКОЈ КРИВИЦИ. Може се говорити само о кривици појединих 

политичара. А зашто се не говори  српским жртвама у Другом светском рату. Ја их 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Naser
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се сећам, јаука српских мајки, изгинулих сродника мајке, Дрине која је годинама 

носила лешеве са шајкачама и у српској сељачкој одећи, десетина хиљада босанских 

избеглица избеглих пред усташама у подринска села Србије. Никад нећу заборавити 

ујака Вељу, брата мајке, како је августа 1941.године наочиглед мене и мога брата, 

пливао из Босне ка Србији, бежећи од помахниталих усташа, узвикујући : МАЈКО 

СРБИЈО!. Том 1 ).  

Овде неко може поставити питање одговорности балканских народа, и Срба и 

Бошњака? Ње практично нема, нема кривице народа, него политичара, јер су  нам 

ти исти који су нас вековима завађали, средином 20 века потурили комунизам, 

изнутра нас слабили, завађали, лишили правих вођа, поставили за вође недорасле, и 

преко њих натурали погрешне изборе. Укључујући и распад Југославије и ратове.   

Да ли је то масло Коминтерне? , питам се.  

ЗАВАДИ ПА ВЛАДАЈ! МАГНУМ КРИМЕН!.  

Ми, који смо од почетка 90-их година прошлог века заговарали разум и помирење, 

смо били потиснути  у земљи, нажалост и ван ње. А подршка је давана  асоцијалним. 

Сада они који су овде подржавали мржњу и насиље желе то да прикрију. 

Они, задојени мржњом изазивају ратове. 

Јужни Словени имају исти језик, имена, изглед, дух, а овамо огромна мржња. Срби и 

Бошњаци су два народа исте крви, језика, живе вековима заједно. Они су упућени да 

живе у слози и да сарађују.  Не називајмо Бошњаке, на овим просторима ружним 

именом ТУРЦИ. Ако их тако називамо одбијамо  их неоправдано од себе, гурамо их у 

погрешну идентификацију са Турцима, иако они то нису.  

Само научно проверене чињенице могу помоћи разумевању, исправним проценама и 

помирењу  међу Бошњацима и Србима. Знајмо чињенице, понашајмо се на основу 

њих. Ако желимо једни друге да намагарчимо, да укривам истину, да величамо своје, 

а прикривамо туђе жртве, свима ће бити још горе.  

 

Остаће затрована подсвест, троваће мржњом око себе.  Треба рећи истину, и заувек 

заборавити мржњу. 

 

Ови покољи нису само монструозни злочини, него и тешке историјске погрешке, које 

су потпалиле фигиљ рата у Босни. 

 

Од самог избијања рата у Босни и Херцеговини, Сребреница је била позорница 

трагичних догађаја. Стратешки истурено место близу реке Дрине, око којега су се 

водиле жестоке борбе, постало је убрзо познато као база муслиманског господара 

рата Насера Орића. Орић и његови савезници су, почевши од маја 1992, из 

Сребренице изводили систематске нападе типа ‗‗спаљене земље‘‗ против цивилног 

становништва у 192 српска села. Али каква је предисторија Орићевих злочина? 
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Мали Милан и ја смо били на Дрини купајући се у рукавцу Дрине, заклоњеном од 

Босне. Видех тамо далеко у снажној матици брзе реке како брза вода вуче некакве 

трупце. Тако ми се учини. Загледах се мало боље, и Милан са мном. На наше 

запрепашђење, када се предмети појавише наспрам нас, препознасмо у њима 

надувена тела мртвих људи и жена. 

 

Овако је било за време Другог светског рата, зар да се опет понавља? Зар да мој мали 

син види такве ужасе? 

 

Дошао је и дан нашег одласка из Узовнице за Београд. Милан и ја смо устали у рану 

зору, био је још мрак, ишли смо пола километра до оближњег Ушћа, уздигнутим 

путем све изнад Дрине,  да ухватимо аутобус за Београд, носио сам Миланов кофер, 

њега ће чекати мама на аутобуској станици у Београду.  Милан је се преплашено 

сагињао спреман да легне у оближњи јарак ако нешто запуца из Босне. 

 

Па овако није било ни за време Другог светског рата? Шта је ово? 

 

 

-Јули 1992.године. Милан Панић, амерички бизнисмен српског порекла, постао први 

премијер СР Југославије. 

 

17 јула је у Лондону договорено примирје у БиХ. Ратни бродови НАТО и 

Западноевропске уније у Јадрану ради контроле санкција против СРЈ (прва таква 

операција од Другог светског рата). 

 

Премијер СРЈ, Милан Панић, председник наше компаније ИЦН Галеника, је у 

посети Сарајеву. Због јаких борби, упркос примирју договореном пред ЕЗ, на један 

дан суспендован ваздушни хуманитарни мост према Сарајеву. Генерал Луис Мк 

Кензи , командант операција УН у Сарајеву, тврди да све стране крше правила 

ратовања. 

 

Основана је Демократска странка Србије, на челу са Војиславом Коштуницом 

(издвојила се из ДС). 

 

"Политика" штрајкује због покушаја подржављења - први пут након 1944. да новине 

нису изашле. 

 

Неуспешна муслиманска офанзива око Сарајева. 
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-Aвгуст 1992.године.Ратни окршаји. 

 

Одвојене републике бивше Југославије учвршјују своју самосталност.  

 

2 августа су одржани  избори у Хрватској, први после незвисности: парламентарни , 

победио је ХДЗ) и Фрањо Туђман скоро 57% гласова.  

 

Алекса Буха, мој познаник из Брисела ( том 3), је постао министар иностраних 

послова СрР БиХ,  изјавио у Београду да су Срби у иностранству понудили да 

учествују у камиказе мисијама по Европи у случају "западне агресије". 

 

 
 

Алекса Буха. 

Ова његова изјава је у суштинској контрадикцији са његовим ставовима о односу 

Белгије и Запада према нашој земљи. На моја казивања да сам узнемираван од 

стране Албанаца у Бриселу, да ми је одбијен политички азил: `` Белгијанци као 

народ су коректни, али њихови политичари нас не воле, и шире неистине о Титу``, он 

ми је тада одговоро: `` Није тачно, овде сви уважавају нашу земљу и њеног вођу 

Тита, нас овде симпатишу. Ти си параноичан``. 

 

Свакоме једног дана памет дође у главу, закључујем. 

 

Вести из трена у трен, збуњују. Али их народ у Србији и не узима к` срцу. Сви гледају 

како да преживе ова тешка времена. 

 

Убијен Блаж Краљевић, командант ХОС-а Херцеговине и генерал АРБИХ (противио 

се подели БиХ). Српска Република Босна и Херцеговина променила име у Република 

Српска. 

 

Зашто је убијен? 

 

Рез. СБ УН 770, на основу поглавља Повеље Уједињених нација: захтева се прекид 

борби у БиХ, слободан приступ логорима и затворима и олакшање доставе 
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хуманитарне помоћи, ако треба и силом. Истог дана Рез. СБ УН 771, којом се осуђују 

масовна кршења хуманитарног права и први пут помиње "етничко чишћење".. СРЈ 

признала Словенију. 

 

Галеником проструја тужна вест: за време посете премијера СРЈ Панића Сарајеву, 

снајпером убијен амерички новинар из његове пратње. У Галеници тврде да  постоји 

сукоб виђења између Милошевића и Панића. `` Милошевић је врло нетолерантан на 

јаке људе у своме окружењу``, чух. Српска посла, свако мисли да је сам он једин 

предодређен да буде вођа.  

 

Панића изузетно ценим, он је генијалан бизнисмен. Он би спасао нашу земљу од рата 

и сиромаштва. Одушевљен сам његовом проницљивошћу и предузетничком 

мудрошћу. Био сам случајно присутан у великој просторији када је он на лицу места 

доносио у трену капиталне пословне одлуке. Он то одлучи у тренутку. И исправно. А 

за подлогу таквих одлука истраж 

ивачки центри истражују месецима. Он је генијалан бизнисмен. Упркос година 

енергичан, упоран, методичан. Он је у Америци у најстрожијој конкуренцији, где је 

дошао са 1000 долара у џепу, постао мултимилионар. Он је србин из Београда, али је 

амерички држ 

ђављанин, а у исто време отвара фирме у Русији. 

 

Такав човек је у стању да нашу земљу изведе на прави пут, дубоко сам убеђен. 

 

Мировна конференција у Лондону поводом Босне и Херцеговине. Срби пристали да 

ставе тешко наоружање под контролу УН и прекину опсаду Сарајева, али Караџић 

каже да опсаде нема. 

 

Лорд Оwен је нови преговарач ЕЗ, након оставке Лорда Карингтона. 

 

 Ново гранатирање Сарајева. Западноевропска унија и НАТО ће ставити 5000 

војника на располагање УН, споразум о строжијем спровођењу санкција на Јадрану 

и Дунаву. 

 

Српска страна објавила да диже опсаду Горажда (АРБиХ затим заузима терен). 

 

Радикали тражили гласање о поверењу савезном премијеру Панићу, али је СПС 

подељен. Савезни премијер Милан Панић је сменио помоћника министра 

унутрашњих послова Михаља Кертеса, због "неслагања са планом владе о забрани 

етничког чишћења у Југославији" (у вези Хртковаца). 
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-Септембар 1992.године. Рат на Балкану. 

 

Јездимир Васиљевић ("Газда Језда") организује меч Фишер-Спаски на Светом 

Стефану. 

 

Армија БиХ напада српске положаје код Горажда. Ракетом са територије под 

контролом Муслимана и Хрвата је оборен италијански транспортни авион, 

прекинути хуманитарни летови. 

 

4 септембра Милану Панићу није изгласано неповерење. 

 

Хрватске снаге захтевају од владе БиХ да повуку своје јединице из западних делова 

Сарајева. 8.септембра су  убијена двојица француских припадника УНПРОФОР-а 

(командант УН оптужује АРБиХ). САД тврде да Иран шаље оружје босанским 

Муслиманима (нешто заплењено на загребачком аеродрому). 

 

Владислав Јовановић, савезни министар ино-послова, дао оставку из неслагања 

са Панићевом политиком.  

 

Договор у принципу између Хрватске и СРЈ о отварању аутопута Београд-Загреб и 

повлачењу југословенске војске са Превлаке.Уставни суд БиХ пресудио да је 

Хрватска заједница Херцег-Босна незаконита. 

 

Скупштина Републике Српске се изјаснила за савез са СРЈ. 

 

Рез. СБ УН 777: СРЈ не може аутоматски наставити чланство СФРЈ у УН, 

препоручује се Генералној скупштини да СРЈ мора поново затражити чланство 

(суспендована из УН 22/23. 9.). 

 

Анекс ранијем споразуму између БиХ и Хрватске, успостављен комитет заједничке 

одбране. 

 

Председници СРЈ и Хрватске, Добрица Ћосић и Фрањо Туђман, потписали 

у Женеви споразум о нормализовању односа између две државе и повлачењу ЈНА са 

Превлаке до 20. 10. отеривање Муслимана са Грбавице. 
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-1 октобар 1992.године. Потребна им је помоћ. 

 

Било би логично, да сада, када су Срби угрожени од других етничких група из бивше 

Југославије, превазиђу политичке разлике  распре, и да се удруже . Надао сам се да 

ће поредак увидети бесмисленост масовних сумњичења и обесправљивања невиних 

људи, да ће се  појавити самилост према својим сународницима, да ће се политичке 

странке из опозиције,  оне на власти, удружити?  Очекивао сам да се пробуди осећај 

нацоналне солидарности пред спољним непријатељима?. 

 

Ништа од тога није било. Све се наставља по старом. Српски политичари су као 

хипнотисани, без емотивне, временске и просторне дистанце. А народ Србије, у јагми 

да преживи, не размишља, нити је довољно инмформисан оним шо се дешава са 

Србима ван Србије. У Србији владају свеопшта конфузија и лоше процене. Слободан 

Милошевић не увиђа јасно шта се дешава у земљи. Плитичке странке се закрвиле, 

само мисле на освајање власти. 

 

ПОКРЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ                                                      1.10.1992. г. 

 

ПРАВА У ЈУГОСЛАВИЈИ 

 

Поштански фах 72, Пошта 38 

 

11060 Београд 

 

: 

ДОБРИЦА ЋОСИЋ, ПРЕДСЕДНИК СРЈ 

 

МИЛАН ПАНИЋ, ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ СРЈ 

 

КОМИСИЈА ЗА ЉУДСКА ПРАВА Скупштине Србије 

 

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И                                                                           

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ СРЈ 

 

 

 

П О Т Р Е Б Н А    И М   Ј Е   П О МО Ћ ……………………… 

 

            Ми се залажемо већ скоро двадесетак година за грађане жртве кршења 

њихових права и у нашој архиви, коју смо спремни да ставимо на увид, се налазе 

подаци за неколико хиљада грађана који су нам се обраћали захтевом да их 

подржимо у борби за правду. Разуме се ово је само мали делић од оних који су на 

неки начин погођени у њиховим правима. 

 

            На основу наших поузданих провера код већине нема промена на боље а није 

ретко да се региструју и погоршања. Нама се свакодневно обраћају грађани сличним 
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жалбама чији број је све већи и јасно је да они који чине овакве злоупотребе немају 

намеру да прекину са таквим незаконитим поступцима. 

 

       Узнемирени оваквим трендом у Србији, а слично је и у другим републикама ван 

ратом захваћених подручја, упозоравамо да они који то чине злоупотребљавају рат 

да би док је пажња јавности сконценрисана на ратне операције цементирали своје 

позиције у Србији, обрачунавајући се са онима који их оспоравају. Предочавамо да 

су основани Комисија за људска права при Скупштини Србије и Министарство за 

људска права и националне мањине при Влади СРЈ и да је акценат њихових акција 

стављен на права нација, а запостављају се права грађана појединаца мада се она 

крше масовно, систематски и флагрантно о чему би хтели да кажемо нешто и овога 

пута. 

 

       Ми ћемо овога пута изнети известан број типичних случајева са намером да 

илуструјемо природу повреда људских права без жеље да обавимо свеобухватније 

инвестигације. Жалосно је да је наш Покрет иако је ветеран борбе за људска прва 

заобиђен при формирању тела за људска права при државним органима. 

 

         Оно што нарочито забрињава то је упорна жеља властодржаца да и даље крше 

људска права а да то вешто укривају од јавности. Свемоћна држава једноставно 

може да грађанима ускраћује права а да то тако уради да они не само да се не могу 

одбранити него то не могу ни доказати најчешће. Овакве злоупотребе се најчешће 

спроводе прибегавајући ванзаконским и ванправним поступцима, најчешће без 

икакве законске процедуре или пак уколико она и постоји прибегава се 

кривотворењу чињеница или пак политички разлог се и не помиње. 

 

              Последњих месеци велики број запослених у Србији је проглашен за 

технолошке вишкове као последица преструктурирања привреде ради веће 

ефикасности услед преласка на законе тржишне економије. Ово предвиђа ново радно 

законодавство. Ново радно законодавство такође даје сувишна овлашћења 

генералном директору који може да прима нову радну снагу и да даје отказе а како 

њега наименују политички органи изван предузећа онда политичари преко њега 

могу остваривати своју кадровску политику. Према нашим поузданим сазнањима, а 

сличне констатације изричу и поједине опозиционе странке, под удар најчешће 

падају уместо нерадника они без политичке моћи и утицаја и опозиционари и 

незадовољници. 

 

 -      ПАЧИЛОВИЋ МИОДРАГ, СУРДУЛОВИЋ ДРАГИ, ЈАЊИЋ РАДА, 

ЈАНОШЕВИЋ СЛОБОДАНКА, МИЛИЈИЋ ЈЕЛА, службеници средње стручне 

спреме запослени у Руднику бакра „Мајданпек― штрајкују грађу од 17. августа до 1. 

септембра зато што су супротно закону распоређени на лошија радна места и 

пребачени у производњу, смањена им плата. Уместо да то буду они са мање 

квалификација и искуства, млађи, то је урађено њима јер су са најмање моћи а 

познато је да су неки од њих чланови опозиционих странака а сви су активни у 

Месном одбору нашег Покрета Мајданпек чији је председник Д. Зебец. 
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-      СВЕТИСЛАВ ЈАНКОВИЋ (1948), словослагач, запослен у „Штампарија Борба― 

29. новембра 68а, Београд (кућна адреса) је зато што је обелоданио привредни 

криминал директора овог предузећа 1988. године распоређен на лошије радно место. 

Обратио се Суду удруженог рада и донета је одлука у његову корист али се извршење 

одлуке одлаже интервенцијама директора овог предузећа. 

 

-      МАРИНА АРСЕНОВИЋ ПАВЛОВИЋ (1950) асистент Дефектолошког 

факултета у Београду, кућна адреса: Бранкова 10, Београд се запослила на њеном 

факултету 1975. године. Марина је чланица Савета нашег Покрета и познати борац 

за људска права. У својим истраживањима се бавила феноменом беде и социјалног 

раслојавања и још 1985. године је због свога објективног прилаза овој тематици и 

одбијања да ствари улепшава била изложена критикама својих претпостављених и 

шиканирањима политичких организација. Била је преоптерећена бројем часова, 

теренским радом, зато што је обелоданила резултате својих истраживања преко 

средстава јавног информисања предложено је да буде предата Суду части, претили су 

јој телефоном и на друге начине. М.А. Павловић је у међувремену постала 

политички активна и притисци су на њу на њеном радном месту се појачали и њој 

прете отказом Она се обраћала на разне адресе поводом њених проблема. Она је у 

међувремену и озбиљно оболела и тврди да су томе допринели стресови на радном 

месту и шире у друштву, децембра 1991. г. се обратила Секретаријату 

Дефектолошког факултета, 23. марта 1992. године Наставно-научном већу факултета 

у коме је обавестила о терору над њом зато што жели да примењује научни метод и 

да објективно анализира друштво. Она је припремила докторску тезу али су јој исту 

украли ……….. и још неколико ……… Факултета и сада јој прете отказом који се 

може десити сваки час а останак на Факултету условљавају изменом њених 

политичких ставова. Обратила се у последње време жалбом нашем Покрету, 

Удружењу асистената Београдског универзитета, Јавном тужилаштву, Окружном 

суду, Суду части, Удружењу психолога. 4. фебруара 1992. г. је оклеветана од једног 

професора овога Факултета преко Радио Београда а није јој дато право на 

исправку.итд. 

 

-      -Небојша Ђелошевић , политиколог из Београда, син генерала ЈНА, је жртва 

прогона због изражавања мишљења. 

 

             Наводно је укинут вербални деликт али се нама обраћају грађани жалбама да 

су били кажњавани због изражавања њихових мишљења подводећи то под одредбе 

закона као што су „клевета― „повреда угледа судије и функционера― или пак под 

одредбе законодавства које регулише насилну хоспитализацију душевних болесника 

„Закон о ванпарничком поступку―. 

 

            Још опстаје члан 92. КЗ Србије „повреда угледа Председника Републике― као 

и члан 218 КЗ Србије „ширење лажних вести― а нема промена ни што се тиче 

чланова 63 и 65 КЗ СФРЈ којима се регулише насилна хоспитализација душевних 

болесника који су починили кривично дело у стању душевне неурачунљивости, а у 

примени свих ових чланова је долазило до злоупотреба и кажњавања вербалних 

преступника. 
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         Стање у затворима је још увек врло тешко, то су истински казамати као што су 

били и раније. 

 

         Још увек је велики број грађана изложен нарочитом интересу и надзору 

одговарајућих полицијских служби и лишаван њихових права као наводни државни 

непријатељи. 

 

        Још увек су сва важнија места и функције у друштву заузете од стране подобних 

и политички поузданих појединаца који се сада налазе у СПС и у неким другим 

опозиционим странкама у које су се инфилтрирали. 

 

        Што се тиче слободе удруживања наш Покрет је легална политичка странка 

регистрована међу првима у Србији и Југославији августа 1990. године али смо на 

делу онемогућени да користимо права која нам припадају по закону. Поједине 

странке су добиле по неколико просторија а ми смо још увек без наше канцеларије 

на шта имамо право по закону. Наша документација је заплењена 6. јуна 1991. 

године од стране органа полиције и још није враћена а надлежни суд није ни 

одговорио на нашу тужбу. 30. јула 1991. године на пошти 1120 у Београду је 

заплењено приликом дотура претплатницима 1500 примерака нашег листа 

„ЉУДСКА ПРАВА― упркос наше уредне притужбе суду још нисмо добили никакав 

одговор. Наша преписка и писмене пошиљке са изборном документацијом често не 

стижу до дестинатора за шта поседујемо решене поштанске потражнице издате од 

стране Дирекције поште, наш телефон у стану Т. Крсмановића који он изнајмљује је 

често искључен. Ми се налазимо скоро под тоталном медијском блокадом, иако смо 

врло активни, сада обрађујемо неколико хиљада жалби на кршења људских права у 

Србији и организација смо која има највећи опсег активности у овој области, о 

нашим активностима се не чује скоро ни реч у јавности. Нас клевећу а нама се 

ускраћује право на корекцију и реплику. др В. Шешељ  председник СРС је изјавио 

преко РТВ 18.6.1992. године да је „Т. Крсмановић тежак душевни болесник―(исто 

казао и  за Вука Драшковића) чиме је починио дело повреде угледа, реплика Т. 

Крсмановића није објављена (оваквих повреда права на исправку је било више).Ово 

посебно забрињава јер је Крсмановић спашавао др.Шешеља из затвора у Зеници, и 

када је др.Шешељ био у затвору у Падинској  Скели 1990 године, прикупљао потписе 

за његову кандидатуру за председника Републике, друговао са Шешељом. Др.Шешељ 

је изјавио Крсмановићу да је то учинио из добре  намере, да му направи наводно 

публицитет. Због чега Крсмановић  има велике проблеме на радном месту и у  

његовој породици, то је казао Војиславу са захтевом, да то ублажи или демантује, 

који то одбија.(Крсмановић тврди да је ово др Шешељ урадио по сугестији 

званичника). 

 

         Како ми у оваквим условима можемо обављати наше по закону дозвољене 

активности? Наше кандидате за изборе прогоне, застрашују грађане да нам се 

придруже, да потписују кандидатуре наших кандидата за изборе. 
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          Досада смо се обраћали судовима у више наврата поводом повреда наших 

права али судови одбијају да наше поднеске узму у разматрање тако да смо у 

стварности стављени ван закона.  

 

-Октобар 1992.године. Сукоби. 

2 октобра амерички председник Буш изјавио да је спреман употребити силу 

како би се спровела будућа забрана војних летова у БиХ. Настављени 

хуманитарни летови за Сарајево, након једномесечне паузе. 

Синеад О` Конор поцепала Папину слику на америчкој телевизији, 

протестујући против случајева злостављања деце. 

Војска Републике Српске (ВРС) заузела стратешки значајан Босански 

Брод (Сарајево сматра да су га Хрвати препустили) - борбе се настављају око 

Брчког, Орашја и Градачца. 

 

Рез. СБ УН 780: овлашћен Генерални секретар да формира Комисију 

експерата који ће испитати информације о кршењу Женевских конвенција. 

 

Дошло је до окршаја полиције са Албанцима у Приштини. 

 

Први британски контигент, од 2400 војника, послат у Хрватску. АРБиХ у 

Сарајеву блокирала хуманитарцима пут са аеродрома, плашећи се српског 

"тенковског напада". 

 

Председник СРЈ Ћосић апелује на Милошевића да поднесе оставку. Изгледа 

да Милошевић мисли да иза Ћосића стоји Милан Панић? 

 

Мени се чинило да су се Бошњаци и Хрвати удружили, али сада сазнајем да 

ескалира муслиманско-хрватски сукоб у БиХ.  

 

Дошло је до састанка председникâ Ћосића и Изетбеговића у Женеви, обећавају 

поништавање етничког чишћења и кажњавање злочинаца. 

 

Републичка полиција заузима зграду савезног МУП-а у Београду. 
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Јединице ЈНА напустиле дубровачко ратиште на основу договора са 

Хрватском и Унпрофором, полустрво Превлака под контролом посматрача 

УН. 

Ћосић и Туђман потписују још један споразум у Женеви. 

 

Председник Ћосић најавио "одлучујуће" изборе у СРЈ за 20. 12.  

 

Срби у западној Славонији блокирали отварање ауто-пута Београд-Загреб за 

цивилни саобраћај (тј. конвоје с обе стране који су се требали састати у 

Окучанима).ХВО заузима Прозор и протерује муслиманско становништво. 

 

Женевски преговарачи Венс и Овен одбацују етничку поделу БиХ и предлажу 

поделу на 7 до 10 аутономних покрајина (почетком наредне године 

конкретизовано у Венс-Овенов план). 

 

У склопу операције Врбас, ВРС заузела Јајце - већина становништва бежи у 

Травник. 

 

-Новембар 1992.године. Окршаји и превирања. 

 

 - Ступа на снагу Маастрихтски уговор, којим је утемељена Европска унија. 

 

Милан Панић преживео гласање о поверењу (18-17 за њега у Већу република, 

дан након изгубљеног гласања у Већу грађана). 

 

25 новембра чехословачки федерални парламент доноси одлуку о престанку 

постојања Чехословачке и њеној подјели не независне државе -

Чешку и Словачку. 

Борбе на северу Босне, око српског коридора. 

 

 

-16 новембар 1992.године. ИЦН Галеника ми доделила неусељив стан. 

 

Милан Панић је 1991. године приватизовао Галенику, која се сада назица ИЦН 

Галеника. Милан Панић мене познаје као борца за људска права, он захтева да се  

мој стамбени проблем  реши, да не будем више подстанар. 
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У одговор на захтев Панића , Милошевићеви кадрови у Галеници из освете ми 

додељују неусељив стан.  Настаје моја вишегодишња борба за моје стамбено право. 
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-Децембар 1992.године. Крај године –пожар букти. 

1.децембра Савезни премијер Милан Панић истакао кандидатуру за 

председника Србије, против Милошевића, али недавно усвојени закон захтева 

једногодишње становање у Србији (Врховни суд му одобрава 9. 12.). 

 

Опет прекинути хуманитарни летови за Сарајево због пушчане ватре. У 

Приштини убијен један албански демонстрант. Снаге ВРС заузеле сарајевско 

насеље Отес после петодневних борби. Контраофанзива АРБиХ око 

Сарајева.Рез. СБ УН 795: одобрено слање УНПРОФОР-а у Македонију, на 

границу са Албанијом и СРЈ. 

 

Председник СРЈ Добрица Ћосић подржао кандидатуру Милана Панића. 

 

 У СР Југославији одржани превремени савезни, републички и локални 

избори.  Слободан Милошевић реизабран (у првом кругу победио Милана 

Панића). За скупштину Србије: СПС 101, СРС 73, ДЕПОС 50 места. 

Представници опозиције указали на бројне неправилности и манипулације 

током избора.  Момир Булатовић реизабран за председника Црне 

Горе, ДПС убедљив. 

Раширено је убеђење да су Милошевићеви, и не само његови, кадрови, 

лажирали изборе, масовно покрали Панићеве гласове. `` У време када су овде 

записани ратови, страним и домаћим весницима рата нимало не одговара 

Панић, који би смирио ратне сукобе, демократизовао земљу и отворио радна 

места, њима боље одговара узнемирени Милошевић, зато сви они заједно ћуте 

о лажирању избора на његову штету``, ми износи своје виђење Милан 

Младеновић, писац и издавач, уједно председнк Конзервативне  странке. 

Извештено да је председник Буш упозорио "српске лидере" (председника 

Милошевића и начелника генералштаба Животу Панића) да су САД спремне 

употребити војну силу ако "прошире рат" на Косово. 

 

Разговори у Женеви - расправа о детаљима мировног плана за БиХ, 

Изетбеговић критикован због "гомилања снага" АРБиХ на Игману. 
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Годишња инфлација у СРЈ сада износи 19.810%.! 

У Скупштини СРЈ изгласано неповерење савезној влади Милана Панића. 

 

Према изјави владе, у Хрватској има 402.000 прогнаника и 265.000 расељених 

особа.  

 

Генерални секретар УН Боутрос Бутрос-Гали и изасланик Кирус Венс у 

посети Сарајеву, извиждани од становника. 

 

Око 10.000 Срба побегло преко Дрине, услед напредовања АРБиХ 

према Братунцу. 
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-1 децембар 1992.године. Наставак извештаја о предизборним активностима за 

децембарске изборе 1992.године. 
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-Децембар 1992.године. Извештај о непоштовању изборних правила на децембарским 

изборима 1992.године. 
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-12 децембар 1992 године: Злоупотреба нагласка. 

 

           Данас ме је позвала непозната мушка особа , дубоког и строгог, али ипак 

учтивог тона гласа, упозоравајући ме да у комуницирањима са појединцима из целе 

Србије у току предизборне кампање , исте злоупотребљавам начином и нагласком 

језика који употребљавам. 

 

На моје чуђење ,  непознати саговорник ми је објснио да је он орган полиције, да овај 

позив није званичан, него приватан разговор, али да  су они запазили да ја када 

телефонирам у разне делове земље, мењам драстично нагласак, у западним деловима 

земље растежем или чак прелазим на ијекавштину не кажем Јова него Јово, затим 

нагло идем на нишки нагласак, моравски, лалински, шумадијски, београдски, итд. 

 

         Одговорио сам му исто тако помало у шали, да знам те нагласке, јер сам живео у 

разним деловима земље, путовао, да сам лингвиста, етнолог, да људи воле да се 

говори са њима њиховим наречјем, да ту нема манипулације и зле намере. 

 

      Уједно сам му казао да признају да прислушкују разговоре, што је незаконито. 

Затим је телефонска веза прекинута. 

 

 

 

 

 

 

 -1992.година. ЉУДСКА ПРАВА - ПРЕВАРА ОПОЗИЦИЈЕ. 

 

 

Не може се говорити о стварном постојању опозиције ако јој властодршци кроје, као 

што је то сад случај у Србији и Југославији, судбину, по својој вољи: Запошљавање, 

стан, каријера, егзистенција, образовање, судство, приватан бизнис и многе друге 

животне области грађана и  опозиционара, се налазе у рукама властодржаца. Они се 

не могу одупрети тим интервенцијама и не могу их најчешће чак ни доказати. 

 

                Опозиција која јавно парадира, организује митинге, конференције за 

штампу, учествује наводно на изборима а у ствари је под контролом, није ништа 

друго до играчка, коју странка на власти користи само као декор да би тако стекла 

легитимитет пред домаћом и светском јавношћу. Оваква опозиција обеспомоћена, 

која не види јасно конце који координирају њене покрете и акције, и није опозиција, 

него њен привид. 

 

                Овим не желимо да пребацујемо било шта опозицији него указујемо на 

тешку ситуацију у којој се налазимо. Закључак који следи је да се опозиција мора 

одбранити од контроле властодржаца , и само тако може заиграти стварну улогу и 

допринети демократској трансформацији друштва. Нама из нашег Покрета су 

поједини грађани говорили за време претходна два избора да ће питање људских 
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права бити решено, када опозиција дође на власт и да зато не треба распршивати 

гласове и давати их великом броју странака, него их треба дати неколико највећих 

странака. Наш став је био другачији јер ми сматрамо да не може бити демократских 

избора, да не може опозиција освојити власт докле год не буду гарантована људска 

права. Дакле, прво треба обезбедити људска права ,па ће онда бити могући 

демократски избори а не обратно, тј. да ће опозиција доћи на власт па онда 

унапредити људска права. 

 

                Из разлога који смо навели, угушена и прогањана опозиција нема снаге да 

добије власт на изборима, грађани гласачи који не смеју да дају свој глас опозицији 

из страха да не буду прогањани ,не могу гласати за кога хоће него ће свој глас да дају 

онима од којих зависе, и од којих се плаше. 

 

                Наш Покрет, свестан  оваквог стања, одавно покушава да стави на дневни 

ред питање људских права и његову судбинску улогу. Ми не наилазимо на довољно 

разумевања појединих опозиционара зато јер нису још схватили суштинску улогу 

људских права, или пак што сами нису жртве кршења људских права (а каква је то 

опозиција коју власти привилегују док друге прогоне?), или пак одбијају да то ураде 

из страха. 

 

                Свесни оваквог стања предлажемо да опозиција и сви они којима је стварно 

стало до демократизације друштва ставе на дневни ред ово питање и учине што је 

потребно да људска права буду поштована јер без тога опозиција не може да добије 

изборе. 

 

 

 

                                                                              Савет Покрета за заштиту људских права 
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-1992.година. Жртва прогона. 

 

-  
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-  
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-  
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-Децембар 1992.године. WHAT CAUSED THE BOSNIAN WAR? 

 



1504 
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-Децембар 1992.године. Ратни кошмар. 

 

 
 

 

 
С' лева на десно: доктор Жарко Гавриловић и аутор. 
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-  
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-  

Војислав Шешељ, Вук Драшковић и Војислав Коштуница. 

-
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- Децембар 1992.године. ИЗВЕШТАЈ О НЕПОШТОВАЊУ ИЗБОРНИХ ПРАВИЛА 

НА ДЕЦЕМБАРСКИМ ИЗБОРИМА 1992. ГОДИНЕ.  

 

                Ови избори су мање регуларни и демократски него они децембра 1990. 

године због следећих разлога:  

 

· Предизборна кампања је била врло кратка, РТВ Србије је странкама ставила на 

располагање бесплатне термине на РТВ и Радију за републичке изборе тек шестог  

децембра а како је изборно ћутање почело деветнаестог . децембра остало је дакле 

свега тринаест  дана за предизборну пропагандну кампању. За ових тринаест  дана 

приступ медијима је био такође симболичан, странке су добиле по око тридесет 

минута на РТВ за представљање њихових програма и исто толико времена на Првом 

програму Радио Београда, као и право учествовања на округлим столовима на РТВ 

где се могло говорити само по неколико минута јер је број учесника био велики (око 

десет учесника). Ово време је било утолико краће јер је на изборима наступало више 

десетина странака и група грађана, владала је општа конфузија и збрка са именима 

и грађани су били изложени великом броју порука и великој присутности странака 

на РТВ чије програме услед тога није било могуће редовно пратити. Уопште не стоји 

тврдња ……….да је време за предизборну кампању било довољно дуго и да није 

трајало само за време избора ,него да траје већ десетак година ,за које време су 

појединци и групе грађана могли представити себе и своје програме јавности, из 

простог разлога јер су поједини грађани и асоцијације били за ово време држани у 

изолацији и под ембаргом а други су опет били привилеговани што се тиче наступа у 

средствима информисања. Наш Покрет иако је био врло активан за последњих десет  

година је био у правом смислу речи укриван од јавности тако да и после наступа на 

ТВ и радију у овим изборима на основу наших анкета јавност још не само да не 

познаје наш програм него и уопште и не зна да ми постојимо. Селективност према 

појединим странкама постоји и када се ради о Студију Б, НТВ Политика и штампи 

где често парадирају појединци који се жале на медијску блокаду која њјих уствари 

и не погађа, наш Покрет нпр. ни једном се није појавио на Студију Б, НТВ Политика 

итд. У оваквој ситуацији су најбоље прошле оне странке које су биле присутне у 

јавности и пре ових избора. Зато сматрамо да би предизборна кампања требала да 

траје два до три  месеца и да све странке буду стављене у равноправан положај. Наш 

Покрет не само да је под медијском блокадом него је и често изложен клеветама без 

права на исправку и деманти. Нама је ускраћено право да наступамо пола сата на 

Радио Југославији које нам је припадало по закону на овим изборима, а РТВ Србија 

је без правног основа наш наступ на савезним изборима скратила за пуна четири  

минута. 

 

· Финансијска средства која је по новом закону држава обавезна да достави 

странкама за финансирање избора су додељена касно, финансијска средства за 

републичке изборе су достављена на наш жиро рачун тек 16. децембра а како је 

изборно ћутање почињало 19. децембра време је било недовољно да се ова средства 

инвестирају у адекватне пропагандне спотове и на друге начине. А што се тиче 

средстава за савезне изборе ,су стигла на наш жиро рачун тек 21. децембра, дакле 

после избора. Дата финансијска средства су врло недовољна, ми смо за републичке 
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изборе за 7 изборних јединица и 155 кандидата добили цирка 2,176.000 динара што је 

око 1500 марака а за савезне изборе око трећине ове суме. Опозиционе странке су и 

по овоме питању стављене у неравноправан положај а нашем Покрету надлежни 

органи одбијају да дају дозволу за обављање комерцијалних активности. На делу је 

смишљена опструкција. 

 

· Изборни формулари и документација за прикупљање потписа и за потпору 

кандидатима на изборима (потврда о пребивалишту, потврда о бирачком праву, 

изјава о прихватању кандидатуре за посланике) су стављени странкама на 

располагање неблаговремено. У Изборну јединицу Ниш (у седиште) ови формулари 

за савезне изборе су стигли тек 16. новембра а рок предаје је био 19. новембар што је 

недовољно да се прикупи 1.000 потписа и обради неколико стотина докумената. 

Поједине режимске странке су се хвалиле већ сутрадан да имају максималан број 

изборних јединица и кандидата. Велика збрка је настала са бројевима личних карти, 

једни су захтевали „лични број― а други „регистарски број― или пак да потписи буду 

на аутентичним формуларима, да се одвојено прикупљају потписи за републичке, 

савезне и председничке изборе. У оваквој конфузији су деморалисане поједине 

странке које нису могле да испуне ове захтеве и одустале су. Ову чињеницу ништа не 

умањује то што су ови недостаци касније били елиминисани јер су изборне комисије 

испољиле више широкогрудости али је то било касно за многе странке које су 

напустиле изборне активности. И овде се показала на делу селективност према 

појединим странкама. Јасно је да су поједине странке добиле унапред урађене 

формуларе пре других јер оне саме тврде да су већ сутрадан по року доставе ових 

формулара странкама имале потребан број потписа и обрађених формулара. Органи 

СУП-а, општине су одбијали у појединим случајевима да дају потврде о 

пребивалишту и гласачком праву на шта су били обавезни по закону. У Београду 

неколико наших кандидата није могло добити на време потврде о пребивалишту у 

СУП-у у Љермонтовљевој улици као нпр. Наташа Бобић из Земуна. Милован 

Јеленић из Краљева и Сава Бакић из Пећинаца су нам јавили да надлежни органи 

одбијају да им дају на време ове потврде а надлежни органи општина су одбили да 

дају потврде о бирачком праву Горану Зарићу из Реновца код Пожаревца и Полки 

Павловић из Љига. Известан број оних који су тражили потврде су морали да плате 

таксе што је противно закону или пак је захтевано да своје пристанке да буду 

кандидати овере у судовима или пред изборним комисијама, а што закон није 

предвидео. Радило се о смишљеним опструкцијама које су већ на почетку 

елиминисале поједине странке и кандидате. Наш кандидат на изборима из Банатског 

Деспотовца инг. Михаило Павлице је прикупљао потписе у његовом месту и грађани 

су били изложени малтретирањима органа власти због тога, на сличне поступке 

власти се жали и Миле Димитријевић из Пожаревца, Миодраг Ђорђевић из 

Стањинца и други. Зато је наш став да формуларе треба доставити на време свима, 

да поступак треба да буде упрошћен и да се не праве разлике између појединих 

странака, да се читава процедура упрости. Због претњи нашем члану Милану 

Димитријевићу и његовим сарадницима они нам нису проследили прикупљених 1800 

потписа услед чега нисмо могли учествовати на савезним изборима у И.Ј. бр. 1 

БЕОГРАД.  
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· Бирачки спискови су посебан проблем јер као што се зна велики број грађана није 

могао да гласа јер су били избрисани из њих. Овим је на основу наших сазнања 

погођена читава категорија становника као нпр. подстанари (у Београду их има 

према проценама око 150.000), затим они који нису гласали на мајским изборима ове 

године и на референдуму и други. Наш председник Томислав Крсмановић, који је 

био носилац листе и први на листи на изборима у И.Ј. број 1 Београд није гласао јер 

га није било у списку на бирачком месту а пре тога је добио уредну ПОТВРДУ О 

БИРАЧКОМ ПРАВУ од Општине Палилула од 12.11.1992. године (потпис 

овлашћеног лица ………) као и Уверење о пребивалишту на адреси Ћустендилска 

број 4 у Београду од 24.11.1992. године број 07/2 бр. 205.3.1./28958. Т. Крсмановић је 

био у недељу 20.12.1992. г. у 17 часова у Основној школи „С. Дукић― у Дантеовој 

улици у Београду, гласачко место број 32, председник комисије је арогантно одбио да 

разговара са њим и наложено му је да се удаљи са бирачког места. Значајан број 

наших чланова се жали да нису могли да гласају у сличним околностима. Војници и 

затвореници су гласали у касарнама односно у затворима а добро се зна да они знају 

да постоји цензура писма што се одржава на избор гласача. Наши људи који живе у 

иностранству су требали да дођу у земљу да би гласали што је јако отежано условима 

ембарга међународне заједнице. 

 

· Процедура гласања је врло компликована и будући да има много странака и више 

листа (савезна, републичка, председничка, одборничка, странке, групе грађана) и 

знајући да грађани нису били довољно информисани о начину гласања и ово се 

одразило на резултате. Овоме треба додати психо-социјалне аспекте комуницирања, 

страх бирача од контролора који су често локалне бирократе добро познате од 

грађана, а паравани нису били довољно затворени. Милан Живковић наш 

председник М.О. Аранђеловац нас обавештава да је у околним селима било 

саслушавања и убеђивања гласача да гласају за СПС и С. Милошевића, на сличне 

злоупотребе се жали и М. Ђорђевић из Стањинца и други (нпр. да је сељацима 

сугерисано или наређивано масовно за кога ће да гласају). 

 

· Састав изборних комисија не гарантује ефикасну контролу. Према Закону највише 

места у изборним комисијама заузимају судије и правосудни органи делегирани од 

стране државних органа а остало припада појединим странкама. Према нашим 

провереним сазнањима делегирани представници опозиционих странака су најчешће 

били сведени на ниво пасивних посматрача а уколико би били енергичнији у 

захтевима да се поштују правила били су понекад и удаљавани из рада ових 

комисија. Ове изборне комисије нису испуниле захтеве који се пред њих постављају 

јер нису обезбедиле контролу бирачких листића који су преноћили у општинским 

зградама без присуства контролора за које време је могло доћи до масовне замене и 

крађе гласачких листића што се и претпоставља да се десило. Ми смо поднели 

неколико приговора Републичкој изборној комисији а ова комисија није дала 

никакав одговор нити је то обзнанила у јавности. Чланови изборних комисија на 

гласачким местима су често били арогантни или чак и агресивни према гласачима 

за које су оценили да треба да тако поступе да би на њих утицали да се понашају и 

гласају онако како то њима одговара. Честа су била субјективна тумачења, навијања 

за „своје―. Миле Димитријевић наш кандидат на Савезним изборима у 
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И.Ј.Смедерево је одбијен у његовом захтеву да буде и …. одборник а ова иста 

комисија је дозволила професору …………. кандидату за савезног посланика на 

листи ……… да буде и кандидат за одборника општине Пожаревац VI у изборној 

јединици број 34. Jедном речи контрола избора је била недовољна а без праве 

контроле нема слободних избора јер је опозиција још увек недовољно спремна да 

обезбеди ефикасну контролу у бирачким местима и свугде где је то потребно. 

 

· Не може се говорити о регуларним и демократским изборима ако властодршци 

праве сметње и гуше поједине странке и испољавају селективност према појединим 

странкама једне фаворизујући на штету других. Услед овог садашња панорама 

вишепартијских гибања у Србији није одраз стварних снага него је резултат 

поменуте селективности властодржаца. Наш Покрет који је ветеран борбе за људска 

права и међу првима регистрованим политичким странкама у Србији, је одбијен у 

својим захтевима да му се доделе просторије на које има право по закону а простоје 

је нпр. добила рок'ен'рол партија и сличне. Наш лист „ЉУДСКА ПРАВА― број 2 је 

заплењен почетком јула 1991. године на Пошти 112 Београд (1500 примерака) и наша 

уредна тужба надлежном суду није ни узета у обзир чиме је угушено даље издавање 

листа. Наша страначка документација је заплењена у предузећу „Галеника― 5. јула 

1991. године и упркос поднете тужбе надлежном суду још није враћена. Нама не само 

да не дају просторије него нашег председника Томислава Крсмановића који користи 

свој подстанарски стан за потребе наше странке власти селе сваких неколико месеци 

(вршећи притиске на станодавце) да би нас тиме омеле у раду прекинуле наше 

комуникације са чланством и јавношћу, узеле нам време, новац и енергију. Нама се 

обраћају често грађани који не могу да нас пронађу, надлежни органи одбијају да им 

дају наше адресе, велики број грађана нам се жали да су нам писали а да ми не 

одговарамо а ми уопште нисмо ни добили њихова писма. Нама је ускраћена( 

редукована)употреба телефона, нас многи  не могу да добију телефоном.  Посебна 

тешкоћа у нашем раду је заплена преписке која је врло честа за шта ми поседујемо 

уредне поштанске потражнице оверене од Управе пошта из којих се види да наша 

писма често не стиже до дестинатера. Нпр. у последње време писма са изборном 

документацијом на основу потврде поште није стигла до Милутина Чалића у Нишу, 

Полке Павловић у Љигу, Александра Вељковића у Краљеву, Царевке Борисављевић 

у Ужицу итд. Телефон у стану Томислава Крсмановића је често искључен и жалбе 

органима поште су остале без икаквог резултата. Ми смо предмет скоро тоталне 

медијске блокаде и о нама се чује у јавности једино за време избора, а ми смо се и 

регистровали као политичка странка да би добили право на термине у медијима да 

би тако пробили медијску блокаду. Нас често блате у медијима и на ТВ без права на 

исправку. У више наврата нпр. РТВ, радио и друга средства информисања су 

објавили клевете на рачун нашег Покрета и Т. Крсмановића без права на деманти и 

реплику. Нпр. Удружење девизних штедиша, Либерална странка је оптужило Т. 

Крсмановића преко мас медија а њему није дато право на исправку. Наши чланови 

Томислав Крсмановић и Мирослав Костић су били приведени на саслушање у СУП 

јула ове године, Т. Крсмановић је ударен на митингу девизних штедиша и против 

силеџија је поднета кривична пријава, али суд одбија да исту узме у разматрање. 

Наши активисти су предмет тешких прогона па и за време ових избора. Миодраг 

Ђорђевић из Стањинца је спречен физички да гласа претњама органа власти, у току 
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пред изборних активности били су прогањали од власти и други наши чланови: 

Миле Димитријевић из Пожаревца, Михајло Павлица из Банатског Деспотовца,  на 

кућу нашег председника Месног одбора Аранђеловац Милана Живковића је бачена 

бомба а наш активиста Вујадин Милуновић из Параћина је насилно смештен по 

казни у Психијатријску болницу „Топоница― код Ниша, итд. Упркос оваквих 

прогона наш Покрет је преживео и заузео часно место на овим изборима, иако је 

јасно да су наши резултати јако умањени услед фалсификата и лажирања избора. 

 

Изборни закони и процедура су тако подешени да елиминишу оне странке које су 

виђене као „непријатељи― а да фаворизују „умерене― и „своје― и да тако 

дефинитивно са сцене елиминишу аутентичне опозиционе националне снаге а у врх 

опозиционе сцене лансирају оне које су им по вољи. Ми нећемо дозволити овакав 

сценарио. Захтевамо најкасније до маја нове изборе, најмање 2 месеца предизборне 

кампање, финансије, приступ медијима, адекватну контролу избора, равноправан 

третман странака. 

                                                      за Покрет за заштиту људских права 

 

 

 

 

 

- 24 децембар 1992.године. Рођак Томо Беатовић у посети родбини у Београду. 

Томо Беатовић ми се јавио да долази у Београд, и да се видимо. Нашли смо се у 

кафани Ковач у Булевару ЈНА у Београду. 

Запрепастио се оним што сам од њега чуо. 

Ево шта ми је отприлике испричао, то јест дао ми је у руке текст откуцан на писаћој 

машини ћирилицом: 

-Јежестица је  једно од највећих етнички чисто српских села у Општини Братунац 

(502 становника српске националности) на подручју месне заједнице Кравица, 

напали су  8. августа 1992. муслимани из суседног села Јаглића и муслиманске 

јединице из села са ширег подручја Братунца, Власенице и Сребренице, припадници 

Армије БиХ. У време напада већина мештана се налазила на имањима, где су 

обављали своје уобичајене свакодневне летње пољопривредне послове. На ливадама 

су и убијени. 

-Шадићи, српски делови, или засеоци, овог села у власеничкој општини нападнути 

су 15. августа 1992. Шадићи Доњи насељени углавном муслиманским 

становништвом 

(Срба 58, муслимана 447), Шадићи Горњи насељени искључиво лицима српске 

националности (Срба 228). Напад на њих извршиле су муслиманске оружане 

формације са суседног подручја Церске, Касабе и Коњевић Поља из састава Армије 

БиХ. 
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-Каменица Горња, српски део овог углавном муслиманског села у зворничкој 

општини (Срба 301, муслимана 1288, Југословена 9), напале су у раним јутарњим 

часовима 24. августа 1992. локалне муслиманске оружане јединице са подручја 

Церске, из састава Армије БиХ. Приликом напада на веома суров начин, 

спаљивањем, ударцима тупим предметом и ножем убијена су четири лица српске 

националности. 

-Миланова воденица, односно заселак Живковићи: На локалном путу између села 

Пећи и Скелана у Општини Сребреница, 28. августа 1992. око 8,30 часова, наоружани 

муслимани припадници Армије БиХ, регрутовани са овог подручја, поставили заседу 

и том приликом на свиреп и подмукао начин убили четири цивилна лица српске 

националности, која су се из свог села пешице упутила у Скелане. Садистичка 

иживљавања обесних наоружаних муслиманских младића над похватаним немоћним 

и недужним старим особама српске националности, била су видљива по остацима 

одеће и скоро безбројним спољним повредама тела искасапљених српских жртава. 

-Растошница, најбројније српско село у Општини Зворник (Срба 2334, муслимана 6, 

Хрвата 3, Југословена 1, осталих 3), као и неколико мањих околних српских села и 

заселака. Муслимани су у раним јутарњим часовима 1. септембра 1992. после 

неколико дана жестоких напада освојили Растошницу. У акцији су учествовале 

веома бројне оружане формације Другог, тј. тузланског,  корпуса Армије БиХ 

регрутоване углавном од муслиманског становништва из најближих села: Годуша, 

Мимићи, Теочак, Сапна, Витница, Међеђа, Снијежница и осталих околних 

муслиманских насеља. 

-Црни Врх, близу насеља Планица у Општини Зворник: Испод самог превоја, на 

саобраћајници Зворник-Шековићи нападнута је из заседе 10. септембра 1992. колона 

од седам цивилних теретних и једно цивилно путничко возило. 
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Заалужје, муслиманско село у Општини Братунац. Наоружани муслимани овог и 

суседних муслиманских села, припадници Армије БиХ, организовали су у Залужју 

заседу 16. септембра 1992. године, на локалној асфалтираној саобраћајници 

Братунац-Сасе (село и рудник у општини Сребреница). 

-Кочање, српски заселак (Срба 192), који припада знатно већем, претежно 

муслиманском Новом Селу (Срба 192, муслимана 1058, Југословена 7, осталих 2) у 

подрињској Општини Зворник, нападнут, је 17. септембра 1992. Напад су извршили 

припадници муслиманских оружаних формација из састава Армије БиХ од којих је 

већина била са подручја Новог Села, Каменице, односно Општине Зворник и 

муслиманских насеља суседних општина. 

-Подравање у Општини Сребреница, етнички чисто и једно од највећих српских села 

у овом крају (413 становника српске националности) тешко је страдало у оба 

претходна светска рата. Од почетка ратних сукоба и муслиманског терора у овом 

крају, поготово током лета 1992, Подравање су стално угрожавали муслимани 

Сребренице. Село је више од пет месеци, ослањајући се једино на властите 

могућности, одолевало тим муслиманским насртајима. Најжешћи напад веома 

бројних и добро наоружаних јединица Армије БиХ, регрутованих са овог подручја 

извршен је 24. септембра 1992. 

-Многе од наведених жртава убијене су на најсвирепији начин: одсецањем глава и 

појединих делова тела, разбијањем лобање тупим предметом, расецањем стомака, 

клањем. Запрепашћен овим монструозним злочином огласио се, посебним 

саопштењем, Синод Српске православне цркве, а Његова  Светост Патријарх Павле 

одржао је помен невино страдалим мученицима. Слике масакрираних Срба овог села 

пренеле су у својим емисијама многе домаће и стране телевизије станице. 

-Брачан, привредни објекат, површински коп рудника боксита Милићи у Општини 

Власеница:Приликом напада који је извршен на чуваре рудника 24. септембра 1992. 

масакрирано је свих седам чувара рудника, иначе лица српске националности. 

-Рогосија, мало српско село у Општини Власеница (34 становника српске 

националности) претрпело је жесток напад 26. септембра 1992. Напад су извршиле 

околне муслиманске оружане снаге Армије БиХ са подручја Сребренице, Власенице, 

Коњевић Поља, Братунца, Церске и Касабе. Већина мештана и њихових заштитника 

поубијана је на најсуровији начин. 
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-Факовићи, плодоносно и богато подрињско погранично село према Србији у 

Општини Братунаца са знатно бројнијим српским становништвом (Срба 115, 

муслимана 33) нападнуто је  5. октобра 1992. 

Напад на Факовиће извршиле су јединице Армије БиХ формиране по околним 

муслиманским селима на подручју Братунца и Сребренице знатно пре почетка 

ратних сукоба у овом крају. 

-Бољевићи, Општина Братунац, велико српско село у плодној долини реке 

Дрине (415 становника) муслиманске снаге са овог подручја, припадници Армије 

БиХ, напале су у исто време кад и суседне Факовиће 5. октобра 1992. Том приликом 

убили су осам недужних углавном старијих особа које су, излажући опасности своје 

животе, остале у селу да хране стоку, скупљају летину и чувају своје и суседне куће и 

имања. 

-Шетићи у Општини Зворник: На српски део села (муслимана 656, Срба 83, 

Југословена 2), заселак Пантићи, извршен напад у праскозорје 8. октобра 1992. 

Акцију су организовали и извели муслимани Шетића и околних муслиманских села 

Општине Зворник. 

-Малешићи, српско село у Општини Зворник: Напад на ово претежно српско село у 

Општини Зворник (Срба 666, муслимана 69) извршен је истовремено са нападом на 

српски део села Шетићи, у раним јутарњим часовима 8. октобра 1992. Акцију су 

предводили и злочине починили у највећој мери муслимани комшијског села Јусићи 

у сарадњи са већим бројем наоружаних припадника Армије БиХ из околних села и 

општина настањених муслиманским становништвом. 

-Каменица Доња и Каменица Горња (Срба 323, муслимана 2633, Југословена 22) 

српски засеоци, или подручја, ових углавном муслиманских села зворничке 

Општине, опколиле су у току ноћи локалне муслиманске оружане формације, 
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припадници Армије БиХ, и освојили 6. новембра 1992. Том приликом заробљени су 

многи Срби, браниоци ових заселака и чланови њихових породица. Колико је у овом 

погрому лица српске националности Каменице страдало, заробљено и масакрирано 

још увек је непознато. Цифре се крећу од 109 до преко 250 жртава. 

-Сикирић, Општина Братунац: Село са релативно равномерним бројем српског и 

муслиманског становништва (Срба 201, муслимана 241). Напад на српски део села 

14. децембра 1992, у раним јутарњим часовима извршиле су веома бројне 

муслиманске оружане формације Армије БиХ регрутоване из околних муслиманских 

насеља Братунца, Сребренице и осталих суседних општина. Српски део села 

опљачкан је и уништен, а велики број мештана убијен је веома свирепо, после 

заробљавања, углавном хладним оружјем. 

 

 

-Бјеловац у Општини Братунац, претежно српско село на обали Дрине (Срба 238, 

муслимана 51). Напад великог броја муслимана припадника Армије БиХ, углавном 

добровољаца из околних муслиманских села братуначке и сребреничке Општине, у 

некој врсти ланчаног похода на српска насеља која се дуж Дрине граниче са 

Србијом, извршен је истовремено кад и напад на Сикирић, у само праскозорје 14. 

децембра 1992. И у овом селу регистрован је велики број жртава међу цивилним 

српским становништвом и њиховим браниоцима. 

-Лозничка Ријека, у подрињској Општини Братунац: Село са доминантном српском 

већином (Срба 132, муслимана 22) нападнуто је истовремено кад и Сикирић и 

Бјеловац, у раним јутарњим часовима 14. децембра 1992. Реч је о три суседна скоро 

повезана села на истој саобраћајници у долини реке Дрине, која су у том походу 

јединица Армије БиХ, састављених од муслимана Братунца, Власенице и 

Сребренице, сравњена са земљом. 

-Брана Бачићи, српско село (Срба 263) на подручју месне заједнице Кравица, 

Општина Братунац, цело лето налазило се на мети оружаних напада и сталних 
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оружаних провокација из околних муслиманских села Церске, Касабе, Коњевић 

Поља, Глогове, Побуђа. То се догодило и 14. децембра 1992. 

-Цикотска Ријека, у атару српског села Шадићи Горњи (Срба 228, Југословена 2), 

Општина Власеница. Дана 23. децембра 1992. у заседи, пресретнут је камион којим је 

путовало више цивилних лица и са њима неколико припадника војске Републике 

Српске. Возило се налазило и кретало на српској територији и изван зоне 

непосредних ратних дејстава. Заседу су поставили припадници неке мање 

терористичко-диверзантске јединице из састава Другог корпуса оружаних снага 

Армије БиХ. 

Ипак, да бих доносио дефинитиван суд, потребно је да се чује и друга страна и обаве 

провере уз примену научног метода, а то значи: објективност, свеобухватност и 

континуитет у  истраживању. 

Једно ми је јасно: страдали су невини људи, и Православци и Бошњаци, опет су 

позавађали браћу. 

-1992.године. Умро ујко Ђорђо Беатовић. 

 

Умро је ујко Ђорђо Беатовић, имао је преко деведесет година, доживео је дубоку 

старост. Одлази једна епоха, долази друга, долазе друга времена. Ујна Ивка је 

позвала маму, рекла јој да ја дођем, има много одела од ујке Ђорђа за мене, сличног 

смо раста. Ово ми је добро дошло, јер сам радио у Галеници са малом платом, као 

подстанар, издржавао сина, себе сам био запоставио. 

 

-28 децембар 1992.године. Сибила долази у посету Београду у јануару следеће године. 

 

Био сам изненађен када је зазвонио телефон у моме подстанарском стану, чух 

разговетан Сибилин глас, али негде из далека:`` Он је нестао са ратишта у Вуковару, 

побегао је у Украјину, долазим у јануару на недељу дана у Београд, о свему ћемо се 

договорити``. Њен глас је звучао тако оптимистички. Била је расположена.  

 

О чему ћемо се договорити? 

 
Дрина. 
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О АУТОРУ 
 
Томислав Крсмановић  је борац за људска права и писац. Завршио је  Економски 

факултет у Београду ( 1963)  и пост-дипломске студије из истраживања друштва и 

тржишта при Католичком институту за високе комерцијалне студије (1969) у 

Бриселу, Белгија. Припремио је докторат из политичког маркетинга КРЕИРАЊЕ  И  

ИЗМЕНА  BRAND IMAGE   ДРЖАВЕ У ПОЛИТИЧКОЈ  ПРОПАГАНДИ ( који није 

одбранио услед повратка у земљу и прогона којима је био изложен).   

 

Живео је у политичком изгнанству у Брислу, Белгија од 1965 до 1971 године, и од 

1973 до 1974 године. Био је запослен при Социјалистичкој партији Белгије ( 1970-

1971). Mарта 1970 године је био предложен од стране конзула при амбасади СФРЈ у 

Брислу за председника Удружења Југословена у Белгији ( што је одбио).  

 

Јуна 1975 године је био ухапшену Београду због вербалног деликта и од тада је 

против њега покренут вишедеценијски кафкијански процес, укључујући хапшења,  

суђења, истеривања из радног односа, и друге репресалије и сметње у различитим 

областима живота, које су чињене политички неподобним лицима.  

 

Био је жртва злоупотребе психијатрије у политичке сврхе.  

 

Објавио је више књига, и велики број научних анализа из области  маркетинга, 

социологије, политикологије, статистике, демографије, психо-социологије, и друго..  

 

Сада се огледа у лепој књижевности. 

Политичке активности. 

-1 март 1975 године- основао први југословенски одбор за заштиту људских права 

Директна акција за самозаштиту.   

-30 априла 1981 године -Акција за борбу против злоупотребе психијатрије у 

политичке сврхе. 

-1983 године издавао билтен-самиздат ИСТИНА због чега је био привођен, суђен и 

осуђиван. 

 

-1986 године основао Комитет за заштиту људских права. 

 

-у времену 1980-1990 покренуо више петиција потписиваних од великог броја 

грађана; окупљао борце за људска права и дисиденте; сарађивао са различитим 

одборима и групама дисидената из ондашње СФРЈ, пре свега са одборима за људска 

права САНУ и Удружења књижевника Србије. Организовао јавне трибине и 

протесте. 
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-јануара 1986 године заједно са Костом Чавошким проследио Одбору САНУ за 

одбрану слободе  мисли и изражавања податке за око 60 случајева жртава 

злоупотребе психијатрије у политичке сврхе из целе Југославије; после чега је овај 

Одбор ставио на  

 

дневни ред питање ових злоупотреба у СФР Југославији, која због тога замало није 

била искључена из Светске асоцијације психијатрије. 

 

-крајем 1990-их основао Удружење подстанара Југославије  

 

-1992 године покренуо Удружење оштећених девизних штедиша Југославије . 

 

-био члан Одбора против злоупотребе психијатрије АНАТОЛИЈ КОРЈАГИН( 1988-

1990). 

 

-септембра 1990 године Покрет за заштиту људских права је био међу првим 

регистрован као политичка странка, чији је он председник до данашњих дана. 

 

-био кандидат за председника Србије на неравноправним изборима 1990 године. 

 

-био кандидат за народног посланика на неравноправним изборима, Покрет за 

заштиту људских права учествовао на свим изборима од 1990 до 1997 године. 

 

-уређивао лист ЉУДСКА ПРАВА( издат у неколико наврата). 

 

-априла 2000 године полиција је запленила целокупну страначку и личну архиву, све 

што је Крсмановић стварао целог живота, укључујући и рукописе његових двадесет 

необјављених књига, он од тада води  маратонски судски спор да му се одузето врати.  

 

-ставио је на дневни ред злоупотребу психијатрије у политичке сврхе, ванправне 

инструменте политичке репресије, заплене  девизне штедње-организовао неколико 

митинга оштећених девизних штедиша почетком 1990-их година, ставио у жижу 

јавног интереса положај људских права , радио на удруживању бораца за људска 

права. 

 

-све до данашњих дана пружа подршку жртвама кршења права, публикује анализе, 

књиге, наступа на јавним трибинама широм земље, и све се више посвећује писању 

књига. 

 

-1994 године је поднео Захтев за обештећење који судови одуговлаче до данашњих 

дана.. А 2006 године је поднео Захтев за рехибалитацију који је усвојен. 

Књиге. 

- писац је више књига у форми самиздат издања, као нпр. Реформа образовања у 

Југославији, Породица у синџирима, Стање здравља политичких затвореника СФРЈ, 
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Студија о стању у југословенским затворима, Психологија властодржаца-суштина 

проблема, Морално политичка подобност, Ванправни инструменти политичке 

репресије, Вербални деликт, и многе друге књиге сличне садржине. 

-писац је више хиљада саопштења и Извештаја о стању људских права Покрета за 

заштиту људских права од 1986 до данас, укоричених у десетак томова. 

-Случајеви злоупотребе психијатрије у политичке сврхе 1988 године, САМИЗДАТ 

издање ( страна 677). 

-Психијатријски  Голи оток,  такође САМИЗДАТ, 1988 године( страна 544) 

 

 

 

-Извештај о стању и условима живота и боравка у ПБЦЗ ( Психијатријској болници 

Централног затвора ) у Београду, Издавач Покрет а заштиту људских права 1990 

године. 

-Бела књига о Покрету за заштиту људских права ( на енглеском) , 1994 године, 

Издавач АШ Дело, Земун.  

-Дрински рашомон, Дневнички записи. Издавач СФАИРОС 2003 године 

-Казнена психијатрија 1975-2004 године, Ко је овде луд , Издавач Ведес 2004 
-Људска права-црна рупа, сампорождирање нације и државе  Издавач Ведес, 2006 

-Неформални центри моћи, Издавач Алфа тим принт  2007 године 

-од 1992 је организовао превођење и штампу на језицима балканских народа више 

књига либертаријанских аутора ( Авантуре Џонатана Галибла професора Кена 

Скуланда, Исцељење нашег света др.Мери Руварт, Капитализам за децу познатог 

писца Хеса) . 

-Сага о ....ићима, Том 1 ( 1940-1953) ВИСКИ, ВОТКА, ШЉИВОВИЦА, 2011. године, 

Издавач ГЛАС ЦРКВЕ, Шабац. Аутобиографски роман. 

-Сага о ...ићима Том 2( 1953-1965), БЕОГРАДСКА КОШАВА. Издавач ГЛАС ЦРКВЕ, 

Ваљево. Аутобиографски роман., 1912.године. 

-Сага о ....ићима, Том 3 (1966-1978). Роман о Бриселу. Аутобиографски роман, 1913-

године. 

-Сага о ...ићима, Том 4 ( 1979-1992). Завера Југославије против Југославије. Из дана у 

дан. Виђено од инсајдера. Аутобиографски роман, 1914.године. 

--публиковао је 2004 године као репринт две антрополошке књиге и то: СОКОЛСКА 

НАХИЈА  Љубе Павловића и КОСМАЈ  др.Боривоја Дробњаковића. 

 

Чланци, научни и књижевни часописи. 

-Главни уредник листа ЉУДСКА ПРАВА, изашло шест бројева од 1990 године 

-Стотинак објављених стручних и научних чланака у часописима специјализованнм 

за маркетинг ( Истраживање тржишта, Маркетинг, Нова трговина, Директор, 

Амбалажа и паковање, итд), затим : Дуга, Социолошки преглед,  Наша реч-Лондон, у 

појединим часописима и лис товима Срба у дијаспори, Младина-Љубљана, часопис 

Завода за проучавање културе ( др.Триво Инђић), Православље, CADDY Bulletin-Њу 

Јорк, ТЕМЕ-Часопис за друштвене  науке Универзитета у Нишу, Херетикус, ISIL-

Сан Франциско, Република, Књижевност-Мостар, Заветине, итд. 
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Признања 

-Bruce Evoy Memorial Award, u Копенхагену  22 март 1999 године, Статуа без 

новчаног износа 

-неколико признања у писаној форми добијеих од  Amnesty International –London, 

UNESCO-Pариз, Светска асоцијација психијатрије,  Америчка асоцијација 

психијатрије. 

 

Иако је аутор великог броја књига и публицистичких издања у форми самиздата, он 

је јавности познатији као борац за људска права. Поред релативно скромних тиража  

и недовољне промоције ових књига, разлог његове мале познатости у јавности је и 

медијска блокада у којој се аутор налазио током дугог низа година.  

 

Очигледно је да се ствари  мењају и долази време да Крсмановић промовише  своје 

ставове.  

 

Сада пише аутобиографске романе који побуђују необичну знатижељу јавности, чији 

су јунаци аутентичне личности,  догађаји су стварни.  
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         ПОГОВОР.  

Цензура. 
 

  
 

Ова књига је подмукло стилски и материјално унакажена , са циљем да буде 

обезвређена у очима будућих читалаца. То је дело оних који су данашњу Србију 

довели до данашњег апсолутног беспућа, које се граничи са безнађем. Њихова недела 

су управо приказивана у овој књизи, верно су описани њихови извитоперени и 

злочиначки поступци, дати су детаљни подаци, понекад њихова пуна имена и 

презимена, и њихових невиних жртава. 

 

Управо због тога је ова књига пала под удар специфичн форме савремене и модерне 

цензуре.  Овакав диктаторски поступак је јасан доказ да починиоци немају никако 

намеру да се мењају, демократизују, него да желе да наставе са својим окошталим 

деценијским деструктивним навикама. 

 

Што је још једна јасна илустрација убрзавајуће трагедије савремене клонуле Србије, 

гурнуте на беспуће. 

 

Али то није био онај класични облик цензурисања, који је примењиван још од 

хеленских времена до данашњих дана.  У Средњем веку су по папинској одредби из 

1501 године. бискупи морали брижљиво испитати списе, јеретичке књиге су често 

биле спаљиване. Папа Павао VI издао је 1589.године Index librorum prohibitorum 

који је садржавао попис дела која верници нису смели читати.  У 20 веку се на удару 

цензуре нашла осим књижевне и нова филмска уметност.  

 

Цензура има за циљ да спречи обзнањивање непожељних мишљења. Цензура се 

манифестуује на више начина, од уништавања непожељних средстава изражавања, 

преко брисања или прецртавања непожељних делова, до мењања, изокретања, 

односно фалсификовања оних делова који се не подударају са одредбама 

властодржаца. 

 

Власт може цензуру проводити у складу са законодавством или неслужбено, у склопу 

тајних служби. 
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Ова књига је цензорисана без званичне забране.  

 

Овога пута су починиоци прибегли`` суптилнијим``, али нимало мање успешним 

методима онемогућавања изражавања мишљења. 

 

Понављам оно што сам предочио у Предговору: молим читаоца за проницљивост и 

разумевање присутне материјалне  несређености и стилске недотераности ове књиге.  

 

Данашња цензура је се усавршила времено, модернизовала. 

 

Данас се за писање књига користи лични рачунар. Писање ове књиге се десило у 

специјалним и ванредним околностима.  Нарочито када се ради о блокади рада на 

моме персоналном рачунару,  крађи фајлова, успоравању рада, директним дрским 

интервенцијама у поглављима, претумбавањем редоследа и изменама текстова, и тд. 

Моја намера је била да догађаје представљам хронолошким редом, по датумима. Али 

овакав мој приступ је због проузрокованих неприлика повремено био онемогућен.  

Због истог разлога је често присутна неуједначеност фонта, непримерена величина 

слова и фонта појединих поглавља и наслова,  или када се ради о маргинама, 

димензијама уметнутих слика, па и о читљивости појединих скенираних докумената. 

 

Моја концентрација је у оваквим тешким околностима била у великој мери 

изложена неизмерним искушењима, испрекидана сталним и врло интензивним  

нервирањима, упадима у систем компјутера, кочењима апарата, изненадним 

застојима, свакојаким неприликама са текстом, фонтом, појединим програмима и 

фајловима, настајало је успоравање операција, споро отварање програма.  

 

Нестајала су читава поглавља, велики делови књига, наједном би се сва поглавља 

помешала. Или би се компјутер изненадно угасио. Па сам морао све да радим 

испочетка.  

 

Губљење времена, бесконачне поновне операције,  оно што бих могао да урадим за 

неколико сати сам морао поново да сређујем и пишем данима. 

 

Овоме треба додати нервирања, трошкове поправки персоналног рачунара. 
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А писање стилски и материјално дотераних књига захтева мир и опуштеност. 

 

Нисам имао потребан мир и опуштеност, нити праву инспирацију, да се предам 

својим тананим мислима и емоцијама,  да их смирено преточим у најбољи избор 

речи, да све то дотерам.  

 

Дакле, извесни недостаци стила и језика, форме, су последица ових злоупотреба. 

 

Без слободе, мозак је као плућа без ваздуха. О овоме феномену коме сам дао назив LE 

QUART ( смањење личности и креативних потенцијала на четврину) , се бавим у 

претходним поглављима, а нарочито у поглављу 3. 

 

А видљива естетски недовољна материјална презентација, без правог слога и 

компјутерске припреме,  је последица, не мога недовољно стручног приступа,  него је 

свесно произведена. 

 

Што је све имало за циљ да унакази стилску дотераност и физичку презентацију ове 

књиге, на делу је осмишљен покушај да буду обезвређени озбиљност и кредибилитет  

овога амбициозног пројекта. 

 

Опструкције и блокада употребе компјутера-су детаљно приказане на линку-

http:/enlite/org/bela/04.doc. На истом овом линку су документоване деценијске 

полицијске заплене преписке, сметње у употреби телефона , касније факса, и од краја 

1990-их година опструкције у употреби компјутера.  

 

А што је приказано и у поглављима ове књиге. 

 

Понављам, овакав, на први поглед  хаотичан књижевни, уствари 

вишедисциплинарни креативни подухват,  је као такав, управо на неки начин баш 

због тога вредан. Јер је управо због наведених мањкавости аутентичан. Доказ је 

сурове стварности, не само прошле, него и данашње Србије. 

 

Један од циљева писања ове књиге је просвећивање, освешћивање.  

 

Јер ово што описујем у овој књизи се дешавало и дешава многим, могу слободно рећо 

већини. А они тога нису довољно свесни. 

 

So, Frederic Douglas , писац и аболициониста је казао :`` Када велика истина једном изађе у 

свет, нема силе на Земљи  која ће је зауставити , или јој ограничити домете, или је 

уклонити. Она ће наставити све док не постане мисао света``.  
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Антић, Драган...............................................................                                              1008  

АПА-Америчка асоцијација псих.   ...331, 345, 346, 420, 433, 451, 452, 468, 487, 571  

Арежина, Илија ...........................................................                                                 224 

Арменулић, Радмило ..............................................                                           65, 66, 67  

Арменулић, Силвана ..............................................                                           65, 66, 67  

Арсеновић, Марина.......................................................                                             1276  

Артуковић, Андрија...................................................                                                   309 

Аустроугарска .................................................................                                           1470  

Аутосугестија     .................................................                                                            76 

                    

 

Б.                                                                                                      

 

Бабић, Милан......................................................................................                        1332 

Бајага и инструктори........................................................................                            563 

Бакарић, Владимир................................................................................              .407, 408  

Бакић, Голуб .................................... 119, 120, 151, 152, 287, 296, 298, 299, 1224, 1277  

Балкан .............................................................................................                                  9 

Балканизација...........................................................................................                   1470  



1526 

 

Банковић, Сава ...............................................................................               816, 817, 853  

Баровић, Јован..............................................................................                              93, 99   

Баровић, Никола...........................................................................       .93, 613, 1053, 1054  

Батић, Владан....................................................................................                           1427  

 

Башчаршија ............................................................................................                      1429    

Беатовић, Венсан, Веселин ..........................................................                                  44 

Беатовић, Владо ............................................................................                                 148 

Беатовић, Вука................................................................................                                148. 

Беатовић, Дејан...............................................................................                                249 

Беатовић, Драго..............................................................................         106, 107, 108, 251  

Беатовић, Душко ............................................................................                          44, 248  

Беатовић, Ђорђо.......................................................................... .148,.248, 251, 673, 1517  

Беатовић, Ивка..................................................................................                      251, 673  

Беатовић, Јелена..............................................................................                       248, 249  

Беатовић, Мира...................................................................................                            718  

Беатовић, Мирко.............................................................................                        248, 249  

Беатовић, Миша..........................................................................                                      44 

Беатовић, Никол.........................................................................                               44, 248 

Беатовић, Радојка, .........................................................................                  .44, 148, 248 

Беатовић, Ранко........................................................................................                    1469  

Беатовић, Томислав........................................................... ... 1464, 1465, 1466, 1512 1513  

Бегин, Менахем..........................................................................                                     229 

Бел, Хајнрих ....................................................................................                                 .88 

Белгија........................................................................20, 183, 602, 603,. 604, 638, 639, 640  

Берлински зид ................................................................................                                   ..8 

Београд...............................................................................................                                 10 

Бећковић, Матија......................................................................       108, 113, 114, 115, 212  

Би Би Си.........................................................................................                                   634 

БИП, Београдска индустрија пива...................................................                                 39 

Бирчанин Илија.............................................................................                                     .39 

Бједов, Горан....................................................................................                                . 615 

Бјелановић, Петар...........................365, 432, 689, 770, 1229 1262, 1276, 1277, 1298, 1307  

Благојевић, Драган....................................................................                                        508 

Благојевић, др Љубиша....................          .................................. 118, 119, 252, 1147, 1277  

Бломсој, Труд......................................................................................                             1460  

Бљајић, Вера , удато Карагић.........  160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 189, 269, 

270, 280.281, 165, 166, 167, 168, 169,  251, 283, 284,  303, 304, 608, 609, 610,  759, 760., 1028, 

1030.  

Бобић, Милица....................................................................................                            1249  

Богавац, Душан................................................................... 586, 595, 716, 742,  1263, 1307  

Богдановић, Милан............................................................               ........192, 193, 194, 253  

Богдановић, Милош..............................     ............ 506, 512, 615, 944, 945, 992, 994, 1290  

Богдановић, Предраг Сци ...................................................................                             290 

Богдановић, Радмило............................................................................                           1325  

Богдановић, Радован...............................................................................                           334 
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Божовић, Ђорђе, Гишка ........................................................................                          1364 

Бора Чорба ...............................................................................................                           367 

Боричић, Божидар.................................................................                                              517  

Боричић, Душан.................................................... 61, 701, 702, 703,704, 705, 706, 707, 716  

Босна .........................................................................           .............    10, 80, 81, 1410, 1429  

Боснић, Петар...........................................................................                                        1244  

Бранковић, Велимир..............................................................................                 1339, 1340  

Брант, Вили .............................................................................                                             .88 

 

Братунац............................ .......823., 1464, 1465, 1468, 1469, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517  

Браун, Стевен.............................................................................................              1459, 1461  

Брежњев .......................................................                                                                        173 

Брисел.........................................................................               214, 569, 653, 699, 1104, 1161  

Броз, Јованка...............................................................................................          122, 124, 125 

Бузанкић, Живојин............................................................................................       1066, 1318  

Буксар, Валентина..............................................................................................             ...1460 

Букумира, Урош.........................................................   .............789, 790, 818, 819, 884, 1412. 

Буха, Алекса ....................................................................................................                  1475  

Бут Бутрос, Гали...............................................................................................               . 1486 

 

 

В.                                                                                           

 

Валдхајм, Курт........................................................................                                          . 804 

Валенса, Лех...........................................................................                                             228 

Валерија, сестричина..............  ..................................24, 25, 72, 73, 214, 343, 344, 473, 484  

Ваљево,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................................................                                                  39 

Ванзаконски инструменти политичке репресије.............806, 807, 808, 809, 810, 811, 880  

Варшавски пакт................................................................                                                      8 

Варшек, Мирослав..........................................................................                                 1277  

Васе Мишкина улица у Сарајеву ....................................................                               1441   

Васиљевић, Јездимир, Газда Језда ....................................................                             1477  

Васић, Вел Веља...............................................................................                         118, 119  

Васић, др.Ђорђе.......................................................................                      570, 1307, 1363  

Васић, др.Надежда........................................................................                                   1313  

Васић, Раде ................................................................................                                        760  

Васић, Светлана...........................................................................                                      570 

Ватикан.................................................................................                                            1414  

Велика Британија ( Енглеска).......................................                                                       .8 

Вељковић, Александар...................................................................                       1317, 1511  

Вељковић, Анђелка..........................................................................                                  431 

Вељковић, Драган ................... 173, 174, 202, 213, 216, 228, 231,  232, 253, 431, 462, 465, 

666, 667,668, 894,  

Вељковић, Радомир.......................................................... 173, 174, 177, 212, 213, 231, 232 253, 

361, 419, 454, 465, 547, 589, 666, 667,668, 715, 739,  757, 758,  

Венс, Сајрус.........................................................................................                            1410 
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Вибок, Јанош.......................................................................                      .361, 587, 820, 821  

Вибок, Јожеф ..............................................................................             587, 820, 821, 1307  

Вибок, Лујза..........................................................................                           431, 587, 1307  

Видаковић, професор Правног факултета у Београду .................                               1052  

Византијски, Фјодор...............................................................                                           432  

Вирандра, Индија..........................................................                                                      .95 

Виргис Даукас ...................................................................................                              1460 

Висоцки, Харолд.......................................................                                                 345, 346   

Вишњић, Зденко..................................................................................                             1277  

Владисавић, Сава ..............................................................                                                 215  

Власи, Азем................................................................................                                       1036  

Влашки, Аца...............................................................................                  1266, 1267,  1350  

 

Војиновић, Доброљуб, Деда мраз.................................................     1179, 1180, 1191, 1193   

Војко и Савле ............................................................................                                          771  

Војтила, Папа...................................................................................                              70, 299  

Вујинић, Десимир........................................................... 121, 150, 151, 218, 252, 1296, 1339  

Вукасовић, Радован..................................................................                                         1307  

Вуковар..........................................................................................                .1357, 1358, 1387  

Вуковић, Душан ......................................................................                                            121 

Вукосав, др. Вучковић...........................................................                                      487, 488  

Вукосављевић, др.Десан .............................................................                                        645 

Вулета, Ч...............................................................................................                               1307   

Вучић, Александар..............................................................................                               1143 

 

 

Г.        

                                                                                               

Гавриловић, др.Жарко..............  ..................................... 1339, 1347, 1348, 1349, 1403, 1505  

Гађански, Иван................................................................. ...............                                    .290 

Галеника.............................................................................26, 83, 94, 152, 153, 154,  155, 156,        

       157, 178, 292, 293, 295, 349, 480, 481, 482, 483, 566, 567, 737,738, 850, 851, 852, 1053, 

1088, 1221, 1222, 1339, 1346, 1352, 1353, 1409, 1484,  

Галијашевић, Џевад .........................................................................                       .1057, 1307    

Галовић, Михајло...............................................................................                                 1333  

Гамс, Андрија..................................................................................                              698, 699  

Гардовић, Никола ...............................................................................                                1429  

Гачер, Мери Лу .....................................................................................                    1458, 1462   

Гвојић, Миле...................................................................................                                       363 

Герман, Патријарх ..........................................................................                              308, 590  

Гиздовић, Јованка.........................................................................                                         251  

Глигоров, Киро..................................................................................                                  1336  

Глишић, Драгомир................................................................................                              1350 

Глоговац, Иванка .......................................................................                                         . 251 

Глувић, Томислав, Шапчанин ................................................................. .. . 1279, 1310, 1505   

Голубовић, Загорка............................................................. .                                 211, 488.489  
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Гома, Пол.............................................................................                                             .....389 

Горбачов.....................................................................................                    585, 803, 876, 879   

Готзбадех, министар иностраних послова Ирана, Ајатолаха Хомеинија.... 

Грачаница, речица код Љубовије....................................                                                   .  77 

Грол, Милан..................................................................................                                     ..1146  

Громико, Андреј...............................................................................                                     357 

ГСУП-Градски секретаријат унутрашњих послова Београда....         26, 92, 152, 168, 184, 

315, 316, 317, 318,  

Губерина, Вељко.............................................................................                                   1219 

Гуцић, Драгољуб ........................................................................                                 254, 916  

Гуцић, Иванка ............................................................................                                          254 

Гуцић, Јован ...............................................................................                        254, 916, 1307  

Гуцић, Љубиша ..................... 

 

 

 

 

Д 

 

Давичо, Оскар........................................................................                                               127 

Дакић, Милиша.......................................................................                                                94 

Далмација.......................................                                    1364, 1365, 1366, 1370, 1371, 1442    

Дангић, Јездимир..................................................................                                        415, 416  

Дангић, Надежда ..............................................................                                                   .416 

Дангић,  Саво.........................................................................                                             .  251  

Данојлић, Милован ........................................................  108, 176, 925, 926, 931, 1070, 1071  

Дапчевић, Владимир Владо.................................................  653, 958, 959, 1091, 1092, 1247  

Дачић, Ивица ....................................................................................                                 .1143 

Двојник.............................................................................................                                   1094 

Дворске будале.........................................................................                  . 754, 755, 756, 757  

Дедијер, Владимир................................................................                   ..97, 98, 99, 100, 173   

Дејановић, Бобан.............................................................                                                .... 224 

Делић, Хасан............................................................................                       1057, 1058, 1307  

Демшар, Драго...........................................................................                                         1079 

Деспић, Поповић, Хелен......................................................                                              .635  

Дивац, Владе,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           1339   

Дивнић, Аница .........................................................................                                          1332 

Димитрић, Велизар ........................................................                                                      253  

Димитријевић, Љубица..............................................................                                        1277  

Димитријевић, Милан.................................................................                              1277, 1509  

Димитријевић, Миле.................................................. ..... 1283, 1349, 1350, 1509, 1510, 1512  

Димитријевић, Млађа.......................................................................                     .. 1289, 1403  

Добс, страни новинар........................................................                                                   222 

Доктор Менгеле.........................................................................                                         1103  

Доланц, Стане..............................................................................         124, 255, 421, 468, 677  

Дом здравља Савски венац, Ломина улица.....................                                                 .  38 
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Драгићевић, Драгослав..........................................................     446, 708, 709, 710, 711, 712  

Драшковић, Вук.................................................................  434, 684, 1219, 1238, 1288, 1449  

Дрина.................................................................................. 39, 72, 73, 226, 927, 928, 929.930 

Дрновшек, Јанез....................................................................                                           .1108  

Друмски, Војкан.....................................................................                                             254 

Думанић, Шура ...........................................................................                                      1052  

Дуњић, Витомир...........................................................                                                       251 

Дуњић, Ђука ...........................................................................                                             251 

Дучић , Јанко......................................................                                                    . 1219, 1403  

 

 

 

Ђ  

 

Ђапић, Горанко..............................................................................                              432, 615  

Ђелошевић, Небојша.......................................313, 615, 618, 619, 620, 622, 986, 1307, 1403  

Ђилас, Аким....................................................................................                                     431 

Ђилас, Алекс.......................................................................................                                   56 

Ђилас, Милован........................................................................ .  52, 53, 54, 55, 56, 87,91, 99,  

108, 113, 170, 218, 222, 378, 384, 414, 512, 675, 676, 677, 967,  

 

Ђилас, Штефица.............................................................................                                        56 

Ђого, Гојко....................................................................................                        299, 350, 415  

Ђорђевић, др.Љубиша ...........................................................                                38, 224, 254  

Ђорђевић, Миодраг.............................................................................                   . 1308, 1309  

Ђукић, Витомир .............................................................................                                      147 

 

Ђукић, Дуња...............................................................................                                     ....  147 

Ђурић, Јован.........................................................................................                    1288, 1338  

Ђурић, Михајло .......................................................................                                            110 

 

 

Е.                                                                                                               

Еларијага, Хуан, шпански новинар.............................................. 222 

Енрико, Јосиф..................................................................................211 

Ерић, др.Љубомир.......................................................................... 741 

Есма, Шериф, Рада ........................................................................... 877 

 

 

Ж.                                                                                                  

 

Жемва, Петер..........................................................................................             526, 527, 528  

Живановић, Милисав ............................................................   ..........361, 372, 373, 374, 454, 

455, 456, 465, 466, 487, 517, 551, 613, 713, 714,  

Живановић, Радисав .....................................................................    . 365, 372, 465, 467, 714,  

Живановић, Радмила.............................................................................                          . 1350 
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Живић, Милица ......................................................................................                        .. 1249 

Живковић, Живојин....................................................      361, 363, 375,376, 377, 1033, 1034  

Живковић, Милан......................................................................................                        1349. 

Живковић, Мира...........................................................................                                       227 

Живковић, Олгица ..........................................................................                                    106 

Живковић, Слободан.......................   .................................................363, 375, 376, 377, 463, 

464, 465, 788, 789, 1033, 1034,  

Животић. Миладин..........................................................................                            210, 562,  

Жртвени јарац........................................................................        .......   45, 46, 47, 48, 49, 50  

 

 

З.                                                                                              

 

Завод за ментално здравље, Београд..........................................                               ..26, 186  

Закић, Растко..................................................................................                                     434 

Заставниковић, Веселинка.........................................................                                 .....  508  

Земун.................................................................................................                                 1453 

Зец, Винко....................................................................................                                 .94, 995  

Зимске олимпијске игре у Сарајеву................................................                               .. 479 

Зобеница, Раде 

КПДом Забела..............................................................................                                        .88 

 

 

 

 

 

И.                                                                                                  

 

Ибара, министар Мексика..........................................................                                       223 

Иванковић, Ксенија.............................................................................  ..   344, 469, 473, 484  

Ивић, Штефанија, Пети..................................................................                                 1353  

Ивков, Марица ......................................................................................                          1316  

Игњатовић, Драгољуб............................................................... 51, 52, 71, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 102, 104, 105, 115,150, 151, 170, 188, 189, 190, 216, 218, 229, , 238, 289, 431, 443, 502, 

503, 504, 636, 637, 638, 639,640, 675, 693, 1056, 1128, 1296,  

Изетбеговић, Алија ..................................................................           418, 1052, 1074, 1337  

Израел........................................................................                                                          229 

Икач, Неђо ............................................................................                                       40, 223  

Илијевски, Илија....................................................................... . 675, 683, 1111, 1153, 1198  

Имшировић, Јелка...............................................................                                       515, 615  

Имшировић, Павлушка.............................................................       515, 522, 537, 615, 1079  

Инђић, Триво ............................................................................                                          211 

Институт друштвених наука.................................................                                             203 

ИРА, Ирска републиканска армија....................................                                232, 282, 879  

ISIL………………………………………………………………684, 1455, 1456, 1457, 1458, 

1459, 1460, 1461,1462,. 1463,  
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Источна Европа...........................................................................8 

 

 

Ј.                                                                                            

 

Јанићијевић, Милосав..................................................................                               204, 205   

Јанковић, Иван..........................................................................                       ... 218, 290, 701  

Јасеновац...........................................................................................                                   700 

Јевреји .............................................................................................                     293, 639, 700 

Јеврић, Небојша............................................................................                                       615  

Јеленић, Милован ............................................................................                                 1509 

Јенеи, Петер......................................................................................                                    587 

Јенеи, Ружа..........................................................................................                      587 , 1250  

Јеремић, С..............................................................................................                             1307  

Јеротић, др.Владета..............................................................    .......3, 186, 202, 203, 232, 349, 

587, 588,  

Јеф( в) тић, Миле........................................................................................... 1330, 1403, 1404, 

1405,  

Јефтић, Олга....................................................................................                               ....1312  

ЈНА-Југословенска народна армија...........................................                                           24 

Јованић. Ђоко.................................................................                                                       124 

Јованов, Неца.....................................................................................                            774, 777  

Јовановић, Батрић........................................................................                                         290 

Јовановић, Биљана..................................................   ..........289, 290, 291, 292, 350, 379, 380,  , 

383, 425, 431, 661, 786, 787,  

Јовановић, Гордан ....................................................................                           515, 516, 537  

Јовановић, Јован..................................................................................                               1307 

Јовановић, Милосав.........................................................................                                  1229  

 

Јовичић, Јован................................................................................                                     . 983 

Јовичић, Мадлен...............................................................................                                    983 

Јовичић. Чеда....................................................................                            253, 584, 983, 984  

Јовић, Живка...........................................................................                                              981  

Јокић, Илија.................................................................................                              1288, 1363  

Јоко, Оно............................................................................                                                   238 

Јоковић, Јелена.....................................................................................                              1440  

Јонген, Хуберт........................................................................                           ..    1458, 1459  

Југославија..............................................................................      10,  1255, 1296, 1397, 1447  

Јуре, др.Јурас.....................................................................                                           477, 739  

 

 

 

К  

 

Каваја, Никола..............................................................                                                      218  

Кадијевић, Вељко ...........................................................                                                 1411  
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Каназир, САНУ............................................................                                                        97 

Кандидати за председника Србије-Избори 1990.године. ............. 1257, 1258, 1259, 1260 

Капетан Драган.......................................................................                                          1323  

Капор, др.психијатар..................................................                                                            3 

Њ.К.В. Карађорђевић, Александар ..................................................                    1366,  1369  

Карађорђевић , Томислав, Принц................................................................ 1428, 1439, 1440,  

Карагић, Александар ...........................................         ............ 164, 324, 609, 759, 760, 1028, 

1029, 1030, 1031, 1032,  

Караџић, Радован..................................................................                                 ..1219, 1471,  

Кардељ, Едвард .........................................................                                                      42, 43  

Карингтон, Лорд.................................................................                                                1363  

Картер...........................................................................                                                         173 

Катана, Пакиза............................................................                                                          650 

Катарина, Оливера ......................................................                                                      .  967  

КГБ.................................................................................                                                        684 

Кенеди, Едвард............................................................                                                         300  

Кендал, Френцис..............................................................                                                   1461  

Кина ............................................................................                                                            .51 

Клајн, Оскар....................................................................                                                       651 

Кланови .......................................................................    .... 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 

800, 801, 802,  

Клеменц, страни новинар...............................................                                             .222, 269  

Клер, психоаналитичар, Борина пријатељица  ...........                                                        79  

Књижевне новине-УКС                                                                                                         89 

Ковановић, Александар....................................................                                                 1377  

Ковановић, Биљана .........................................................                                                  1377 

Ковачевић, Радован.................................................                                                          . 227 

Ковачевић, Тиосав .....................................................                                                         253 

Коен, Леон.....................................................................                                                     1219 

Којић, Гаврило .....................................................                                                          .....253 

Којић, Мика .......................................................                                                      ........... 253  

Којић, Мишо ................................................................                                                   .... 253 

 

Кокотовић, Јованка .......................................................                                 .    252, 651, 652  

Кокотовић, Милан....................................................................                                   651, 652 

Комад, Борислав......................................................................                                             661 

КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА     .............................                                                743, 848  

КОМНЕНИЋ, М.............................................................................                                                   1219 

Конрад, Рихард.................................................................                           349, 406, 407, 470  

Константиновић, Петар .................................................                                                     253 

Конфино, Лазар ..............................................................                                                     252  

Косово.........................................................................    10, 202, 282, 285, 286, 296, 309, 338,   

339, 347, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 648, 712, 813, 814, 815, 933, 934, 952, 1043, 1047, 

1070, 1089, 1105, 1185, 1232, 1482,  

Костић, Душан.....................................................................                                                431 

Костић, Мирослав............................................................. ..    1159, 1160, 1307, 1403,  1511  
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Костић, Предраг......................................................................                            533, 534, 535  

Коштуница, Војислав...............................................                         110, 203, 218, 724, 1474  

KП Дом Централног затвора у Београду ...................                                                       ..60 

Крајина............................................................                                                1365, 1398, 1424  

Крмар, Марија ..............................................................                                                     1244  

Кријешторац..........................................................................                                   1182, 1183 

Крсмановић, Василије.................................................                                      61, 62, 63, 251  

Крсмановић, Велибор, Бора ......................................                               .40, 69, 79, 97, 569  

Крсмановић, Велизар....................................................                                              .247, 877  

Крсмановић, Драгољуб ....................................................                                                     81 

Крсмановић, Живан...................................................                                                       .. 224 

Крсмановић, Јела .............................................................                                                     .81 

Крсмановић, Крсман......................................................                         81, 82, 228, 247, 286  

Крсмановић, Марко....................................................                                                 ..69, 473  

Крсмановић, Милан .................................................. 14, 68, 72, 73, 106, 247, 279, 369, 877  

Крсмановић, Милан, Грачаница .............................                                                   ...... 251  

Крсмановић, Милош .................................................                                                   61, 761  

Крсмановић, Зора   .................................................... 14,  16, 68, 72, 73, 106, 107, 180, 247, 

344, 369, 403, 469, 877,  

Крсмановић, Милан, син........................................................... 274, 275, 276, 277, 278, 279, 

304, 312, 320, 327, 337, 343, 344, 359, 368, 369, 493, 425, 445, 453, 469, 484, 569, 649, 669, 

693, 1065, 1396, 1474,  

Крсмановић, Милић , брат ................................................                   14, 106, 181, 247, 432,  

Крсмановић, Милић, Јовин.............................................                                               .... 247 

Крсмановић,  Нада ....................................................              ..14, 68, 73.,106, 247, 343, 469  

Крсмановић, Обрен......................................................                      ...      ..81, 227, 286, 287  

Крсмановић, Ружа............................................................                                             81, 251  

Крсмановић, Слоба..........................................................                                                      81 

Крсмановић, Стефан.......................................................                                                     569 

 Крсмановић, Пешић, Александра, Саша ...................  15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 35, 37,   

38, 43,  72, 73, 74, 77, 80, 96, 97, 117, 169, 179, 180, 184, 185, 186, 226, 278, 320, 321, 336, 

337, 359, 360, 368, 545, 568, 649, 693, 1065,  

Крсмановићи .................................................................                                                       .39 

Крсмановића Чагељ.........................................................                                                    .73 

Крсмановић, Часлав .......................................................                                                    251 

Крсмановић, Сретен, Бибо.............................................                                                      40 

 

Крстајић, Данило ...........................................................                 253, 987, 988, 1068, 1069  

Крупањ...............................................................................                                                     82 

Кувељић, Милан..................................................................               406, 407, 470, 566, 1355  

Куе, Емил .........................................................................                                                75, 76 

Кун, Ц. др, председник Асоцијаје психијатрије Швајцарске.............                             514 

Кустурица, Емир................................................................................                          594, 917  

Кучан, Милан.............................................................................                                      . 1290  
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Л  

 

Лабудово језеро, Чајковски.......................................................................                         639 

Лавов, Украјина..........................................................................................                         684  

Лазаревић, новинар Ројтерс......................................................................                          222 

Лазаревић, Мира   .....................................................................................                      14, 68  

Лазаревић, Остоја   ....................................................................................                           68 

Лазић, Радмила...............................................................................................                     430 

Ленон, Џон, Битлс.......................................................................................                        238 

Лепа Брена.................................................................................................                             36        

Лончар, Жозеф .............................................................................................            26, 39, 196  

Лоше здравствено стање политичких затвореника, бораца за људска права и дисидената, 

са подацима за 600 

појединаца...........................................................................................................          .539-544 

Лубај, др.Душанка..............................................................................................               .. 566  

Лув Леон.................................................................................................................             1461 

Лукић Зорка.........................................................................................................                  365 

Лукић, Јован..................................................................................................365, 431, 478, 824  

Лукић, Сњежана............................................................................................                    ..  366 

Лукић, Радомир.............................................................................................. ..    196, 197, 198 

199, 

Лурд, Француска ............................................................................................. 

 

 

 

Љ. .                                                                   

 

Љубичић, Никола.................................................                                                               124 

Љубовија  ...........................................................                                                          .74, 406 

Љубовића, ...............................................................                                                            406 

Љубојевић, Пропаганда листа Политика .................................                                        223 

 

 

 

М                                                                                

 

Мадлен, из Брисела, Јовице Јовичића супруга...........................                                     ..215 

Мађари.............................................................                                                       189,190, 191 

Мађарска .......................................................................................................                  8, 1178 

 

Мајоле, Бернар ..............................................................................                                       569 

Мајоле, Полет.................................................................................                                     ..569 

Мајсторовић, Гордана ...............................................................                                      .. 1353 

Мајсторовић, Радмила .......................................................                                                  254 

Македонија............................................................................                                            . 1411  
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Максимовић, Владан.......................................................                                                       92 

Малеш, Иво..............................................................                                               ....404, 1001  

Мандић, Клара ....................................................................                                                 967 

Маринковић, Радош    ................................................................................                         252 

Мариновић, др.Иво......................................................................................                      . 431 

Мариола...........................................................................................................            24,  1161 

Марић, Неђо....................................................................................................                      615 

Марјановић, др.Ненад....................................................................................                      645 

Марковић, Анте.............................................................................................             117, 1126  

Марковић, Бода......................................................................................       ........... 1276, 1307  

Марковић,. Велизар ..........................................................................................               .1331  

Марковић, Владимир..................................................3, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65,  

110, 170, 171, 173, 218, 232, 235, 236, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 288, 324, 325, 326, 352, 

353, 361, 393, 431, 1440,  

Марковић, Дража ......................................................                                                            91 

Марковић, Милан, Маркони............................................                                                   508  

Марковић, Мира......................................................................                                         ..1279  

Марковић, Михајло........................................................                              447, 448, 728, 729  

Марковић, Радомир ......................................................                                                       172 

Мартен, Португалац....................................................................................                 24, 1104  

Мартиновић, Ђорђе..................................................................                                            686  

Мартић, Милан......................................................................                                             1276 

Матић, Веран ........................................................................                                             1056 

Матић, Соња.......................................................................                                                1312  

Матовић, Предраг .................................................................                                              646  

Мачков камен...............................................................                                                          80 

Медведник .............................                                                                                                39 

Месић, Стјепан....................................................................                                              1339  

Мештровић, Мато...........................................................                                                    673  

Мијановић, Влада ......................................................                         .88, 513, 515, 522, 537  

Мијатовић, др.Драгиша ..............................................  .84, 85, 121, 122, 123, 124, 252, 566, 

567,  

Микалачки, Света ......................................................                                                 . 94, 252.  

Микић, Љубиша..........................................................                                                         432 

Микина воденица на Грачаници.........................                                                                  78 

Микуљак, брдо..........................................................                                                             77 

Милановић, професор .................................................                                                        149 

Милатовић, Петар, Острошки......................................                                                .....1313  

Миленковић, Аца  ........................................................                                                       224 

Милер, Винс......................................................................                                        1457, 1461  

Милетић, Јелена ........................................................                                                           251 

Миливојевић, Вукан..................................................                                                   884, 996  

Миливојевић, Звездан...................................................                                                  .. 1263  

Милинковић, Милкица......................................................                 .1333, 1347, 1348, 1349,  
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Милић, Миодраг, Мића Доктор.............................................................      ...... 108, 173, 176, 

537,  547, 572, 731,  

Миловановић, Милован......................................................................                               1285 

Миловановић, Ранко ...............................................................   992,  1050, 1060, 1061, 1062, 

1067, 1307,  

Миловановић, Стева.....................................................                                                       508,  

Милојевић, Бора ......................................................                                                  . 269, 270  

Милорадовић, Ненад.............................................................................432 

Милошевић, Дафина ........................................................................                             . 1406 

Милошевић,, Никола .................................................................................        151, 448, 774, 

775, 776, 1219,  

Милошевић, Славољуб...................................................................................        1330, 1331, 

1342 

Милошевић, Слободан ..............................................10, 556, 680, 681, 695, 785, 813, 1036, 

1044, 1055, 1070, 1089, 1147, 1279, 1406, 1407, 1485,  

Минић, Јован ...........................................................................................                      .. 1298 

Мирковић, Бора ..........................................................................................      ...41, 229, 230,  

Мисаиловић, Милена ....................................................................                                   1378,  

Митрић, Слободан Бобан......................................................                                              653  

Митровић, Александар, Мишо Еро...............................                                                     253  

Митровић, Десимир, Десо Еро ................................                        79, 80, 81, 227, 251, 310  

Митровић, Мијо .......................................................                                         73, 79, 80, 251  

Митровић, Миладин  .................................................                                                           79 

Митровић, Милан, Менго...........................................                                                        253  

Митровић, Милка .....................................................                                                            79 

Михајлов, Михајло...............................................       ....... 87, 91, 170, 341, 342, 1268, 1269, 

1351, 

Михајловић, Борислав, Михиз..................................                       3, 97, 212, 425, 426, 446,  

Михајловић, Веран..........................................................                                                   .432 

Михајловић, Града, болничар Студентске поликлинике .......                                         223 

Михајловић, Драгослав ............................................3, 97, 446, 573, 588, 619, 694, 708, 709, 

710, 711, 724, 725,  

Михајловић, Мићо ....................................................                                                         .253 

Мицкић, др.Никола Ципов..........................................................................                  40, 566  

Мићић, Анђела......................................................................................                                981 

Мићић. Милан ............................................................                                                    81, 981  

Мићић, Милена .......................................................                                                             ..81 

Мићић, Мирко............................................................                                                           981 

Мићуновић, Драгољуб..............................................                               211, 489, 1145, 1219  

Мишић, Стојан............................................................................................ 158, 252, 273, 274  

Мишковић, Мирослав....................................................................                                     488  

Младеновић, Бојана ...........................................................................                                 508  

Младеновић, Милан.............................................................................                         74, 675  

Младић, Ратко...................................................................................                                  1438  

Млађеновић, Милан..................................................................................                            223 
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Мољковић, Илија ....................................................................................... 160, 201, 253, 650, 

676,  

МПП-Морално политичка подобност........................................................                       201 

Мота, пуковник, Амбасада Замбије ..........................................................                       .238 

 

 

Н.                                                                                    

 

Наглић, Вијекослав...........................................................                   361, 393, 471, 472, 517,  

Наша реч, часопис            ............................................    ...211 , 212, 249, 485, 486, 643, 713, 

872,  

Недић, Зоран.....................................................................                                                    223 

Нелсон, Мендела........................................................................                                           585 

Немачка,  .....................................................................                                                        1220  

Немет  Роко ................................................................................                                   505, 521  

Нешковић, Ђорђе..........................................................................                                      1375  

Нешковић, Јурић Оливера ..............................................................                                   1375 

Николић, Вера .............................................................................                     884, 1307, 1365 

Николић, Мика....................................................................                                              .. 251  

Николић, Милан, социолог.............................................                            508, 515, 522, 537  

Николић, Милан, копирница.....................................................................       393, 394, 1320  

Николић, Момчило.................................................................................                          1333 

Радослав, Николић...................................................................................                         1428  

Николић, Томислав............................................................................                               1143 

Николиш, Гојко...............................................................                                             230, 242  

Никчевић, Живадин..............................................................                                               432 

Новаковић, Милорад........................................................                                                    431 

Нова ревија, Љубљана.................................................................                                         781 

 

 

О.                                                                                              

 

Обилић, Милош............................................................................                                       621 

Одбор за људска права УКС..............................................116, 415, 786, 787, 788, 834, 835  

Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања ...................    .3, 115, 333, 334, 547, 548, 

549, 550, 554, 555, 563, 573, 616, 625, 627, 628, 641, 642, 643, 694, 695. 719, 720, 726, 727, 

728, 781,  

Оклетац, Вук .....................................................................................                                  884  

Оклобџија, Ратимир.................................................................                   149, 637, 638, 639  

Олујић, Олуја, Драгомир.....................................................................  ..  508, 510, 516, 537, 

615,  

Опарница, Мишо...........................................................................        .... 1280,  1350,  1389,  

Опарница, Момчило.....................................................................                 902, 1263, 1440,  

Опачић, Јован.........................................................................                                   ....... 1083  

Орељ, Марија ...........................................................................                                           252  
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Орић, Насер................................................................................       ....823, 1466, 1467, 1471, 

1472, 1473,  

Осамдесете године ( декада) ......................................................                                          8 

Осијек.........................................................................................      .. 1357, 1358, 1387, 1424  

Остојић, Д.....................................................................................                                      1307, 

Отворени универзитет............................................................... 508, 509,  

ОУН, Центар за људска права.................................................... 1027 

 

 

 

 

П.                                                                                              

 

Павлица, Михајло.............................................................................. 1383, 1413, 1509, 1512,  

Павловић, др. Бранислав..................................................................                               .1403 

Павловић, Вук Оклетац ...............................................................                               .... 1431, 

Павловић, Вучина........................................................................                                    .. 488,  

Павловић, Миладин.................................................................                                ..365, 432,  

Павловић, Полка...........................................................................                               ... 1511,  

Палавестра, Предраг.....................................................                       .89, 97, 446, 447, 774,  

Палме, Олаф.................................................................................                                  ...670 

Панић, Милан..................................................................................  119,. 1409, 1453, 1459, 

1474, 1476, 1483, 1484, 1485,  

Панић, Радованов, Љубица...........................................................                   . 1248, 1350,  

Пантић, Драгомир.....................................................................                                ..... 204, 

Папска нунцијатура у Београду.....................................................                            .. 299  

Парага, Доброслав,..........................................................................300, 670, 671, 672, 675, 683, 

733, 777, 778, 779, 780, 821, 822, 823, 907, 954, 982, 1002, 1035, 1157,  

Парага, Домагој...........................................................................              93, 670, 671, 672   

Париз................................................................................................                 .28, 256, 257  

Париповић, Хивзија.....................................................................                  .... 1186, 1187,  

Патријаршија СПЦ..........................................................................                               192 

Патријарх Павле.................................................................................               .1257, 1292  

Пауновић, Добрила................................................................................                        431 

Пахлави, Риза....................................................................................                              221 

Пачепа, Јон Михаел...........................................................................                          1091 

Пекинг..........................................................................................                                       8 

Пекић, Борислав.....................................................................                                       290 

Перестројка...................................................................................                                     .8 

Перковић, Даница, Парага ...............................................................                          1035  

Петковић, Маријана ..................................................................                                    432 

Петовар, Тања.........................................................................                                . 547, 675  

Петровић, Александар..................................................                                                   432 

Петровић, Александар Саша.............................................................                            1427  

Петровић, Бранислав .......................................................................               94, 252, 1005 

Петровић, Драгољуб...........................................................................                           . 687 
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Петровић, Љиљана................................................................................                         1353 

Петровић, Ненад................................................................................                              431 

Петровић, др.Стеван........................................................................      122, 123, 349, 1360 

Пешикан, Андреј...............................................................................                               432 

Пешић, Александар........................................................................                          251, 280  

Пешић, Весна ..................................................................................          204, 205, 212, 241  

Пешић, Влада...............................................................................                     343, 425, 484  

Пешић, Војислав .......................................................                  ...15, 38, 96, 180, 251, 343  

Пешић, Милица ............................................................                                  16, 38, 96, 251 

Пешић, Мира .................................................................                                             15, 243  

Пешић................................................................................                                                 116 

Пећанац, Љиљана .........................................................................                               .. 1360 

Пич, немачки новинар .....................................................                                                 269 

 

Пламенац, Саво..................................................................................                             .. 252  

Плијуш, Тања........................................................................................                           . 731 

Покорни, Душан............................................................................. 118, 119, 253,1455, 1456, 

1457, 1463, 1464,  

Познић, Никола.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  431, 436, 437, 450, 

451, 457, 458, 459, 460, 461, 559, 1263,  

Познић, Стеван.............................................................................361, 436, 437, 438, 439, 440,  

Покрет за заштиту људских права ...................               10, 1064, 1093, 1119,  1225, 1226, 

1239, 1240, 1241, 1242,  

Полић, Милунка ............................................................................................                      227 

Пољска............................................................................................                                          8 

Пољански, Павле.................................................................................288, 289, 971, 972, 973, 

974, 975,  

Попов, Небојша.................................................................................   211, 212, 430, 683, 823, 

1219,  

Поповић, Беба ..................................................................................                                      68 

Поповић, Богдан, Божо..................................................................                   8, 69, 169, 247  

Поповић, Бранко Поп.......................................................................                                   254 

Поповић, др.Васа .............................................................................                                    645 

Поповић, Василије......................................                                                                   14, 248  

Поповић, Вељко .................................................................................                               1469 

Поповић, Владан ............................................................................                                     224 

Поповић, Јелена...............................................................................                                68 , 69  

Поповић, Мирјана ..........................................................................                         68, 59, 169  

Поповић, удато Крсмановић, Милена............................................                  14, 68, 69, 248  

Поповић, Михајло .............................................................................                                  204 

Поповић, Мића ............................................................          97, 122, 447, 619, 695, 708, 724  

Поповић, Савка..............................................................                                              106, 248  

Поповић, Срђа .............................................................           88, 89, 319, 410, 411, 412, 506  

Попрад, Словачка.............................................................                                                 1456  

ПОТРЕБНА ИМ ЈЕ ПОМОЋ ( подаци о 20 особа)............................... 1280, 1310 ( за 40 

појединаца) 
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Право на рад............................................................................................         .. 744, 745, 746, 

747,748, 749, 750, 751, 752, 753, 

Православље, часопис СПЦ.............................................................                           192, 423  

``Праксисовци``, професори.........................................................                      203, 237, 269  
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Ејн, Ренд........................................................................................                                      1467  

Рибић, Миленко.......................................................................          . 614, 686, 770, 829, 884  

Ристић, енглески  новинар.........................................................                                        222 

Ристовић, Љиљана Дангић...................................................                                              416 

Роган, Мира ............................................................................                                           1353.  

Рокери са Мораву..............................................................                                                   485 

Романија.....................................................................................                                            .39 

Ротаревић, ГСУП..........................................................................                                     1067 

Руварт. Др.Мери ............................................................................                                   1458  

Ругељ, др.Јанез ...............................................................................     ..831, 1005, 1327, 1328, 

1329, 1330, 1453,  

Ругова, Ибрахим ...........................................................................                                   1439  

Ружић, др.Ж .......................................................................................                               1307  

Румунија  ...................................................................................                          8, 1106, 1196  

Руст, Матијас.............. 

Реформа образовања.............................................................       219, 220, 221, 831, 832, 833  

 

 

 

 

 

 

 

С.                                                                                        

 

Савић, Бора...................................................................................                              254, 477    

Савић, др.Веселин..................................................................... 161, 251, 267, 268, 271, 307, 

311, 326, 431, 524, 525, 676, 677, 684, 741, 829, 830, 831, 964, 967, 1263, 1449,  

Савић, Живко...........................................................................                                        ..253 

Савић, Ђорђија .........................................................................                                         253 

Савић, Љубиша........................................................................                                       .. 274 

Савић, Тања......................................................................... ... 525, 676, 829, 830, 967, 1094  

Caddy Bulletin…………………………………………                                       ..1120, 1121  

САД ( Америка).....................................................................                                              ..8 

Сакан, Драган ..........................................................................                                       ..224 

Саман, ирачки новинар...............................................................                                     269 

Санела ...........................................................................................                                   .877 

САНУ.....................................................................................   ..3, 10, 61, 97, 101, 115, 231, 638, 

255, 322, 384, 522, 583, 838, 839, 840, 841, 842. 843, 844, 845, 846,  

Самоуправљање.......................................................................                                            7 

САП-Светска асоцијација психијатрије...............................          .10, 430, 691, 692, 837  

Сарапа, Вука..................................................................................                                   422  

Сарапа, Ђука ............................................................................                                148, 422 

Сарјановић, Душан..........................................................................                  363, 613, 614  

Сарјановић, Никола.................................................................                                  431, 613  

Сахаров, Андреј .......................................................................                                 159, 191  



1543 

 

Светска банка  ........................................................................                                              8 

СДБ-Служба државне безбедности ....................................                            29, 294, 1218 

Северна Ирска   .......................................................................                                             8 

Седамдесете године ( декада)..................................................                                        7, 8 

Седмак, др.Томислав .........................................................                                        ......349 

Секељ, Ласло..........................................................                                       ................... 430 

Секуловић, др. Војислав ..................................................                            ........... 916, 917  

Секутковски, М............................................................................                                   1307  

Селанац.................................................................................                                         ..  227 

Селић, Момчило......................................................................                              87, 91, 675  

Серкел, Иво ........................................................................................                          . 1460 

Сибила,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................................................    ... 908, 909, 910, 911, 912, 913,   

914, 915, 917, 918, 919, 925, 935, 936, 937, 968, 969, 970, 980, 991, 992, 1000, 1035, 1041, 

1060, 1094, 1101, 1123, 1148, 1149, 1161, 1266, 1273, 1403, 1429, 1517,  

Силвано, Болчић.....................................................................                                        .. 204 

Симић, Крсмановић, Драга ....................................................                                        . 699 

Симић, Миша............................................................................                                         699 

Симић, Тања ...........................................................................                                        ...224 

Симичић, Ђорђе.......................................................................                                  362, 617  

Симовић, др.Љубомир........................................................                                                 ..3... 

CIEL-Комитет за Европу интелектуалаца............................                               28, 29, 305  

СКЈ, Савез комуниста Југославије...........................................                                192, 193 

Скањи, Атила.........................................................................                                 ........ 1460  

Скуланд, Кен..............................................................................                . 1459, 1462, 1463  

Скулић, Миша..........................................................................                                  39, 1058  

 

Слободан универзитет.....................................................                                                  547 

Словенија ............................................................................                 ..10, 1185,  1411, 1414  

СЛУЧАЈЕВИ ..( 60 особа)........................................................................                        1006 

Смиљанић, Радомир........................................................                           ... 289, 1276, 1307  

Смиљанић, Сава........................................................................                                          443 

Солидарност, Пољска.............................................................                          283, 314, 1063  

Социолошки преглед, часопис............................................        204, 206, 207, 208, 209, 210  

СПЦ, Српска православна црква..........................................                              92, 638, 1292  

Соко, Тврђава ..............................................................................                                      1470  

Социјализација........................................................................                                   31, 32, 33  

Спајић, Драгутин.................................................................                                           .... 508 

Спасојевић, Момчило .............................................................                                   .820, 823  

Србија ...................................................................................                                                ..10 

Сребреница ........................................................................     .... 823, 1465, 1468, 1469, 1470 

1472, 1473, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517,  

СССР ( Совјетски савез) ........................................................    .8, 30, 51, 191, 358, 410, 879,  

1063, 1139, 1177, 1196, 1199, 1359, 1361, 1388,  

Ставе, село код Медведника ..................................................                                              39 

Сталаћ.....................................................................................                                                372 

Стамболић, Иван........................................................................                  695, 696, 847, 850  



1544 

 

Стангачиловић, Душан ........................................................                             253, 987, 1403  

Станићи, суседи у Карађорђевој број 50...............................                                              39 

Станковић, Зоран.....................................................................                    590, 591, 592, 593  

Станковић, Милић од Мачве...................................................                            770, 829, 830  

Станковић, Милутин.............................................................                                               432 

Станојевић, Сава ................................................................                                                 254 

Стање људских права у Југославији............................................      761, 762, 763, 764, 765, 

766, 767, 768, 769.770. 

Стари град, Хвар...................................................................                                       368, 445  

Стевановић, Милорад...............................................................                               1403, 1425  

Стефановић, Душан, звани Дуле Г(л)амба...........................    .150, 151, 251, 252, 441, 618, 

619, 905,  1296, 1307,  

Стефановић, Предраг..............................................................                                             431 

Стефановски, Драган...................................................................          819, 1152, 1153, 1270  

Стегић, Викторија......................................................................                                           635 

Стоименовски, Кузман.............................................................                                         1244  

Стојановић, Војислав................................................................                                           615 

Стојановић, Ђорђе......................................................................                     .. 653, 959, 1091  

Стојановић, Иван......................................................................        432, 653, 999, 1251, 1252  

Стојановић, Момчило.....................................................................                                   1426 

Стојановић, Светозар...........................................................                      . 211, 488, 489, 522  

Стојановић, Теодора.....................................................................                           1243, 1333  

Суђење Шесторици у Београду....................................................                              547, 586  

СУП-Секретаријат унутрашњих послова .........................   27, 34, 384, 637, 638, 639, 640, 

641, 1059,  

 

 

 

 

 

 

Т  

 

Тадић, Борис................................................................................................ 506, 508, 509, 510, 

511, 615,  

Тадић, Љубомир...................................................................................    ...210, 236, 417, 418, 

560, 561, 967,  

Тадић, Мићо ...........................................................................................                              254 

Тадић, Милка. ........................................................................................             253, 254, 584,  

Танасић, Стојан...................................................................................                                431 

Тасковић, Александар, психијатар..................................................................      .......... 684, 

1449,  

Ташић, директор Завода у Цетињској улици....................................                             ... 39 

Тачер, Маргарет...................................................................................             232, 434, 1255,  

Теофиловић, Младен.......................................................................                        ....... 1006,  

Тепић, Милан, мајор ЈНА .........................................................................                      1365 



1545 
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Црна Гора.............................................................................................. 1365 
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Професор Др.Љубомир Симовић, академик: Прочитао сам рукопис,

писан је живо, има несумњиву књижевну вредност. С'обзиром на доба које обрађује и
на документациони материјал који при том користи, претпостављам да ће привући и

пажњуисторичара .

Професор Др.Коста Чавошки, академик: Можда највеће поражавајуће

изненађење с којим је се Одбор за одбрану слободе мисли и изражавања ( САНУ)

током свог петогодишег деловања суочио била је злоупотреба психијатрије у

политичке сврхе , која је инача практикована у Совјетском савезу, а по свој прилици и

у другим источноевропским земљама. До тог открића смо дошли захваљујући

Томиславу Крсмановићу, с којим сам се повремено сусретао и од кога самсазнавао за

такве злоупотребе.

Др.Срђан Цветковић, Истраживач-сарадник Института за савремену
историју-Београд: Томислав Крсмановић, дугогодишњи дисидент и упорни борац за

људска права и слободе у комунистичком и посткумунистичком режиму, који се
нарочито прославиотокомосамдесетих скретањемпажње домаће и светске јавности на

проблем злоупотребе психијатрије у политичке сврхе, се након више наслова

посвећенимовој тематици окушао и на пољу историјске мемоаристике деломСага о…

ићима. Ради се о крајње занимљивоми узбудљивом рукопису, у којем нас аутор води

од времена најранијег детињства кроз хаос и трагику Другог светског рата, потоњи

друштвени експеримент кроз копирање совјетског друштвеног модела, сукоба са

СССР-ом и прокламовањем самоуправне демократије и титоизма као трећег пута, па
све до данашњих дана. Књигу Томислава Крсмановића најтоплије препоручујем како

научној јавности такои широј читалачкој публици.

њег
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