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УВОД 

 

Тема овог мастер рада је биографија Моше Пијаде. Дело је замишљено као покушај 

да се сагледа живот Моше Пијаде у времену у ком је живео, фокус није само на његовом 

лику већ је и представа турбулентног времена нарочито оног из прве половине 20. века. 

Пијаде претставља једну комплексну личност чији се живот може сагледати из више 

углова, а такође кроз саму призму његовог живота можемо видети ток различитих 

друштвених процеса.  Хронолошки оквир рада обухвата његов читав живот од рођења 

1890. године па све до смрти 1957. године. Рад је подељен на четири тематске целине у 

којој су засебно описани појединачни делови његовог живота.   

   Прва тематска целина носи назив ,,Детињство и младост Моше Пијаде“. Теме 

везане за овај временски период обрађене су хронолошки. У овој целини приказан је 

живот Јевреја у Београду, народа коме је Пијаде припадао. Потом је претстављена 

породица Пијаде, њено порекло и ужи чланови. Затим се приказује одрастање и 

образовање Моше Пијаде са политичким приликама тог времена. Након тога описан је 

почетак радне каријере и послови којима се бавио уз осврт на Први светски рат. Дато је 

његово виђење тих догађаја. За сам крај поглавља описано је стварање Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенаца, новинарска делатност Моше Пијаде и његово чланство у 

Комунистичкој партији  Југославије. 

Друга тематска целина зове се ,,Робијаш“.  У овој целини описане су 14 година 

живота Моше Пијаде које он проводи иза решетака због ширења комунистичке 

пропаганде. Целина није приказана хронолошким редом због немогућности свеобухватне 

обраде одређених процеса како у казнионама тако и ван њих који теку упоредно једни са 

другим. Због тога се овде приступило тематским обрадама мањих и заокружених целина. 

На почетку је приказано стање у држави то јест најбитнији догађаји који су се десили за 

време његовог робијања. Потом је кроз низ засебних тема описан његов живот у затвору. 

Приказан је његов интелектуално-едукативни рад, борба за права политичких затвореника 

и тортура над њима, сукоби унутар партијских фракција као и бројна познанства са 

касније истакнутим државним руководиоцима. Такође у овом поглављу покушао сам да 

укажем на веродостојност споразума између Моше Пијаде и Милета Будака. 
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Трећа целина носи назив ,,Ратник и револуционар“. У њој се приказује живот 

Моше Пијаде од изласка из затвора 1939. године па све до краја Другог Светског рата 

1945. године. Ова тематска целина приказана је хронолошким редом. Главни акценат 

ствљен је на Други светски рат, кретање главног штаба, офанзивне акције војске Тројног 

пакта као и на улогу Моше Пијаде у рату. Поред тога поменути су и најбитнији догађаји 

са других ратишта ван простора Југославије а који имају везу са током рата у њој. 

Четврта и последња тематска целина зове се ,,Улога Моше Пијаде у Новој 

Југославији“. На почетку је описано конституисање нове државе и преузимање власти од 

стране Комунистичке партије Југославије. У центру пажње налази се законодавна 

делатност и политичка каријера Моше Пијаде и сукоб са Информбироом.     

За писање мастер рада претежно сам користио фондове Библиотеке Матице српске 

и Библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду. Књига Слободана Нешовића Моша 

Пијаде и његово време претставља једину опширну биографију Моше Пијаде па због тога 

има највећи утицај на рад. Поред тога никако се не могу занемарити књиге Жељка 

Фајфрића Карађорђевићи и  књига Историја Југославије групе аутора коју сачињавају 

Иван Божић, Сима Ћирковић, Милорад Екмечић и Владимир Дедијер уз помоћ ових 

књига у највећој мери покушао сам да објасним стање и политичке прилике у земњи до 

избијања Другог светског рата. За новинарску делатност Моше Пијаде и његово 

тамновање од великог значаја је део књиге Прилози за историју социјализма, Моша 

Пијаде новинар, публициста преводилац од ауторке Убавке Вујошевић и Данице 

Лазаревић. Када је реч о дешавањима везаних за Комунистичку партију Југославије 

неизоставне су књиге Родољуба Чолаковића Преглед историје Савеза комуниста 

Југославије и књига Историја Савеза комуниста Југославије, Пера Мораче, Душана 

Биланџића и Станислава Стојановића. За период Другог светског рата од велике помоћи 

била су књиге Велимира Терзића Ослободилачки рат народа Југославије 1941-1945 као и 

многе друге. Такође неизоставне су књиге Изабраних списа Моше Пијаде као и  Нови 

прилози за Биографију Јосипа Броза Тита  од Владимира Дедијера. 
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За сам крај овог рада желео бих да изразим захвалност свом ментору проф. др. 

Биљани Шимуновић Бешлин на прихватању менторства, помоћи у одабиру теме, свим 

саветима, критикама и сугестијама које су помогле у разрешавању одређених проблема 

током израде рада, на свом посвећеном времену, стрпљењу и разумевању. Такође бих се 

захвалио свим људима запосленим у Матици српској а нарочито библиотекаркама Јасни 

Малиновић и Сави Полетановић.        
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Детињство и младост Моше Пијаде 

Јевреји у Београду 

Јевреји представљају један стари народ богат културом и традицијом. О самом 

обиму и величини јеврејске историје најбољи је сведок њихов сат који данас откуцава 

последњи квартал шестог миленијума. Оно што је највише одржало Јевреје као народ је то 

што упркос свим мукама и недаћама којима су били изложени током њихове дуге историје 

нису заборавили на сопствено порекло, вероисповест и културу. Припадници овог народа 

били су принуђени да често мењају место станишта па су се тако расули по свим 

крајевима света а неки од њих су уточиште пронашли у Београду. 

Прво помиињање Јевреја у вези са Београдом датира из средине 10.века. У писму 

Раби Хисдај Ибн Шапура, дипломатског представника на двору калифе Абдул Рахмана III 

у Кордови, упућеном владару Хазарског царства Хагану Јосифу XI. Уписму се помиње 

Београд као и постојање Јевреја у њему.1  Положај овог народа се кроз историју мењао у 

зависности од простора и политичких прилика. Тако су на пример у Шпанији крајем 15. 

века прогонили Јевреје док су их у Османском царству радо примали даривајући им 

одређене привилегије. Турци су нарочито ценили јеврејске лекаре који су медицину много 

боље познавали од мухамеданских.2 

Када је реч о Јеврејима у Београду они се деле на две групе: Сефарде- (Јевреји који 

су после прогонства из Шпаније уточиште нашли у Београду) и Ешкеназе-(Јевреји који су 

се у Београд дошли из средње Европе или су већ живели у Београду). Разлика између ове 

две групе огледа се у: језику, месту становања и засебној верској општини. Језик Сефарда 

назван је ,,ладино“ у Београду је претстављао мешавину шпанског, хебрејског и српског. 

Својствено за Сефарде било је и то сто су махом живели у својој насеобини Махали на 

Дорћолу. Ешкенази су говорили језиком који је био мешавина немачког, хебрејског и 

српског. Мали број њих је шивео у Махали даок су остали били настањени у другим 

крајевима Београда.3 Живот Јевреја у Београду није био ни мало лак. Као и у другим 

крајевима света он се мењао у зависности од времена. Јевреји су се најчешће бавили 

                                                 
1 Шланг, Игњат. Јевреји у Београду. Београд: Штампарија Карић,1926. стр.2-3 
2 Шланг 1926,13 
3 Шланг 1926, 25 
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занатством и трговином. Прекретница у животу Јевреја било је ослобођење Србије и 

долазак на власт Милоша Обреновића. Милош је нарочито ценио јеврејске занатлије код 

којих је израђиваи одела и капе, капелник музике гарде био такође јевреј Јосиф 

Шлезингер као и кнжев лични повереник Хаим бехор Давид.4 Кнез Милош је издао 

Објављеније5 којим је позвао Јевреје из суседних држава да се населе у Србији, даривајући 

им посебан статус по коме не би сносили исте обавезе као и остали грађани, пружао им је 

могућност слободне трговине а све спорове решавала би његова канцеларија.  

Многи Јевреји из суседних држава увидели су у Србији и Београду плодно тле за 

животни и пословни просперитет. По доласку у Београда обично би се настањивали у 

дорћолској Махали а пошто би стекли одређени иметак селили би се на такозвани Зерек у 

близини старе београтске тврђаве који је у то време представљао пословни центар града.6 

Породица Пијаде 

Породица Пијаде је сефардска породица пореклом из Видина, града смештеног на 

северозападу Бугарске. Први познати члан ове породице био је Мошин деда Узијел 

Пијаде.7 Не постоји тачан податак о његовом датуму рођења сматра се да је рођен негде 

око 1795. године а живео је до 1885. године. Привилигије које је Милош Обреновић 

наменио Јеврејима привукле су Узијела да се пресели у Србију. Прво се настанио у 

Зајечару потом у Нишу да би се на крају трајно преселио у Београд.8 По доласку у Београд 

настанио се у дорћолској Махали својственој насеобини сефардских Јевреја и почео да се 

бави ситним трговачким пословима. Не постоји податак о пореклу Узијелове жене, сматра 

се да је то била сефардска девојка из Махале. Узијел је имао петоро деце: Булису, 

Самуила, Јахијела, Давида и Естер.9 Његов најстарији син Самуило (отац Моше Пијаде) са 

својим братом Давидом држао је фирму за продају текстила назива ,,Самуило Пијаде и 

брат“10 браћа Пијаде су добро пословала па су се крајем осамдесетих година 19. века 

након стицања одређеног иметка преслили на Зерек.  

                                                 
4 Шланг 1926, 71 
5 Кољанин, Милан.  Јевреји и антисемитизам у Краљевини Југославији. Београд:  Институт за савремену 

историју. 2008.  159 
6 Нешовић,Слободан. Моша Пијаде и његово време. Београд: Просвета, 1968. 19 
7 Нешовић 1968, 20 
8 Исто 
9 Нешовић 1968, 28-33 
10 Исто 
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Сaмуило се оженио Саром Русо, сефардском девијком из бугарског града Русе.11 

Сара је потицала из богате и образоване породице те је поред мираза са собом донела и 

знање шпанског и немачког језика које је касније пренела на свју децу. Самуило и Сара 

имали су шесторо деце, четири сина и две ћерке: Давида, Марулу, Рашелу, Јосифа, 

Узијела Велизара и као најмлађег Мошу. У породици Пијаде велика пажња посвећена је 

образовању деце сто се посебно односило на учење језика. Још као мали научили су 

немачки и шпански да би касније научили и француски. . Поред тога све их је везивала и 

љубав према књижевности.  Деца из породице Пијаде, живела су потпуно слободно, 

далеко од давне повучености и време проводила дружећи се са српском децом. Породица 

Пијаде као и остали сефардски Јевреји себе је сматрала Србима Мојсијеве вере. У пордици 

се од верских празника прослављала Пасха и Пурим12 празник који означав ослобођење 

јеврејског народа у старом персијском царству. Поред тога славњена је Бар и Бат Мицва13 

празник посебан за сваког јевреја девојцице га славе на свој дванаести рођендан а дечаци 

на тринаести и означава пуноправно приступање верској заједници.  

     Мошин најстарији брат Давид14 остварио је посебан утицај на њега. Иако је 

завршио машинску технику у иностранству и са њом имао добре услове при 

запошљавању, Давид се окренуо послу наставника француског и немачког које је предавао 

у Крушевцу и Ваљеву. Бавио се превођењем и писањем романа. Код Моше је развио 

осећај за уметност и естетику и подстакао жељу за учењем и образовањем. Поред тога, 

њих двојица имали су сличне погледе на свет и сличну политичку оријентацију. Средњи 

брат Јосиф од малена је испољавао знаке дебилности и патио од епилепсије. Његово стање 

уносило је немир у целу породицу. Живот је провео тешко, радећи разне послове. Узијел-

Велизар15 такође је био веома свестран. Студирао је медицину и као лекар радио у Шапцу 

и Лесковцу. Волео је музику, умео је чак да свира виолину а поред тога био је и одличан 

мачевалац. Моша са њим није имао нарочит однос, нити је одржавао неку приснију везу. 

Узијел је по политичким ставовима био десничар и члан оних партија које су прогониле 

Мошу. Што се сестара тиче, Марула се удала у Француској а Рашела остала у породици. 

                                                 
11 Исто 
12 https://www.381info.com/verski-kalendar/jevrejski/purim датум приступа 27.05.2018. 
13 http://arsmagine.com/judaizam/bar-i-bat-micva/ датум приступа 27.05.2018 
14Нешовић 1968,39 
15 Исто 

https://www.381info.com/verski-kalendar/jevrejski/purim
http://arsmagine.com/judaizam/bar-i-bat-micva/
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На жалост скоро целокупна породица Пијаде са својим потомством настрадала је у 

Холокаусту. Преживели су само Моша једна његова братаница и сестричина. 

Моша Пијаде- детињство и образовање 

Моша Пијаде рођен је у Београду  4. јануара 1890. године.16 У то време на челу 

државе налази се малолетни краљ Александар Обреновић који влада уз помоћ намесника. 

Србија се све више приближава Русији и удаљава од Аустро-Угарске. Земља се налази у 

тешком економском положају са великим дуговима и пореским недостатцима.17 Међутим, 

и у то време породица Пијаде је пословала добро. Као најмлађе дете у тако великој 

породици Моша је био испушен љубављу и пажњом о сталих чланова који су га из 

милоште називали Шики што ће бити један од његових надимака. Моша је добро 

образовање стекао у породици где је заволео језике, књижевност и сликање. Године 1900. 

Моша је завршио основну школу, а већ наредне уписао Прву мушку гимназију у 

Београду18, која ће једно време носити његово. У основној као ни потом у гимназији није 

остваривао бољи успех од доброг. Његови другови из гимназиских дана били су Милорад 

Ванлић19 и Милан Поробић20 са којима је основао литералну ђачку дружину ,,Рад“21. За 

свој тринаести рођендан 1903. године и празник Бар Мицву Моша је себи купио књигу 

Капитал22 Карла Маркса (Karl Heinrick Marx) коју ће заједно са Миланом Поробићем 

покушати да преведе.  

У то време 1903. године на улицама Београда одржавале су се демонстрације 

против самовоље краља Александра Обреновића, који је својим одлукама навукао на себе 

гнев војске, народа и створио јаку политичку опзицију. На састанку социјалиста које је 

представљао Димитрије Туцовић и националиста испред којих је стајао Љуба Јовановић 

Чупа одлучено је да се 23. марта одржи миран протест, међутим у току дана је прерастао у 

                                                 
16 Марковић, Драган /Слободан Босиљчић. Моша Пијаде кратка биографија, Београд: Графос, 1957. 7 
17 Ћоровић, Владимир. Историја Срба, Београд: Лирика, 2002.  670  
18 Нешовић 1968, 38 
19 Милорад Ванлић (1890-1968),професор Више педагошке школе у Београду и познати преводилац. 

Нешовић 1926, 904 
20 Милан Поробић (1890-1914),студент права, песник и преводилац, један од 1300 каплара. Нешовић 1968, 

933 
21 Нешовић 1968, 40 
22 Дамјановић, Перо. Зборник реферата: О значају изучавања дела Моше Пијаде ,Београд: Институт за 

савремену историју, 1987.  9 
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масовне демонстрације.23 Ове демонстрације биле су само увод у преврат 29. маја 1903. 

године када је група официра из организације ,,Црна Рука“ убила краљевски пар 

Обреновића и на престо довела Петра Карађорђевића.24 

Месец дана након тога 28. јуна породицу Пијаде задесио је трагичан догађај када је 

Сара Пијаде преминула од рака.25 Моша Пијаде и његова браћа Давид и Узијел 

успротивили су се јеврејским обичајима који су спровођени у кући. Овакав однос према 

обичајима иде у прилог каснијој тврдњи врховног рабина Исака Алкалаја који је запазио 

пад религиознпсти  почетком 20. века и то не само код јеврејске омаладине него и код 

других генерација.26 Након што је пребродио четврти разред Пијаде је у петом стекао 

право на учешће у ђачкој организацији ,,Нада“ где је заједно приступио са друговима 

Поробићем и Ванлићем. У Нади је саопштио свој први преведени прозни рад.27 Међутим 

незадовољан самим начином рада у школи и због велике жеље да постане сликар у лето 

1905. године напустио је гимназију.28 Своје прве сликарске кораке остварио је као ученик 

Пашка Вучетића29 код кога је као сликарски шегрт радио на украшавању Народне банке. 

Светан да у Београду не може да се усаврши онако како жели напушта школу Пашка 

Вучетића и одлучује се за одлазак у иностранство. О раду свог првог сликарског учитеља 

касније је изнео оштру критику која се односила на споменик Карађорђу на Калемгдану. 

Наиме у тексту ,,Бронзана наказа“ објављеном у 223. броју Правде  15. августа 1913. 

године Моша Пијаде каже: ,,Ето та бронзана накарада јесте оличење свега оног што је 

данашње наше поколење могло да створи у обжавању оца Србије. Тај споменик је тешка 

срамота за Србију, за све нас за нашу уметност. Наш задатак треба да буде да је што пре 

сперемо са себе. За то има само један пут: срушити пијуком ову ругобу и подићи на том 

месту нов бољи споменик према заслузи“.30У јесен 1906. године Пијаде одлази у Минхен 

у приватну школу Хајнриха Книра (Heinrich Knir) да би 1907. године уписао Академију 

                                                 
23 Кацелановић, Триша. Мартовске демонстрације и Мајски преврат 1903, Београд: Штампарија Вук 

Караџић, 1950. 31 
24 Кацелановић 1950, 62 
25 Нешовић 1968, 40 
26 Кољанин 2008, 85 
27 Нешовић 1968, 43 
28 Исто 
29 Пашко Вучетић (1971-1925), сликар и вајар, назнашајније дело споменик Карађорђу уништен током Првог 

светског рата. Нешовић 1968, 906 
30 Pijade,Moša. Izabrani spisi,I tom, 1.knjiga. Beograd: Institut za izučavanje radničkog pokreta, 1964. 71-72 
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Ангела Јанка (Angelo Jank).31 У Минхену среће бројне земљаке међу којима је и друг 

његовог брата Давида, Љубомир Ивановић.32 Нешто касније у Минхен му долазе и 

београдски другови Давид и Бора Продановић. 

За време Мошиног боравка у Минхену, Србија се налази у Царинском рату са 

Аустро-Угарском. Због купивине француских топова Аустро-Угарска је 22. јаунуара 1906. 

године изазвала блокаду границе и забранила увоз стоке из Србије. Да би 14. јула 1906. 

године отпочео такозвани Царински рат који ће имати далекосжне последице по српску 

привреду.33 Пијаде се трудио да за време проведено у Минхену прикупи што више 

техничког и теоретског знања о сликарству. Поред свега тога имао је испуњен друштвени 

живот и био један од секретара Југословенске студентске организације.34 Са доласком 

1908. године дошао је и крај лепих дана у Минхену. Анексија Босне и Херцеговине од 

стране Аустро-Угарске донета 5. октобра 1908. године35 узбуркала је страсти у српском 

народу. Овакав корак Аустро-Угарске представљао је корак ка остварењу ратног плана 

,,Drang Naht Osten“ програма немачког продора на Блиски исток преко балканских 

земаља. Немачка је отворено подстицала Аустро-Угарску да проширује своје границе ка 

југу где би се као прва препрека нашла Србија.36 На помолу је био рат Србије и Аустро-

Угарске. Моша Пијаде као секретар Југословенске студентске организације био је један од 

иницијатора за прикупљање добровољаца у случају потенцијалног рата. Међутим 

дипломатском активношћу великих сила Србија је приморана да призна анексију чиме је 

рат са Аустро-Угарском био одгођен. Ипак тешка економска ситуација у којој се Србија 

нашла још увек није била превазиђена. Економски ембарго Аустрије осетила је на својој 

кожи и породица Пијаде 1909. године фирма за трговину текстилом коју је држао Мошин 

отац Самуило са својим братом Давидом доживела је банкротство.37 Моша Пијаде са 

преосталим новцем фебруара 1909. године одлази у Париз стварајући у веома тешким 

условима. Ту годину у Паризу проводи на ,,Academie de la Grande Chaumire“38, 

                                                 
31 Марковић /Босиљчић 1957, 16 
32 Љубомир Ивановић(1882-1944), сликар и графичар, професор Уметничке школе у Београду 
33 Фајфрић, Жељко. Династија Карађорђевић. Београд: Невен, 2012. 162-163 
34 Нешовић 1968, 57 
35 Попов, Чедомир. Грађанска Европа (1770-1914), Друштвена и политичка историја Европе (1871-1914) . 

Београд:Завод за уџбенике,2010. 283 
36 Фајфрић 2012, 192 
37 Нешовић 1968, 57 
38 Нешовић 1968,  58 
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изучавајући француску уметност а посебно дела француских импресијониста од којих 

посебан утисак на њега остављају дела Едуарда Манеа (Edouard Manet). Самуило Пијаде 

није био у могућности да финасира школовање свог сина те је од министарства тражио 

стипендију, уместо тога добио је 500 динара помоћи за завршетак студија. Добивши ову 

симболичну помоћ Моша Пијаде фебруара 1910. године одлучује да напусти Париз и 

одлази у  Бретању област на северозападу Француске у место Пон-Реан у ком је провео 

неколико месеци сликајући пејзаже. На жалост ни једна слика коју је насликао у Бретањи 

није сачувана. Након боравка у Пон-Реану на кратко је био у Париз да би се марта 1910. 

године вратио у Београд.39    

                                                 
39 Нешовић 1968,58-60 
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          Сликар, новинар, комуниста 

Почетак радне каријере 

По доласку у Београд, Моша Пијаде затекао је тешку финансиску ситуацију у којој 

се породица нашла. Самуило Пијаде до пре неку годину угледни трговац, не би ли 

прехранио породицу радио је као служитељ у јеврејској општини при сефардској 

синагоги.40 Почетак друге деценије 20. века представљала је време политичких борби и 

социјалних тензија у јавном животу Србије. Заоштравао се сукоб између владајуђе 

буржуазије и малобројне радничке класе. Економска ситуација у земљи је била лоша али 

су се на хоризонту назирали знаци опоравка. У таквом једном времену Моша Пијаде се 

упустио у борбу за голу егзистенцију. 

Први посао проналази у ђачкој трпези Геодетске школе. Наставио да слика и 

постао и постао члан Савеза ликовних уметника ,,Лада“. У мају 1910. године  у  Сомбору 

излаже свој пејзаж са Чубуре (део Београда) назива ,,Лауданов шанац“ који је на изложби 

и откупљен. Поред талента за сликање Пијаде је имао и таленат за писање што је 

показивао још у млађим данима те је одлучио да се упусти у новинарство.41 

   У јесен 1910. године добио је посао у редакцији листа Мали журнал у коме није 

имао могућност за слободнијим изразом. Био је то тадашњи таблоидни лист који се бавио 

интригама, сплеткама и уценама са развијеном мрежом дописника који су на разне начине 

сакупљали информације и слали их редакцији. У редакцији је имао лоше услове и малу 

плату. Писао је за лист, преводио фељтоне, цртао карикатуре и трудио се да изнесе своје 

виђење у оној мери у којој је то било могуће.42 Након писања за Мали журнал прелази у 

лист Ново време а затим у лист Пијемонт да би се пред крај 1911. године поново вратио у 

Мали журнал.43 

   Долазак 1912. године дочекан је са великим надама код балканских народа. 

Балканске земље спремале су се за одлучан корак који би значио повратак Турске на 

                                                 
40 Нешовић 1968, 65-67 
41 Исто 
42 Moša Pijade: omiljeni čiča Janko 1973. 12 
43 Боаров, Димитрије /Владимир Баровић. Великани српсе штампе, Београд: Службени гласник, 2011. 170-

172 
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азијско тле и ослобођење  Балкана. Међудржавне уговоре у циљу војне интервенције 

сколопиле су: Србија, Црна гора, Бугарска и Грчка . Прву војну акцију покренула је Црна 

Гора 8. октобра 1912. године чиме је отпочео Први балкански рат. Након успешних ратних 

акција Турска је поражена што је правно санкционисано миром у Лондону потписаном 30. 

маја 1913. године.44 Међутим ни остатак 1913. године није протекао у миру, 

ревизионистичке тежње Бугарске увукле су Балкан у нови рат. Нападом Бугарске на 

Србију у ноћи 28/29. јуна отпочео је Други балкански рат који се завршио тоталним 

поразом Бугарске. Мир је потписан 10. августа у Букурешту.45    

   Године 1912. Пијаде са групом новинара оснива ,,Друштво новинарских 

сарадника“ где се први пут сусреће са израдом статута и формулисањем задатака једне 

организације. Заузима значајну улогу у организацији што сведочи чињеница да је два пута 

биран за секретара.46 Априла 1913. године Пијаде почињње да ради у листу Правда. Током 

писања у Правди осликавају се његови политички ставови на плану спољне и унутрашње 

политике због чега је имао честе сукобе са власницима овог листа. Власник листа Манојло 

Маша Сокић није више желео да трпи свог непослушног радника па му је уручио отказ.47   

   Разочаран у новинарство Пијаде се поново окренуо сликарству. Крајем новембра 

1913. године упутио је молбу Минастарству просвете и Црквених послова за посао 

наставика цртања у македонском граду Охриду. Дана 29. новембра 1913. године 

постављен је за наставника.48 Македонија у то време представљала је земљу тек изашлу из 

турског ропства и припојену Србији. Влада Србије у Македонији није спроводила 

либералне одредбе српског устава. Над муслиманима је спровођен терор због кога су они 

масовно емигрирали у Турску. Феудалне обавезе под којима су били македонски сељаци 

остале су на снази све до 1918. године.49 Пијаде је у охридској гимназији поред цртања 

држао наставу француског и немачког језика. Слободно време проводио је сликајући 

пејзаже Охридског језера.50 Крајем школске  1913/1914. године отишли су у неповрат лепи 

дани у Охриду. Наиме на Видовдан 28. јуна 1914. године група ђака и радника из 

                                                 
44  Попов 2010, 295-296 
45 Исто 
46 Нешовић 1968, 77 
47 Боаров /Баровић 2011, 173 
48 Нешовић 1968, 83 
49 Božić,Ivan, Sima Ćirković, Milorad Ekmečić / Vladimir Dedijer, Istorija Jugoslavije, Beograd: Prosveta, 1973. 

351 
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револуционарне организације ,,Млада Босна“ извршила је у Сарајеву атентат на 

престолонаследника Хабзбуршког царства, надвојводу Франца Фердинанда (Franz 

Ferdinand).51 Атентат је извршио Гаврило Принцип у знак протеста због колонијалног 

положаја Босне и Херцеговине.52 Пијаде је ову вест примио са одушевљењем, дивио се 

Принципу кога је познавао из Прве београдске гимназије.53  

   За овај догађај власти у Бечу су кривицу пребациле на Србију. Уследио је период 

Јулске кризе у коме је Србија покушала да докаже своју невиност и тиме избегне 

нежељени рат са Аустро-Угарском. Мећутим ултиматумом Аустрије урученом Србији 23. 

јула 1914. године и непристанком Србије на све аустријске захтеве рат је био на помолу.54 

Дана 28. јула 1914. године, тачно месец дана након атентата у Сарајеву, српска влада је у 

Нишу телеграфским путем примила објаву рата од Аустро-Угарске,55 чиме је почео Први 

светски рат. 

   Моша Пијаде по проглашењу рата одлази у Ваљево у посету брату Давиду. Тамо 

покушава да ступи у добровољце али бива одбијен због неспособности за војску. Након 

чега се враћа за Охрид.56 Његова браћа Давид и Узијел као многобројни Јевреји одлазе у 

рат и узимају учешће у  одбрани земље.57  

  У првој години рата Србија је успела да сломи налете Аустро-Угарске. Ратна 

дејства у којима је српска војска успела да одоли непријатељу и протера га ван граница 

земље трајала су од 12. августа до 15. Децембра.58 Већ 7. децембра влада Србије на челу са 

Николом Пашићем донела је ,,Нишку декларацију“ у ком се дефинисани ратни циљеви 

Србије.59  

  До краја школске године 1914/1915. Пијаде је боравио у Охриду обављајући посао 

наставника, да би потом отишао у Нишу.60 За време у Нишу 15. јуна  1915. године 

објављује репортажу о цркви Св. Софије Охридске.61 Средином лета долази у Београд и 

                                                 
51 Božić, i drugi 1973, 374 
52 Исто 
53 Нешовић 1968, 88 
54 Božić i drugi 1973, 377 
55 Фајфрић 2012, 372 
56 Нешовић 1968, 88-89  
57 Нешовић 1968,  101 
58 Božić, i drugi 1973, 380-383 
59 Božić, I drugi 1973, 385 
60 Нешовић 1968, 101 
61 Pijade 1964, 79 
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поново почиње да ради у Правди.62 У својим текстовима осуђује немаце, аустријанце и 

угаре и позива остале јужнословенске народе на борбу за ослобођење и национално 

уједињење. У Правди остаје све до њеног последњег броја 24. септембра 1915. године63 по 

старом клендару. 

   Јесен 1915. године донео је Србији нове бриге. Поучене поразима из 1914. године 

Централне силе припремале су офанзиву под командом немачког фелдмаршала Августа 

фон Макензена (August von Mackensen). Офанзива је почела 6. октобра 1915. године чиме 

је почео период великог страдања српског српског народа и окупације Србије.64 

  Након слома Србије, породица Пијаде се сели у Ћуприју. Моша Пијаде у Ћуприји 

ради као келнер у ,,Гостионици код Централа“.65 У овој гостионици упознаје Николаја 

Александровича Семашка (Николаи Александрович Семашко), угледног активисту КП 

Русије и будућег првог совјетског народног комесара здравља.66 Већ крајем 1915. године 

породица Пијаде се враћа за Београд да би потом отишла за Ваљево где Моша са својим 

другом из Минхена Љубом Ивановићем ради као фирмописац.67  

  Ратна 1916. година за српску војску претстављала је годину опоравка. Након 

слома 1915. године, голготе коју је претрпела током повлачеља преко Албаније и опоравка 

на острву Крф преостали део војске узео је учешће на Солунском фронту.68 

   По обављеном послу у Ваљеву, Пијаде се средимом 1916. године враћа за Београд 

у ком остаје до краја рата. Под окупацијом Моша је писао студију о Ивану Мештровићу 

где излаже сопствени став и суд о том великом уметничком ствараоцу. Из тог времена 

настаје аутопортрет са јапанским луткама под утицајем Манеа. Поред тога он црта 

илустрације народних песама као што је на пример „Буна на дахије“, преводи француске 

писце попут  Молијера (Jean-Baptiste Poquelin- Moliere), а одређене песме Шарла Бодлера 

(Charles Pierre Boudelaire) и објављује.69  

                                                 
62 Нешовић 1968, 104 
63 Vujošević, Ubavka /Dragica Lazarević. ,,Prilozi za istoriju socijalizma, 4. Tom“ U Moša Pijade novinar, 

publicista, prevodilac, 179-298. Beograd: Institut za izučavanje radničkog pokreta,1967. 184 
64 Božić i drugi 1973, 387-388 
65 Нешовић 1968, 119 
66 Нешовић 1968, 120 
67 Нешовић 1968, 121 
68 Božić i drugi 1973, 390-391 
69 Нешовић 1968, 124 
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  Значајан догађај за светску историју из 1917. године претставља  револуција у 

Русији. У марту те године срушен је царистички режим да би Октобарском револуцијом 

власт преузели комунисти-бољшевици. Овакав развој догађаја у Русији охрабрио је и 

друге народе да ће се урушити и остале империје монархистичког типа и дао потстрек 

радничкој класи да се срчаније бори за своја права.70  

  Доласком 1918. године и успесима савезника на ратишту евидентан је био слом 

централних сила. Пијаде је поново покреће лист Правде71  који своје поновно издање 

доживљава 19. октобра  по старом или 1. новембра 1918. године по новом календару тачно 

на дан ослобођења Београда. Прослављајући ослобођење и ратну победу Пијаде у тексту 

објављено у новоизашлој Правди каже: 

  „Радуј се Београде своме младоме краљу, оном који је српску војску водио из 

победе у победу, оном који се борио уз свог оца као млади Душан уз Дечанског и који је 

нов Душан за Нову Србију. Радуј се своме краљу, ослободитељу и ујединитељу јер он је 

мученик као и ти и Бог му је поклонио толико живота да наново види своју слободну 

престоницу и верне београђане, радуј му се јер га је Бог благословио да види своје и 

народно дело довршено. И нека ништа не би помутило радост данашњег светлог дана“.72 

   Након победе у рату Србија је била на корак до остварења својих ратних циљева 

из 1914. године. У Београду је 1. децембра 1918. године проглашено оснивање Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца.73 Своје међународно признање нова држава је добила на 

мировној конференцији у Версају 28. јуна 1919. године74 тачно пет година након атентата 

у Сарајеву. 

 

Почетак политичке каријере 

    

  Рат је завршен, земља је ослобођена и као награда за преживљене муке остварена 

је идеја о уједињењу. Створена је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, држава којој су 

тежиле и у коју су наде полагале многе генерације младих људи. Међутим већ у првим 

                                                 
70 Božić i drugi 1973, 397 
71 Vujošević /Lazarević 1967, 185 
72 http://digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/pravda/1918/10/19 датум приступа: 07.06.2018 
73 Фајфрић 2012, 492 
74 Фајфрић 2012, 500 
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данима новонастале државе настало је разочарење. Пијаде као новинар Правде имао је 

прилику да се брже упозна са стањем у на политичкој сцени, постало му је јасно да 

новонастала држава није одржавала демократске тежње  њених народа, чиме су његови 

идеали остали неостварени.75 Због натписа ,,Звери“ и ,,Кад дипломате тргуују“ 

76објавњеним у Правди децембра 1918. године први пут се нашао на оптуженичкој клупи и 

био осуђен на 5 дана затвора. Да би потом због текста увези деобе ратног плена 

половином фебруара 1919. године ушао у сукоб са власницима и напустио лист.77  

   Одустајањем од Правде Пијаде није одустао од истине. Уз помоћ позајмице 

сомборског индустријалца Рудолфа Розенберга (Rudolf Rozenberg)  већ 15. марта 1919. 

године покреће свој лист Слободна реч78 који карактерише као потпуно независтан 

политички и друштвени лист.  Пијаде својим писањем за Слободну реч делује као 

слободар који устаје против лажи и преваре народа од стране вођа. Тек сада стиче ону 

ширину и слободу неопходну његовој природи и изражају. Опсег његовог интересовања је 

веома широк, бави се унутрашњом и спољном политиком, културним и социјалним 

темама. Пратећи дешавања делује од проблема до проблема где износи сопствени став о 

њима. Својим писањем компромитује партије, истиче неефикасност парламента и указује 

на обавезе државе. Његови текстови често бивају сакаћени цензуром, мада доста тога 

успева да умакне оку цензора и завши у јавности. Својим ставовима и новинарском 

активношћу свакодневно се приближавао Социјалистичкој радничкој партији (комуниста). 

По жестини својих натписа деловао је чак и убојитије од одговорних уредника радничке 

штампе79. Власти нису гледале благонаклоно на овакву делатност па су цензуру над 

дневном и радничком штампом успостављену 13. фебруара 1919. године додатно 

прошириле јула 1919. године и омогићиле законску забрану опозиционих листова.80 

Слободна реч постала је режиму, целокупној буржоаској чаршији па и двору све већа 

претња. Био је то лист који се својим текстовима од почетка издвајао од оних новина које 

су свим владама пружале подршку. Због тога је поред радничке штампе био највише 

                                                 
75 Vujošević/Lazarević 1967, 185 
76 Исто 
77 Vujošević/Lazarević 1967, 186 
78 Боаров/Баровић 2011, 174 
79 Vujošević/Lazarević 1967, 187-189 
80 Vujošević/Lazarević 1967, 191 
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изложен цензури.81 Пијаде се борио са цензуром све до 12. октобра 1919. године када је 

ослучио да обустави издавање овог листа.  У опроштајном издању листа Слободна реч 

између осталог каже: ,,Ми смо свесни да слободна реч престаје у једном часу када најбоље 

оправдава своје постојање. Али ми не можемо против препрека које нам онемогућују 

даљи рад“.82 Пијаде у децембру исте године почоње да пише за Радничке новине лист 

Социјалистичке радниче партије Југославије (комуниста) а већ 1. јануара 1920. године 

постаје и њен члан.83 

  Социјалистичка радничка партија Југославије основана је у Београду на Конгресу 

одржаном од 20-23. априла 1920. Године.84 Руководство Централног партијског већа 

чинили су најистакнутији чланови као што су: Филип Филиповић, Живко Топаловић, 

Сима Марковић, Павле Павловић, Владимир Чопић и други. За главног секретара партије 

изабран је Филип Филиповић.85   

   Својим ангажовањем у партији заслужио je да постане секретар партијске 

организације Дунав. Његова даља активност испољена је на пољу новинарства, сарађује са 

радничким новинама али и наставља да илуструје и преводи. Превео је разна дела попут 

романа Пакао, Анрија Барбиса (Henri Barbusse) , Долазак бољшевика на власт, Лава 

Троцког (Лев Давидович Троцкии) и многе друге. У листу Црвени смех који био је 

хумористички лист комуниста, Пијаде је објављивао карикатуре, слике, легенде, вицеве и 

добро осмишљене сатиричне приче са друштвено прогресивним одјеком или конотацијом. 

Њима је смело погађао буржоазију и реакционаре.86 

     На другом конгресу одржаном у Вуковару од 20-24. јуна 1920. године 

Социјалистичка радничка партија Југославије променила је име у Комунистичка партија 

Југославије. За сектртаре КПЈ изабрани су Сима Марковић и Филип Филиповић. На овом 

конгресу такође је одређен револуционарни правац у развитку покрета.87 Пијаде је на овом 

конгресу  учествовао као делегат партијске организације Бачког Петровца. На 

општинским изборима 1920. године КПЈ је са својим новим револуционарним програмом 

                                                 
81 Нешовић 1968, 145-146 
82 Pijade 1964, 212 
83 Vujošević/Lazarević 1967, 193 
84 Morača, Pero, Dušan Bilandžić /Stanislav Stojanović.  Istorija saveza komunista Jugoslavije: kratak pregled. 
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85 Morača,Bilandžić /Stojanović 1977, 17 
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однела победе у Београду, Скопљу, Нишу, Пироту, Куманову, Шапцу, Ваљеву, 

Крагујевцу, Убу, Ужицу, Прилепу, Чукарици и у 27 сеоских општина.88 Пијаде је изабран 

за одборника у Београду где је победу однела листа тадашњег секретара КПЈ Филипа 

Филиповића. Београдска победа била је веома убедљива, комунисти су имали 2/3 већину, 

тачније од 45 одборничких места, 30 је било резервисано за њихове одборнике. Власт се 

није мирила са оваквим исходом, капиталистичка буржоазија у једној монархистичкој 

држави није могла да гледа у срцу те државе Комунистичку партију. Влада и министар 

полиције Милорад Драшковић проценили су снагу пролетеријата и смишљали како да се 

реше комуниста. На потпуно незаконит начин власт је показала своју надмоћ у односу на 

њих. На дан 26. августа 1920. године  када је требало да преузме позицију председника 

општине Филип Филоповић је био приморан од стране полиције да потпише акт о 

суспензији општинске управе.89  

  Већ средином јесени отпочела је изборна кампања за уставотвотрну скупштину. 

КПЈ је упркос разним притисцима постигла запажен резултат добивши 59 посланичких 

мандата, чиме је представљала трећу најјачу политичку снагу у земљи. Децембра 1920. 

године дошло је од великих штрајкова рудара у Словенији и Босни. Влада је на рударе 

послала војску која је после оружаног сукоба у Хусину код Тузле угушила побуну. КПЈ се 

нашла под оптужбом за умешаност у побуну рудара и припремање преврата због чега је 

влада Миленка Веснића у ноћи 29-30. децембра 1920. године објавила Обзнану која је 

забрањивала комунистичку пропаганду, обустављала рад организација и штампе.90 

Међутим основни разлог за доношење Обзнане је наводно сазнање да се припрема 

државни удар а да је најављена обустава рада само увод у предстојеће нереде.91  

Комунисти су ипак покушали да покрену лист: Ослобођење а затим и лист Раднички 

синдикати92, који излази све до Видовдана 1921. године.  

   Дана 28. јуна 1921. године влада Николе Пашића донела је простом већином 

Видовдански устав, што представља први устав Краљевине СХС.93 Управо тог дана на 
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регента Александра покушан је атентат који је извео Спасоје Стејић. Након овога 21. јула 

догодио се атентат на Милорада Драшковића министра полиције, у Деленцима. Атентат је 

извршио Алија Алајгић уз помоћ Родољуба Чолаковића, Дика Лопандића и Николе 

Петровића.94 Народна скупштина је након ових терористичких акција од стране комуниста 

4. августа 1921. године изгласала Закон о заштити јавне безбедности и поретка у држави 

познатији као Закон о заштити државе.95 

   Ова дешавања послужила су властима да КПЈ прогласи терористичком 

организацијом, суспендоване су општинске управе и одузети мандати комунистичким 

посланицима у скупштини. Вршени су прогони и хапшења комуниста, а у притвору се 

између осталих нашао и секретар КПЈ Филип Филиповић.96 По задатку Извршног одбора 

КПЈ Моша Пијаде 13. новембра 1921. године поново покреће лист Слободна реч.97 Већ у 

првом броју листа прави поређење Закона о заштити државе са сличним законом у 

Швајцарској и о томе каже: „Садашњи законски пројекат није тако крволочан. Он је 

довољно грозан за једну демократску државу али зар после упоређивања са нашим 

законом није ли он право Јеванђење. Не треба помињати смртну казну за малолетнике, 

одузимање мандата изабраним посланицима и друге ствари из нашег закона; довољно је 

погледати само горње упоређење па видети да тамо где Швајцарска кажњава законом 2-3 

месеца код нас је то или смрт или робија од 20 година. Упоређење не тражи коментара, 

јасно је за свакога“.98  

   Након забрне КПЈ комунисти почињу да се организују кроз независне синдикате 

и на тај начин избегавају законске санкције. Оваква одлука је донета након друге пленарне 

седнице централног већа КПЈ 19. јуна 1921. године.99 Мада њихово стварање није прошло 

без хапшења синдикалних активиста успели су да се одрже и организују више радничких 

штрајкова. Стварањем независних синдиката остварено је повезивање легалне 

организације са илегалном партијом.  

   Међутим процес унутрашње консолидације КПЈ је споро текао. Постојала су два 

руководећа центра, Извршни одбор у емиграцији и Заменички извршни одбор у земљи, 
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који су имали два различита става о даљем току борбе. Да би се процес консолидације 

партије убрзао сазвана је у Бечу јула 1922. године Земаљска конференција КПЈ.100 На 

Пленуму централног партијског већа КПЈ средином децембра 1922. године донета је 

одлука о оснивању легалне партије. Након тога је на конференцији одржаној 13-14. 

јануара 1923. године основана Независна радничка партија Југославије.101 На изборима 18. 

марта 1923. године НРПЈ је узела учешће и добила свега 1,1 % свих гласова.102 Друга 

конференција КПЈ одржана је такође у Бечу, маја месеца 1923. године. На њој су отворена 

питања партијског живота и активности као и национално питање. Поред тога, на овог 

конференцији је изабрано и ново руководство у које су ушли дотадашњи опозиционари: 

Триша Кацелановић, Ђуро Ђаковић, Митар Трифуновић и остали.103 На овој 

конференцији учествовао је и Моша Пијаде.104  

   У периоду након забране КПЈ Моша највећи део свог времена посвећује раду у 

свом листу Слободна реч све до 30. априла 1922. године када поново обуставља штампање 

листа.105 Поред тога он пише за лист Независних синдиката Организовани радник, нешто 

касније ће уређивати и лист Оковани радник. Сарађује у листовима Радник-делавац, 

Београдском радничком дневнику, Младом раднику, женском марксистичком листу 

Једнакост и дечијем листу Будућност.106 Септембра 1923. године Пијаде је узео учешће у 

организовању велике радничке манифестације. Повод за то био је излазак из пожаревачког 

затвора Филипа Филиповића.107 

   Од 1. до 4. јануара 1924. године у Београду одржана је Трећа земаљска 

конференција КПЈ на којој се расправљало о решењу националног питања. У КПЈ су 

постојале две струје: десница Симе Марковића и левица чије је ставове као учесник поред 

осталих заступао и Моша Пијаде.108 Конференција се изјаснила за став левице која је 

решење националног питања видела као део револуционарне борбе.109 Велики притисак 

режим је вршио на НРПЈ и њене листове неби ли на тај начин сузбио деловање и ширење 
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социјалистичких идеја. Увидевши да комунисти неће устукнути у својој борби влада 

Србије на чијем челу се налазе Никола Пашић и Светозар Прибићевић донела је 11. јула 

1924. године одлуку о забрани НРПЈ и њених листова.110 Након ове забране Пијаде 

учествује у покретању листа Независних синдиката-Оковани радник, који излази све до 13. 

децембра 1924. године.111 Крајем 1924. године одлучено је да се покрене илегални лист 

КПЈ-а, а задатак за тако нешто припао је Моши Пијаде. У стану на Булбулдеру у 

Ђурићевој улици бр 8 смештена је штампарија у којој је штампан лист КПЈ-а под називом 

Комунист. Први број листа излази 1. јануара 1925. године и штампан је у 3000 

примерака.112 Како лист није могао да буде у слободној продаји, његова дистрибуција 

вршена је из руке у руку али се и на такав начин брзо раширио по већим центрима као што 

су: Загерб, Скопље, Сарајево и Подгорица. Почетком фебруара долази до првих хапшења 

због поседовања овог листа.113  Полиција је добила хитан налог да открије и стане на пут 

оваквом виду делатности. Већ 17. фебруара 1925. године полиција је провалила у илегалну 

штампарију у Ђурђевој улици бр 8. Потом је уследила акција проналажења Моше Пијаде. 

Истог дана у Земуну у штампарији „Макарије“ Моша Пијаде је лишен слободе.114 

Хапшење је представљало огроман ударац за КПЈ јер је у тешким тренутцима остала без 

свог неустрашивог члана. Режим је сматрао да је овим хапшењем прекинуо битну карику 

у ланцу илегалне борбе и партијске организације КПЈ. Тек после много година откриће се 

да је издају извршио тадашњи секретар дрводељаца Љуба Митић. 

  Тродневни судски процес почео је 25. маја 1925. године а отворио га је 

председавајући судија Ђорђе Костић. У својству браниоца Мошу је заступао Светолик 

Гребенац а поред њега на оптуженичкој клупи нашли су се апотекар Пашић, Коста и Сида 

Чипчић. Државни тужилац Бранко Милићевић оптуживао их је да су својим 

противдржавним радњама прекршили закон о заштити државе. У мучном процесу 

оптужени су износили своју одбрану, жалећи се на полицијску тортуру и изнуђивање 

исказа и истичући да њихово дело није уперено против државе. Моша је у својој завршној 

речи доказао да су искази против њега изнуђени, одбацивши кривицу за повреду закона о 

заштити државе. Ако кривица и постоји, она би била штампарска кривица и казна треба да 
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се одмери повредом закона о штампи. За сам крај апеловао је на суд да пресуда коју 

донесе буде по слободном уверењу а не по диктату режима.115  

  Међутим суд је 29. маја 1925. године донео класну пресуду осудивши га на 

затворску казну у трајању од 20 година. После овако оштре пресуде режим је још више 

пао у очима јавности, пресуда је изазвала незадовољство широм земље. После жалбе 

Апелационом суду упућене 1. јуна суд је 29. септембра 1925. године  ублажио казну, па је 

уместо 20 кажењен са 12 година затвора.116 Док је у Топчидерском затвору чекао пресуду 

Апелационог суда задесила га је још једна лоша вест. Наиме његовог оца старог Самуила 

прегазио бицикл па је услед задобијених прелома пао у постељу. Преминуо је током 1927. 

године, не дочекавши да поново види свог Шикија на слободи.117  
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Робијаш 

Стање у Краљевини и КПЈ од  1925 до 1939 

 Краљевина СХС од свог оснивања се суочава са бројним проблемима како 

економским тако и политичким. Земља је имала економске тешкоће. Нестабилну 

политичку ситуацију пратиле су честе смене влада, а средиште проблема представљало је 

нерешено национално питање. 

  У КПЈ је након Треће земаљске конференције и победе леве партијске струје 

крајем 1924. године настала озбиљна унутрашња криза поделом на леву и десну фракцију. 

Десна фракција Симе Марковића и даље је заузимала супротне ставове у односу на 

лењинистичке које је заузимала лева фракција. У средишту проблема било је национално 

питање као део револуционарне борбе.118 Због оваквог стања у КПЈ Извришни комитет 

Коминтерне именовао је привремени Централни комитет са задатком да припреми конгрес 

на коме би се расправила спорна питања између левице и деснице. Трећи конгрес КПЈ 

одржан је у Бечу од 17. до 22. маја 1926. године. Конгрес је протекао у знаку опште борбе 

против свих подела на фракције. Одлуке на овом конгресу донесене су једногласно и 

потврђивале су одлуке Треће земаљске конференције. Конгрес је донео резолуције о 

организационом, синдикалном, аграрном и националном питању. Са жељом да се измире 

фракције на Конгресу је изабран ЦК КПЈ сачињен од представника обе фракције.119 Јуна 

1926. године у Гуштању одржан је трећи конгрес СКОЈ-а ( Савез комунистичке омладине 

Југославије ) који је поред самокритике свог досадашњег рада прихватио антифракцијску 

орјентацију. Међутим решења донета на Трећем конгресу КПЈ била су привидна. Иако је 

лева фракција радила у циљу спровођења одлука Конгреса и консолидације партије, 

десница је и даље наставила са спровођењем своје политике. Лоши односи између 

фракција нису превазиђени ни на два Пленума ЦК КПЈ који су одржани 1927. године. 

Десница је претила расцепом партије. Отпор према фракционашима јавио се у нижим 

партијским руковоствима. Партијски кадар израстао из редова индустријског 

пролетеријата пружао је све јачи отпор фракционашима. На челу тог покрета налазили су 
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се: Јосип Броз, Ђуро Ђаковић, Благоје Паровић, Ђуро Салај, Милош Марковић и други.120 

Антифракцијска струја у КПЈ најјаче упориште имала је у загребачкој партијској 

организацији. На 8. партијској конференцији загребачке организације одржаној у ноћи 

између 25.-26. фебруара 1928. године изабран је нов антифракцијски Месни комитет на 

челу са Јосипом Брозом. Извршни комитет Комунистичке интернационале је у отвореном 

писму пружио подршку антифракцијској струји у борби против обе фракције. 

Стање у земљи те 1928. године постало је изузетно напето, покушај владе да 

ратификује споразум са фашистичком Италијом изазвао је протесте како код опозиције у 

скупштини тако и код грађанства. Најшире размере протест је добио у Београду где су 28. 

маја започете антифашистичке и антиимперијалистичке демонстрације које су трајале до 

31. маја када је полиција уз помоћ коњице успела да растера демонстранте.121 Политичка 

борба у скупштини кулминирала је 20. јуна 1928. године када је посланик Радикалне 

странке Пуниша Рачић убио Ђуру Басарчика, Павла и Стјепана Радића.122 Поводом овог 

догађаја у Загребу су одржане демонстрације 20. јуна, које су настављене наредног дана на 

позив Месног комитета КПЈ са потписом Броза. У борби са полицијом гине 5 радника а 50 

бива рањено. Полиција је забранила издавање комунистичке штампе и забранила рад 

Независних синдиката. Комунисти су поводом тога 23. јуна 1928. године организовали 

генерални штрајк. Због тих акција 4. августа 1928. године ухапшен је Јосип Броз и осуђен 

на 5 година затвора.123 

 Четврти конгрес КПЈ одржан је 5. новембра 1928. године у Дрездену. Тема 

конгреса биле су ликвидација фракција и политика Партије. Новоизабрани ЦК КПЈ са 

секретаром Јованом Малишићем и организационим секретаром Ђуром Ђаковићем добио 

је овлашћења да искључи сваког партијског функционера који је покушао да обнови 

фракцијске борбе. По одлуци конгреса најзначајнији теоретичар деснице Сима Марковић 

је на извезсно време напустио рад у партијској организацији и ставио се на располагање 

Коминтерни.124 
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Врхунац политичке кризе у земљи представљало је увођење диктатуре од стране 

Краља Александра 6. јануара 1929. Године.125 На чело владе постављен је генерал Петар 

Живковић. Краљ је укинуо Видовдански устав и сву власт у земљи пренео на себе. У 

допуни Закона о заштити државе забрањена су удружења и странке које пропагирају 

промену постојећег поретка као и све странке које носе верско или племенско обележје. 

Законом о подели краљевине донетом 3. октобра 1929. године држава мења име у 

Краљевина Југославија и дели се на 9 бановина: Дравску у Љубљани, Савску у Загребу, 

Врбаску у Бањалуци, Дунавску у Новом Саду, Дринску у Сарајеву, Зетску у Цетињу, 

Приморску у Сплиту, Вардарску у Скопљу и Моравску у Нишу. Посебну бановину чинио 

је Београд са Земуном и Панчевом.126 Значајан догађај 1929. године представљала је 

светска економска криза која је започела октобра те године у САД. Криза се убрзо 

проширила на цео свет што ће имати последице на преобликовање бројних европских 

држава као и јачање левице и деснице у Европи.127 Након увођења диктатуре КПЈ је 

оценила да је стање у држави предреволуционарно. Поводом тога широм земље растурани 

су летци који су позивали на оружани устанак. Међутим снага КПЈ у том тренутку није 

била на нивоу такве идеје па је оваква активност комуниста проузроковала нову серију 

хапшења, прогона и убистава од стране режима.128 У Загребу је 20. априла 1929. године 

ухапшен Ђуро Ђаковић тада организациони секретар партије. У периоду 1929.-1931. 

године убијено је више истакнутих партијских активиста међу којима и 7 секретара СКОЈ-

а. Бројни комунисти су се нашли у затворима широм земље у које су послати ради 

одслужења затворских казни. Обично су упућивани у Сремску Митровицу, Лепоглаву или 

Марибор. Оваквим мерама режим је десетковао КПЈ и извесно време омогућио даљи 

рад.129  

 Диктатура је била на снази све до 3. септембра 1931. године када је донет нови 

Октроисани устав Краља Александра. Уставом је диктатура формално укинута међутим 

ништа се битније није променило. Сви закони и забране донети за време диктатуре и даље 

су били на снази. Устав је предвиђао обнову парламентаризма али под посебним 

условима. На челу владе поново се нашао генерал Петар Живковић који ће на том месту 
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остати све до 6. јануара 1932. године када је пала његова влада. Након овог пада наставиће 

се са праксом честих смена владе.130 Већ крајем 1932. године долази до формирања нових 

странака. Као прва формирана је Југословенска радикално сељачка демократија, потом 

Југословенска народна странка, Радикално-социјална странка и остале.131 Комунистичка 

партија Југославије управо у то време почиње своју обнову.132 Значајан догађај десио се у 

Немачкој 30. јануара 1933. године када на власт долази Национал-социјалистичка странка 

на челу са Адолфом Хитлером (Adolf Hitler) што ће имати далекосежне последице на 

историју.133  

Током 1933-1934. године КПЈ се налази у процесу обнављања и повезивања 

партијских организација и руководстава. Процес је текао убрзано па је већ у децембру 

1934. године у Љубљани одржана Четврта земаљска конференција КПЈ. На конференцији 

су разматрана питања унутрашњег развоја и политичке активности партије. У нов 

Централни комитет КПЈ изабрани су Милан Горкић, Јосип Броз, Благоје Паровић, 

Владимир Чопић, Камило Хорватин и Миха Маринко.134  

Баш у ово време 9. октобра 1934. године у Марсеју је извршен атентат на Краља 

Александра Карађорђевића у којем је убијен и министар спољних послова Француске Луј 

Барту (Jean-Louis Barthou). По Краљевом тестаменту написаном 5. јануара 1934. године на 

Бледу на чело државе дошао је малолетни краљевић Петар II Карађорђевић и 

намесништво у саставу: Кнез Павле Карађорђевић, Раденко Станковић и Иван Петровић 

бан Савске бановине.135 

До сређивања прилика у Краљевини долази са постављањем Милана 

Стојадиновића на чело владе 24. јуна 1935. године. Стојадиновић ће убрзо формирати 

ширу политичку коалицију састављену од Радикалне странке, Словенске људске странке и 

Југословенске муслиманске организације. У земљи је битно поправљена економска 

ситуација док се на спољном плану приближава фашистичким силама Немачкој и 

Италији.136 
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Комунистичка партија Југославије узима учешће у кампањи за парламентарне 

изборе у којој пропагира антифашистичке ставове. Комунистичка партија Југославије је 

током 1935. године у сталном организационом и бројчаном јачању. На конгресу 

Коминтерне одржаном у Москви од 25. јуна до 20. августа 1935. године дошло се на идеју 

о стварању  антифашистичког фронта чиме је отпочела нова етапа у развоју међународног 

комунистичког покрета. У априлу 1936. године одржан је Пленум ЦК КПЈ ради 

сагледавања политичког стања у земљи и дефинисања нових задатака КПЈ. Резолуција 

усвојена на пленуму имала је бројне недостатке због чега је Коминтерна у јуну 1936. 

године заказала саветовање руководећег партијског актива у Москви. Резолуција донета 

на саветовању ставила је у задатак борбу за остварење акционог јединства радничке класе 

и стварање народног фронта. У нов Политбиро ЦК КПЈ ушли су: Милан Горкић, Јосип 

Броз, Франц Лескошек, Сретен Жујовић и Родољуб Чолаковић.137 У децембру 1936. 

године у земљу се враћа Јосип Броз Тито са задатком Коминтерне да руководи радом 

партије у земљи и припреми услове за повратак ЦК КПЈ,138 који се тада налази у Паризу. 

Значајaн догађај представљао је почетак грађанског рата у Шпанији јула 1936. године.139 

На вести о грађанском рату у Шпанији КПЈ је 1937. године организовала акцију слања 

добровољаца и послала 1600 југословена140 као испомоћ комунистима у Шпанији. 

Побуњенике на челу са генералом Франком помагале су фашистичке земље Италија и 

Немачка. 

Године 1937. у Совјетском Савезу у јеку је чишћење партије од неподобних 

кадрова које спроводи Генерални секретар Централног комитета Совјетског Савеза Јосип 

Висерионович Стаљин (Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин). Како је ЦК КП 

Совјетског Савеза имао водећу улогу у Коминтерни чисткама су била захваћена и 

руководства комунистичких партија у другим земљама. У овим чисткама страдали су 

многи руководећи људи КПЈ као што су: Сима Марковић, Филип Филиповић, Владимир 

Чопић и многи други. Средином 1937. године позван је у Москву и ухапшен генерални 

секретар ЦК КПЈ Милан Горкић, након чега је Коминтерна разматрала питање 

распуштања КПЈ. Међутим у децембру 1937. године Коминтерна је главну одговорност за 
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функционисање КПЈ пренела на Јосипа Броза.141 У том периоду фашистичке силе у свету 

постају све агресивније, Јапан започиње освајачки рат у Кини, Немачка уз пристанак 

Британије и Француске марта 1938. године припаја Аустрију а новембра исте године и део 

Чешке. То ће представљати увертиру за почетак Другог светског рата.142  

 У Краљевини Југославији долази до промене на челу владе, Милана 

Стојадиновића од 5. фебруара 1939. године мења Драгиша Цветковић који ће 26. августа 

исте године донети уредбу о оснивању Бановине Хрватске познатију као споразум 

Цветковић-Мачек. Након тога Драгиша Цветковић ће 26. августа 1939. године формирати 

нову владу заједно са вођом хрватске опозиције Влатком Мачеком,143 која ће остати све до 

27. марта 1941. године. 

Комунистичка партија Југославије је маја 1938. године формирала привремено 

руководство у земљи и наставила консолидацију својих редова. Почетком 1939. године од 

чланова привременог руководства у земљи је формиран нов ЦК КПЈ у чији састав су 

ушли: Јосип Броз, Едвард Кардељ, Франц Лескошек, Милован Ђилас, Александар 

Ранковић, Иван Милутиновић, Иво Лола Рибар и други. Комунистичка партија 

Југославије је наставила са експанзијом, решавајући при том одређене унутрашње 

сукобе.144 

 

Долазак у затвор, штрајк глађу, превођење „Капитала“ 

 

Пијаде је 8. фебруара 1926. године пребачен из затвора на Топчидеру у Сремску 

Митровицу. Са собом је на издржавање казне понео низ књига међу којима и Капитал 

Карла Маркса, уџбеник кинеског, свеске, оловке и речнике.145 Његов долазак у затвор 

представљао је праву сензацију како за затворенике тако и за колектив затвора. Један од 

стражара је том приликом изјавио: „Дотерали су оног Пијаде, кажу опасан комуниста а 

немаш га шта видети“.146 По доласку у Сремску Митровицу Пијаде упознаје Родољуба 
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Чолаковића. Чолаковић је био један од организатора атентата у Деленцима на Милорада 

Драшковића. Он и Пијаде успоставиће добар однос током боравка у затвору.147 Првих 

девет месеци Пијаде је провео у самици.148 Комунистичка партија Југославије није 

заборавила на њега. Дана 17. маја 1926. године Пијаде је изабран за почасног члана 

председништва Трећег конгреса КПЈ. Крајем јуна исте године на Трећем конгресу СКОЈ-а 

изабран је за почасног председника. У лето 1826. године Пијаде је добио могућност да 

ради у посебној соби ткачке радионице. Такође му је дат сликарски прибор који су му 

послала браћа Давид и Узијел.149 Услови којима су били изгложени комунисти у Сремској 

Митровици били су веома строги. Управа није признавала комунистима статус 

политичких затвореника и поистовећивала их је са осталим криминалцима. Када је у 

питању кажњавање комунисти су пролазили и много горе.150 Због оваквог положаја 

комуниста Пијаде је заједно са Чолаковићем кренуо у припрему штрајка глађу. За ову 

идеју придобили су још шесторицу осуђеника. Родољуб Чолаковић је 3. априла 1927.151 

године предао управнику затвора Стевану Берберину представку152 захтева упућену 

министарству правде. Том приликом Чолаковић је обавестио Берберина о отпочињању 

штрајка глађу, што је био први штрајк те врсте на овим просторима. Својеручни 

потписници ове представке и штрајкачи глађу били су: Моша Пијаде, Родољуб Чолаковић, 

Јоца Сачић, Коста Чипчић, Душан Буача, Лајош Чаки, Никола Петровић и Константин 

Ципушев млађи ( Ципушев је био македонски револуционар, у Сремској Митровици је 

био заједно са својим стрицем Константином Ципушевим старијим ). После 8 дана 

Ципушев, Чипчић, Бауча и Сачић прекинули су штрајк. Међутим у јавности је штрајк 

представљао велики догађај, док је у тамници био предмет сталне дискусије. Остали 

осуђеници су са симпатијама гледали на штрајкаче.153 Након бројних неуспелих покушаја 

да сломе штрајкаче и великог притиска јавности министарство правде је након 11 дана 
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штрајка 14. априла 1927. године уважило захтеве штрајкача.154  То је за живот осуђеника 

имало велики значај. После лекарских прегледа штрајкачи су добили засебну просторију у 

„Младићкој“ згради Митровачке казнионе. Тиме је успешно окончан штрајк глађу.155 

Током свог тамновања је учествовао у још три штрајка глађу.156 Превођење Марксовог 

дела Капитал Пијаде је отпочео још лета 1926. године, током боравка у самици што је 

отежавало рад.157 Након успеха у штрајку Пијаде је сматрао обавезом комуниста да кроз 

колектив савладају програм из општег и политичког образовања. Своје планове о 

превођењу Капитала изложио је Родољубу Чолаковићу са којим ће отпочети рад на 

томе.158 Чолаковић о томе каже: „Осим рада у кружоку, Моша и ја бавили смо се 

превођењем. Кад смо правили планове како да најрационалније искористимо вријеме, 

Моша је тражио да му помажем у превођењу Марксових дјела. Био сам поносан што ме је 

Моша позвао да му помажем у том тешком, одговорном и важном послу. Рекао сам му да 

врло радо прихватам његов предлог, мада том послу нисам вијешт јер никад нисам 

преводио. Научићеш рекао је Моша“.159 У почетку превођење је ишло тешко због 

недостатка књига. Након што је брат Родољуба Чолаковића послао одређени број речника 

и марксистичких књига, рад на превођењу је постао динамичнији. Пијаде и Чолаковић су 

предано радили, понекад би сатима претварали одређену реч пре него што би је 

употребили у одређеном контексту.160 За помоћ у превођењу Пијаде се обраћао и свом 

брату Давиду тада запосленом у француско-српској банци, који је уз помоћ својих колега 

решавао низ проблема.161 Рад на превођењу прве књиге Капитала био је завршен крајем 

1929. године. Поред тога превели Пијаде и Чолаковић превели су Беду филозофије од 

Карла Маркса а Радомир Вујовић који је у Митровицу дошао током 1928. године преводи 

„Anti Diring“ од Фридриха Енгелса (Friedrich Engels). Уз то Пијаде је превео и Марксово 

дело: Увод у једну критику политичке економије.162 Другу и трећу књигу превео је за 3 

године током боравка у Лепоглави. Превод прве књиге Капитала налазио се у казниони 
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све до одобрења управника да превод може изаћи из затворског круга, под условом да се 

не може штампати.163 Пијаде и Чолаковић су одлучили да књигу штампају под 

псеудонимима М. Поробић и Р. Босанац.164 

    Процедура око штампања није ишла лако. После одустајања одређених 

издавачких кућа, договор је постигнут са предузећем Космос из Београда. Прво издање 

првог тома Капитала у преводу М. Поробић и Р. Босанац издато је септембра 1933. године 

у 5000 примерака.165 Превод Беда фолозофије као и други и трећи том Капитала су на 

загонетан начин изашли ван лепоглавске казнионице. Беда филозофије штампана је у 

Загребу 1932. године у оквиру ,,Научне библиотеке“. Штампарском грешком као 

преводилац наведен је само М. Поробић ( Моша Пијаде ). Други том Капитала такође је 

објавио „Космос“ октобра 1934. године. Док је трећи том покушао да објави из затвора 

1939. године сам Пијаде, међутим због новонасталих политичких прилика није успео. 

Објавиће га тек после Другог светског рата, 1946. године.  

Тамновање са Јосипом Брозом 

Моша Пијаде сазнао је за Јосипа Броза тек у Митровачкој казниони. Наиме он је у 

новинама наишао на вест о хапшењу загребачких комуниста међу којима је био и 

тадашњи секретар Месног комитета КПЈ у Загребу Јосип Броз,166 који је у такозваном 

„Бомбашком процесу“ био осуђен на 5 година затвора.167 Пијаде је прижељкивао Броза у 

Сремској Митровици, међутим он је упућен у Лепоглаву, где ће бити секретар партијске 

организације у затвору.168 Стање по комунисте у митровачком затвору и даље је било 

лоше. Статус политичких осуђеника имали су само штрајкачи глађу из 1927. године док са 

новопридошлим комунистима то није био случај. Поводом овога Пијаде је са 

Чолаковићем припремао нове акције у циљу побољшања услова за комунисте на робији. 

Међутим управа затвора донела је 11. фебруара 1930. године решење којим су политички 

осуђеници премештени у друге затворе. Тако је Пијаде заједно са Чакијем, Чипчићем и 
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Грубором послат на служење казне у Лепоглаву. У овај затвор је стигао 15. фебруара 1930. 

године и остао до новембра 1933. године.169 Битан догађај из овог периода је познанство и 

дружење Пијаде и Броза које ће трајати све до пролећа 1931. године када је Броз 

премештен у Марибор.170 Пијаде је заједно са Брозом радио у електричној централи. 

Поред тога бавио се превођењем Марксове теорије, држао курсеве политичке економије и 

партијско политичке активности. У Лепоглави није занемарио ни сликање. Поред пејзажа 

лепоглавске околине, насликао је 2 портрета Јосипа Броза као и портрете одређених људи 

у затвору. Након изласка са робије 1935. године и одласка у СССР Броз је објавио 

извештај о приликама на робији где сећајући се Моше Пијаде каже: „Долазак друга М. 

Пијаде нас је много развеселио, а специјално мене. Ја сам успио да га добијем за рад у 

електричну централу казнионе, гдје сам радио као електричар. Ту сам имао прилике да 

упознам карактер и живот тог нашег друга... Када је дошао на робију он није клонуо, он 

није скрстио руке. Он је видио шта мањка радничкој класи у Југославији, видио је да је 

потребно приређивати марксистичку литературу. Радничкој класи је требала 

марксистичка надобраза, то је највеће оружје у борби против буржоазије. Друг Пијаде се 

бави и сликањем у чему је заиста велики умјетник. Код мене је у централи са нарочитом 

љубављу пазио на машине у погону. Иначе је још увијек онај стари борац. На какву 

неправду од стране управе знаде планути без обзира на дисциплинску казну која га 

чека.“171  

   Док је Пијаде своје слободно време проводио у сликању, Броз би неуморно 

учио.172 Међутим управа затвора одлучила је да ускрати извесни ниво слободе који су 

комунисти имали. Због лошег третмана према одређеним осуђеницима комунисти у 

Лепоглави су успешно организовали 2 штрајка глађу. Министарство правде је потом 30. 

априла 1931. године донело решење да се Јосип Броз, Саломон Леви, Јован Трајковић и 

Стеван Чоловић преместе у затвор у Марибору.173 За време које су провели заједно на 

одслужењу казне Пијаде и Броз су постали велики пријатељи. Одлазак Броза у Марибор 

представљао је велики ударац за Мошу Пијаде.174  

                                                 
169 Vujoševič,/Lazarević 1967. 244-245 
170 Нешовић 1968. 268 
171 Дедијер 1953. 204-205 
172 Нешовић 1968. 207 
173 Vujošević,/Lazarević 1967. 248 
174 Нешовић 1968. 280 



35 

 

Рад на образовању комуниста и новинарска делатност 

После успешног штрајка глађу априла 1927. године и смештања комуниста у 

заједничку собу, Пијаде је зачео идеју колективног рада на политичком и општем 

образовању. Из те замисли настаће одређени течајеви који ће касније постати први 

организовани комунистички универзитет.175 Већ средином 1927. године образован је 

кружок из политичке економије. Упоредо са превођењем Капитала текло је и његово 

проучавање. Пијаде је уједно имао и улогу предавача.176 Током 1928. године у затвор у 

Сремској Митровици долазе на издржавање казне Радомир Вујовић и Златко Шнајдер.177 

На првом партијском састанку казнионе одлучено је да се оснује кружок из филозофије. 

Комунисти су поред Капитала проучавали и Економско учење, Карла Маркса, Anti Diring, 

Лудвига Фојербаха (Ludwig Feuerbach) и Крај немачке филозофије од Фридриха 

Енгелса.178 У лето 1928. године Пијаде је основао новинарски курс, да би другове на 

робији оспособио за једно значајно оружије политичке борбе као што је писана реч.179 

Проучавање марксове теорије и образовање комуниста пренесено је почетком 1930. 

године из казнионе у Сремској Митровици у казнионе у Лепоглави и Марибору где су 

Пијаде, Чолаковић и Вујовић премештени. Након доласка у Лепоглаву Пијаде је наставио 

са едукацијом осуђених комуниста. Предност му је представљало то што је у једној 

просторији боравило чак 20 осуђеника, те је његова предавачка улога долазила до пуног 

изражаја. Од великог значаја за његов рад била је и подршка тадашњег секретара 

партијске организације у Лепоглави Јосипа Броза.180 Важан догађај за осуђене комунисте 

представљаће пребацивање свих осуђеника у митровачку тамницу августа 1935. године. 

Тада се на једном месту иза затврорске браве нашло око 180 комуниста, што је пружало 

могућност за разноврстан едукативни рад.181 Септембра 1935. године у Сремској 

Митровици формирана је партијска организација коју су чинили сви осуђени 

комунисти.182 Почетком 1936. године одржана је Осма партијска конференција у 

митровачкој казниони. На конференцији је истакнута потреба да рад на политичко-
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теоретском и општем образовању осуђених комуниста буде развијен у већој мери. Пијаде 

је заједно са Отокаром Крешованијем, Јованом Веселиновим, Огњеном Прицом и Бранком 

Бујићем утврдио план, програм и поступке рада на образовању.183 Услед недостатка 

литературе Пијаде је заједно са Јованом Весилиновим и Месудом Мујкићем написао 

историју КПЈ која иде све до 1934. године.184 За комунисте којима су истицале казне 

оранизовани су експресни курсеви како би се што боље оспособили за рад у 

револуционарном покрету. Курсеви су се односили на историју КПЈ, питање партијског 

живота и рада и политичке економије. Поред Пијаде и Веселинова предавачи на овим 

курсевима били су: Саломон Леви, Јаша Соларић и Коста Рацин.185 Тешкоћу у образовању 

комуниста представљао је недовољан број књига за учење. Литература је умножавана уз 

помоћ хектографског мастила и шапирографа све до 1937. године када је у казниону 

илегално унесена писаћа машина.186 О образовању комуниста сведочи резолуција донета 

на Деветој партиској конференцији Казнионског комитета одржаној од 21.-25. јула 1936. 

године у Сремској Митровици. У резолуцији је потврђено оснивање партијске школе, тј 

комунистичког универзитета. Пијаде је изабран за првог ректора школе. Познато је да је 

филозофском катедром руководио Огњен Прица а економском Бранко Бујић. Програм је 

био подељен у 4 групе са различитим предметим иа задацима. Рад на образовању и 

идеолошкој изградњи био је веома значајан за комунисте. У једном извештају управник 

митровачке казнионе каже: „Може неко бити или не бити комуниста пре доласка у завод, 

али кад пође из завода он је стопроцентни комуниста и опасан у пуној мери“.187   

   Када је реч о новинарској делатности на робији, Пијаде је у Лепоглави априла 

1935. године почео да уређује лист Оковани бољшевик који је представљао лист партијске 

организације осуђених комуниста.188 Након доласка у Сремску Митровицу Пијаде је 

заједно са Борисом Зихерлом, Павлом Папом, Огњеном Прицом и Отокаром 

Крешованијем издаје лист за осуђенике ЗБ-За бољшевизацију.189 Први број овог листа 

изашао је 20. октобра 1935. године.190 Од фебруара 1936. године лист За бољшевизацију 
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постао је орган свих осуђених комуниста. Поред овог листа покренути су и листови: 

Ударник, Народни фронт слободе, Интернационални преглед, Научни алманах и 

Литерални алманах.191  

   Посебну врсту штампе на робији чиниле су зидне новине-зинови. Први зин 

покренут је пре доласка свих комунистичких осуђеника у Сремску Митровицу 1935. 

године. Попуном митровачке тамнице по собама су ницали зинови: Експерсист, Наше 

дело, Темпо, ЗА СОВЈЕТСКУ МАКЕДОНИЈУ, Напреј, Самокритика и на крају Златко 

Шнајдер.192  

   Од комунистичких листова уређиваних на робији постојали су: Црвене маказе и 

Процјеп.193 Пијаде је децембра 1936. године објавио хумористички лист Танк.194 

Сукоб са Петком Милетићем 

Петко Милетић рођен је у сиромашној породици у Црној Гори. Након завршене 

основне школе упустио се у потрагу за послом, што ће га одвести у Мађарску у град 

Печуј. Тамо 1918. године постаје члан Комунистичке партије Мађарске. У Мађарској се 

наводно упознао са познатим лидером КП Мађарске Белом Куном (Bela Kun). Пошто је 

комунистичка револуција у Мађарској доживела неуспех Милетић се враћа у земљу где 

изучава столарски занат. Након доношења обзнане 1921. године одлази у шуму и делује 

као комунистички комита. Тамо остаје све до објаве амнестије после чега се враћа у 

Београд и обавља партијске послове. У Совјетски Савез одлази илегално 1927. године. 

Није познато шта је тачно радио тамо. По причи био је у Монголији и наводно се срео са 

Мао Це Тунг (Mao Tse Tung). Био је учесник Четвртог конгреса КПЈ који је одржан у 

Дрездену 1928. године.195 

    Милетић је ухапшен крајем децембра 1932. године и оптужен за тешка кривична 

дела комунистичке пропаганде. Судски процес у Државном суду за заштиту државе почео 

је 9. маја 1933. године. У својству браниоца Милетића је заступао Бора Продановић, иначе 

добар пријатељ Моше Пијаде. На суду је Милетић негирао све исказе дате на 

саслушањима у полицији. Ипак на крају је осуђен на затворску казну у трајању од 7 
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година.196 Судски процес изазвао је велику пажњу у штампи. Милетић је величан и 

слављен као херој КПЈ  у песмама о његовом држању називан је ,,сив тић Коминтерне“. У 

међународном пролетерском покрету поређен је са Ернестом Телманом (Ernest Thalmann) 

и Георги Димитровом. Телеграме у којима се тражило његово ослобођење поред бројних 

присталица пролетеријата упутили су и Алберт Ајнштајн (Albert Einstein), Анри Барбис и 

Ромен Ролан (Romain Roland).197 Средином 1933. године Милетић је послат на издржавање 

казне у Сремску Митровицу. У писму ЦК КПЈ упућеном комунистима у митровачкој 

казниони 3. августа 1933. године Милетић је постављен за руководиоца партијске 

организације на робији. Код осуђених комуниста Милетић је уживао огроман углед и 

ауторитет, што је знао да користи.198 Моша Пијаде је у почетку поштовао Петка 

Милетића. Међутим убрзо ће међу њима доћи до мимоилажења. Сукоб је настао због 

различитог виђења начина затворске борбе. Мошин метод борбе штрајковима глађу, 

тужбама и жалбама Петко је сматрао малограђанским правним илузијама.199 По његовом 

мишљењу у затвору је требало предузимати шире акције против управе где би једно од 

средстава борбе било организовање демонстрација.200  Своје авантуристичке ставове 

преносио је на велику групу својих присталица који су непримереним изгредима само 

појачавали јед управе према комунистима.  

Почетком марта 1934. године одржане су демонстрације у митровачкој казниони. 

Као епилог тога 66 комуниста међу којима Пијаде и Милетић пребачени су 21. јуна исте 

године у Лепоглаву.201 Након марсејског атентата на Краља Александра режим казнионе у 

Лепоглави био је у приличној мери пооштрен. Поред комуниста у затвору су били и 

хрватски националисти. Шеста годишњица смрти Стјепана Радића 8. августа 1934. године 

послужила је Милетићу као повод за организовање нових демонстрација. У њима су узели 

учешће и остали осуђеници. Демонстрације су се наставиле од 17.-19. августа. 

Министарство је тада донело одлуку о стационирању свих комуниста у Сремску 

Митровицу. Дана 20. августа пре него што су кренули на пут из Лепоглаве комунисти су 

                                                 
196 Нешовић 1968. 290-291 
197 Нешовић 1968. 291-292 
198 Нешовић 1968. 293 
199 Нешовић 1968. 294 
200 Vujošević /Lazarević 1967. 251 
201 Vujošević /Lazarević 1967. 250 
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били брутално претучени.202 На овакав начин борбе ЦК КПЈ имао је негативан став. То ће 

у писму упућеном Милетићу 24. фебруара 1936. године бити предочено.203 Међутим он се 

на то није обазирао већ је оптуживао Мошу Пијаде као опортунисту. Успео је да окрене 

против Пијаде скоро цео затворски колектив, у жељи да га сломи и политички ликвидира. 

Моша је трпео пристиске и нападе од стране Петкових присталица, те је у много наврата 

био у тешком положају. Међутим након сусрета са Бором Продановићем адвокатом Петка 

Милетића 1936. године сазнао је приче о Милетићевом држању пред полицијом. Да би 

успео да га сруши били су му потребни чврсти докази. Такав доказ представљали су списи 

са саслушања до којих је Бора Продановић дошао посредством свог пријатеља судије 

Николе Јоба. Записник је потврђивао да је Милетић издао многе људе и партију. Преко 

Јосипа Копнича препис овог записника је достављен у Москву чиме је Милетићева 

судбина била запечаћена. По другој верзији сматра се да је записник фалсификован и 

подметнут партији не би ли се срушио мит једног идеалног комунисте.204  

Пијаде је 1937. године отишао на операцију бруха. Током лечења срео се са 

бројним пријатељима, а између осталог успео је да ЦК КПЈ у Паризу на чијем је челу био 

Јосип Броз пошаље извештај о стварању затворске фракције Петка Милетића.205 У писму 

ЦК КПЈ од 9. децембра 1937. године упућеном Комитету казнионе, ЦК КПЈ осуђује 

делатност Петка Милетића и смењује га са места секретара затворске организације. На 

његово место постављен је Моша Пијаде. Многи комунисти су се потом вратили 

идеолошкој линији партије, док су неки и даље заступали гледишта Петка Милетића.206  

 По Др Браниславу Глигоријевићу спор између Петка Милетића и Моше Пијаде 

представља одраз фракцијских борби на робији. Глигоријевић сматра да је Милетићево 

компромитовање подацима о лошем држању пред полицијом само део фракцијских 

обрачуна. По њему је Петка Милетића из врха партије истиснуло ново време у којем врху 

партије више нису били потребни непромишљени авантуристи који би својим деловањем 

могли да угрозе живот и рад партије.207 
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Пакт са Будаком? 

Једна од најконтраверзнијих ствари које се везују за име Моше Пијаде представља 

наводни споразум између комуниста и усташа познатији као споразум Пијаде-Будак. 

Споразум је испред комуниста потписао Моша Пијаде а испред усташа Миле Будак. 

Споразум је наводно потписан у митровачкој казниони јуна 1935. године. Споразумом је у 

четири тачке предвиђена сарадња између комуниста и усташа, у циљу рушења постојећег 

државног уређења. Део текста споразума је гласио: „Југословенска комунистичка странка 

којој је Законом о заштити државе од 1922. године онемогућена акција слободног кретања 

и рада са једне стране и вођство Хрватског ослободилачког усташког покрета с друге 

стране, примају на себе заједнички и споразумно дужност заједничке борбе и међусобно 

помагање у сваком случају потребе до постигнутог циља: Распадања Југословенске 

државе и свега што је српско и православно“.208 Што се тиче односа комуниста и усташа, 

комунисти су вербално подржали усташки устанак у Лици 1932. године. Још на 

Дрезденском конгресу одржаном октобра 1928. године КПЈ је позвала на оружани устанак 

и уништење Југославије. Међутим то није била последица анти-српске политике већ 

политике „Трећег периода“ у Коминтерни. Док на Четвртој земаљској конференцији 

одржаној у Љубљани 1934. године КПЈ позива на оружани устанак али изоставља позив за 

распарчавање земље. Један од главних примера којим се потврђује наводна сарадња 

између комуниста и усташа јесте споразум између Моше Пијаде и Милета Будака. У 

истинитост овог споразума сумња се јер је објављен 1943. године од стране владе Милана 

Недића. Потом Миле Будак у периоду од 1933.-1936. године борави у Италији. То што је 

за потписника узет и Моша Пијаде који је био Јевреј је вероватно последица фашистичке 

пропаганде. Пијаде је сигурно знао да је члан Комунистичке партије Југославије а не 

Југословенске комунистичке странке како стоји у споразуму као и то да је Закон о 

заштити државе донет 1921. године а не 1922. године. Све ове тврдње изазивају сумњу у 

истинитост споразума.209  
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Тортура над комунистима у затвору 

Тамница је за осуђене комунисте представљала поприште политичке борбе против 

класног непријатеља. Режим је у тамницама хтео да тешким мерама потпуно сломи 

комунисте и онеспособи их не само за политичку активност него и за нормалан живот. 

Борбом за права политичких осуђеника комунисти су успели да издејствују нешто 

подношљивије услове за издржавање казне. Међутим та борба је изискивала озбиљне 

жртве а понекад и сам живот осуђеника.210 На пример долазак у лепоглавску казниону 

изгледао је тако што би осуђеници прво били ошишани до главе а затим прошли кроз 

купање у једној кади где вода није мењана. Након тога уместо свог цивилног одела 

облачили би оскудне затворске униформе и били би распоређивани у ћелије.211 Прва 

казнена мера са којом су се комунисти по доласку суочавали била је смештање у самицу. 

Изоловност у самици обично без могућности било каквог интелектуалног рада 

представљала је за осуђенике праву психичку тортуру, коју многи нису издржали. Поред 

тога самица је била неугодна нарочито зими. Сламарица и два танка ћебета нису били 

довољни да се преброди хладноћа па су осуђеници били принуђени да се загреју телесним 

вежбањем. Казна самице била је знатно оштрија за комунисте него за друге осуђенике.212  

Моша Пијаде је по доласку на издржавање казне у Сремској Митровици провео у самици 

9 месеци, о чему је већ било речи. 

   Један од примера како дуг боравак и изложеност тешким условима у самици могу 

да униште човека је Спасоје Стејић. У извештају о приликама на робији Јосип Броз каже: 

„Стејић је заиста постао умоболан, усљед свих мука које је морао претрпит. На примјер, 

он стално свакога убјеђује како је пронашао један патент по коме се може снијегом 

ложити пећ, тако да буде човеку управо вруће у соби. Из тога се да закључити како 

страшно је он морао патити кроз читавих 7 година, окован у тешке окове, који су му 

ужасно изнаказивали ноге у студеној самици гдје се ни у највећој зими не ложи. На пола 

полудивши од свих патња и студени у његов се болесни мозак увртила фиксна идеја да се 

може из снијега и леда створити топлота“.213  
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   У казнионама је владао строг кућни ред. За кршење реда постојао је читав низ 

дисциплинских казни: пост, самица, кратко везивање, тврдолеж, оков, дупли оков, лудачка 

кошуља. Оваквим мерама су се кажњавали непослушни робијаши. Оно што је пратило 

прекршај и дисциплинску казну била је самовоља и отресање стражара, тамничара и 

управника. Ретко кад се дешавало да је неко био ухваћен у кршење кућног реда, обично би 

стражари одвели некога код управника те би га овај казнио.214 Поред тога дисциплинске 

мере могле су се односити и на: право на пријем пакета, посету, пријем и слање писама, 

куповину хране, итд.215 Један од примера строгоће режима према комунистима у затвору 

јесте судски процес у Сремској Митровици након мартовских демонстрација 1934. године. 

Због наводног певања комунистичких песама и узвикивања револуционарних парола 22 

комуниста међу којима је био и Моша Пијаде продужена је затворска казна за 2 године.216 

Када је реч о пребијању и батинању комуниста то је у тамницама био чест случај. Готово 

да ни једно спровођење дисциплинске мере није пролазило без тога. Један од примера 

таквих поступака управе казнионе свакако је пребијање комуниста 20. августа 1935. 

године у Лепоглави. Након затворских демонстрација управа је са одредом од 80 

жандарма редом улазила у 8 соба у којима су се налазили комунисти. Том приликом 

комунисти су везивани и брутално претучени. Један од њих био је рањен у руку од стране 

жандарма. У тужби суду Пијаде као један о пострадалих описује овај догађај поред којег 

помиње убиство Антуна Фестинија за време штрајка глађу као и садистичко мучење 

Ибрахима Бабовића.217 

Пијаде је током свог боравка на робији 9 пута био дисциплински кажњен.218  

На одслужењу казне са Мошом Пијаде једно време је провео и песник Оскар 

Давичо219 који је о свом боравку у затвору написао песму Ћелија.220  

                                                 
214 Čolaković, Rodoljub.  Kuća oplakana.  Sarajevo: Redakcija izdavačke djelatnosti. 1980. 144 
215 Нешовић 1968. 312 
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217 Нешовић 1968. 307-312 
218 Vujošević /Lazarević 1967. 246 
219 Нешовић 1968. 295 
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Ратник и револуционар 

Излазак из затвора-кратак дах слободе 

Након 14 година ипуњених разним мучењима, мукотрпним интелектуалним радом, 

унутрашњим и међуљудским борбама Пијаде је дочекао дан изласка из затвора. Капија 

митровачке казнионе за њега је отворена 3. априла 1939. године.221 Међутим стање у 

Европи и Југославији се значајно променило за 14 година колико је Пијаде био на 

одслужењу казне. Нацистичка Немачка на челу са Адолфом Хитлером је након припајања 

Аустрије и разбијања Чехословачке припремала нове освајачке походе. Охрабрена 

пасивним држањем Британије и Француске, Немачка је планирала напад на Пољску.222 Да 

би то остварила био је потребан и став Совјетског Савеза. Споразумом Рибентроп-

Молотов од 23. августа 1939. године склопљен је пакт о ненападању између Немачке и 

СССР-а. Немачка је тиме добила одрешене руке у погледу спровођења војне агресије на 

Пољску. Напад се догодио 1. септембра 1939. године чиме је почео Други светски рат.223 

   У Краљевини Југославији владало је намесништво са Кнезом Павлом 

Карађорђевићем и владом на челу са Драгишом Цветковићем и Владимиром Мачеком. У 

спољашњим односима Југлсавија и даље наставила политику бивше владе Милана 

Стојадиновића која се огледала у приближавању Немачкој и Италији.224 Економски утицај 

Немачке у Југославији постајао је све већи са чиме је сразмерно растао и политички 

притисак.225 Влада Цветковић-Мачек донела је низ закона и уредби који су у основи имали 

усклађивање политике са Немачком. Неке од законских новина биле су: уредба о завођењу 

концентрационих логора, уредба о радним јединицама, уредба о настави у средњим 

школама, уредба о житним тржницама, закон о Јеврејима и друге.226 

На вест о избијању Другог светског рата КПЈ је променила раније пароле којима је 

прокламована борба против фашизма. Нове пароле односиле су се на борбу против 
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империјалистичког рата, против увлачења Југославије у рат и за ослањање на СССР. У 

земљи су током 1939. и 1940. године одржани бројни раднички штрајкови.227 

Пијаде по изласку са робије време обично проводи у друштву својих пријатеља 

Боре Продановића и Веселина Маслеше. Једном приликом у стану Боре Продановића, 

Пијаде среће Лепу Нешић такође истакнуту чланицу КПЈ. Лепа је била бивша жена 

Владимира Нешића, члана Месног комитета КПЈ у Београду страдалог након завођења 

шестојануарске диктатуре. Моша Пијаде и Лепа Нешић убрзо су се те 1939. године 

венчали пред пријатељима. Разлог за такво венчање био је тај што су обоје били изложени 

политичким притисцима а брак је званично признат тек 1946. године.228 Пијаде се на 

слободи повезао са партиским организацијама. Од њих је добио обавештење да генерални 

секретар ЦК КПЈ хоће да се састане са њим. Сусрет је организовао Иво Лола Рибар у 

стану своје сестре. Када је Пијаде дошао угледао је Јосипа Броза први пут након 9 година. 

Тако је сазнао да је његов затворски друг из Лепоглаве на челу КПЈ.229 У јесен 1939. 

године ПК КПЈ за Србију саставио је Комисију за село коју су чинили Моша Пијаде, 

Веселин Маслеша и Мома Марковић. Задатак комисије био је проналажење путева за 

ширење партијских организација на село. Партија је на тај начин желела да сачува Мошу 

од превеликог излагања опасности. Полиција је стално пратила комунисте а поготово оне 

осведочене. У акцији спроведеној 31. децембра 1939. године полиција је ухапсила Мошу 

Пијаде, Ивана Милутиновића, Иву Лолу Рибара и друге. Под оптужбом за нарушавање 

реда и мира, након кратког саслушања без икаквих доказа и суђења ухапшени комунисти 

спроведени су у београдски затвор Главњача.230 Након кратког боравка у Главњачи, 

одређени број комуниста послат је у концентрациони логор у Билећи. У овом логору 

владали су тешки услови и строг кућни ред. По налогу начелника среза и управника 

логора Миливоја Јојића жандарми су брутално пребијали затворенике.231 Од пристиглих 

комуниста тортури у Билећи највише су били изложени Моша Пијаде и Иван 

Милутиновић. О томе сведочи и једно писмо Иве Лоле Рибара од 12. фебруара 1940. 

године упућено оцу Ивану Рибару. У писму између осталог каже да је Моша у току ноћи 
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тучен по табанима и мучен, што је и званично лекарски констатовано.232 Једном приликом 

жандарми су Моши пендреком поломили 2 ребра.233 Пијаде је упутио тужбу суду у 

Требињу против управника логора и жандарма због мучења али процес никада није добио 

епилог. Уз помоћ Ивана Рибара 22. априла 1940. године Моша Пијаде, Ива Лола Рибар и 

још неки затвореници пуштени су на слободу.234 Након ослобађања Моша наставља да 

ради у Комисији за село. У јесен 1940. године створен је нов илегални лист Глас радног 

народа. Штампање и издавање овог листа преузео је на себе Милан Мијалковић који је 

лист штампао у Свилајнцу. У овом листу Пијаде је наставио новинарски рад. 

Комунстичка партија Југославије је од 19.-23. октобра 1940. године у Загребу 

одржала Пету земаљску конференцију. На конференцији је поред ратних тема, положаја 

Југославије у новонасталој ситуацији, става СССР-а, и осталог значајно место заузело 

синдикално и национално питање.235 На конференцији је изабран и нов ЦК КПЈ од 29 

чланова у чијем је саставу био и Моша Пијаде. У Политбиро ЦК КПЈ изабрани су Јосип 

Броз Тито као генерални секретар, Едвард Кардељ, Раде Кончар, Франц Лескошек, 

Милован Ђилас, Александар Ранковић и Иван Милутиновић.236  

Када је у питању политичка ситуација у Европи након успешних ратних дејстава 

Немачка и Италија су заједно са Јапаном 27. септембра 1940. године у Берлину потписали 

војни савез чиме је званично створен Тројни пакт. Овом савезу су до марта 1941. године 

приступиле: Мађарска, Румунија, Словачка и Бугарска. Немачки притисак на Краљевину 

Југославију да приступи Тројном пакту је постајао све већи. Немачка је преко свог 

посланика у Београду поставила ултиматум Београду да се до 25. марта 1941. године 

изјасни о приступању пакту.237 Управо 25. марта 1941. године у Берлину Југославија је 

потписала протокол о приступању Тројном пакту.238 Потписивање пакта је изазвало 

уличне демонстрације у многим градовима Југославије. Одраз народне воље искористила 

је у ноћи између 26. и 27. марта група авијатичарских официра на челу са генералом 

Душаном Симовићем да изврши пуч. Након успелог пуча и збацивања Кнеза Павла, 
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пучисти су прогласили Петра II пунолетним а нову владу образовао је управо генерал 

Симовић.239 Овај поступак Симовића и данас изазива бројне контраверзе.240 

Што се комуниста тиче у Београду су тог јутра од чланова Политбироа били 

присутни само Милован Ђилас и Раде Кончар, те је њихов утицај у демонстрацијама био 

занемарљив.241 Пијаде није присуствовао овим догађајима из разлога поновног хапшења 

17. фебруара 1941. године. Након што је полиција претресла његов стан, он је ухапшен 

под оптужбом за ширење комунистичке пропаганде. Поново се нашао на слободи тек 

после пуча од 27. Марта.242 

Демонстрације против приступања пакту и промена режима у Југославији за 

Немачку су представљали акт непријатељства. Стога се Немачка одлучила за напад на 

Краљевину Југославију.243 Многи нису веровали у могући рат са Немачком о чему сведочи 

чињеница о венчању ћерке генерала Симовића које је било заказано за 6. април 1941. 

године.244 Пијаде је 5. априла 1941. године у кафанском разговору са Маслешом и 

Продановићем оптимистично тврдио да рата неће бити.245 Међутим напад на Југославију 

почео је у бомбардовањем Београда у зору 6. априла 1941. године, чиме је земља увучена 

у рат.246 

Револуционарни радикализам Моше Пијаде (1942-1943) 

Немачки напад изазвао је велику панику у Београду. Народ је масовно бежао у 

унутрашњост земље. Пијаде се са супругом Лепом и Бором Продановићем такође запутио 

на југ ка централној Србији. Лепа је остала у Матарушкој бањи у дирекцији за исхрану, 

док су Пијаде и Продановић наставили пут. У Чачку су срели пријатеља из Београда др. 

Дејана Поповића који се у пратњи супруге повлачио аутомобилом. Када су стигли до 

Ужица путовање су наставили возом који је преко Мостара водио у Требиње. Из Требиња 

Пијаде и Поповић одлазе за Котор док Продановић одлази у Рисно.247 Пијаде затим пут 
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наставља ка брдима Црне Горе где се у периоду мај-јун 1941. године скрива по селима 

између Подгорице и Цетиња.248 

  Земље тројног пакта су се након бомбардовања Београда одлучиле за копнену 

интервенцију. У нападу на Југославију учествовале су Немачка, Италија, Бугарска и 

Мађарска, потпомогнуте марионетском Краљевином Албанијом и од 10. априла 1941. 

године Независном државом Хрватском. НДХ је представљала квислиншку творевину на 

чијем челу се нашао Анте Павелић, који је спроводио политику по немачком диктату.249 

Стварањем НДХ изгубљена је посладња нада за значајнији отпор непријатељу.250  Краљ и 

влада нашавши се у тешкој ситуацији напустили су земљу 15. априла 1941. године. 

Врховна команда војске Краљевине Југославије потписала је 17. априла примирје које је 

означавало безусловну капитулацију чиме је окончан Априлски рат.251  

   Југославија је потом подељена између земаља Тројног пакта. Македонију су 

поделили Италија и Бугарска којој је припао и погранични део Србије. Остатак Србије и 

Банат Немачка је задржала за себе. Међумурје, Прекомурје, Бачку и Барању окупирала је 

Мађарска. Приобалне области Јадранског мора, део Словеније, Далмацију, Црну Гору и 

Косово окупирала је Италија. Северни део Словеније такође је припао Немачкој.252 Србија 

је била под врховним заповедништвом штаба фелдмаршала Вилхема Листа ( Sigmund 

Wilhem Walter von List) у Грчкој. Начелник Врховне команде оружаних снага фелдмаршал 

Кајтел (Gustav Kaitel) је након једне побуне сељака захтевао сурову одмазду. Утврђено је 

правило да се за сваког убијеног Немца стреља 100 Срба. Немци су веровали да се само 

жестоким терором може сломити дух српског народа.253  

Комунистичка партија Југославије је преузела на себе борбу против окупатора и 

његових слуга у земљи. То је објављено у прогласу од 1. маја 1941. године. Почетком маја 

1941. године КПЈ је у Загребу одржала саветовање на којем је одлучено да се крене у 

припрему ослободилачке борбе. 

Пијаде се маја 1941. године нашао у селу Дукља, ту је срео секретара Покрајинског 

комитета КПЈ за Црну Гору Божу Љумовића и организационог секретара Блажу 
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Јовановића. Они су са још неколико комуниста одржали састанак Покрајинског комитета 

на коме су прогласом иступили против зеленаша Секуле Дрљевића и италијанског 

окупационог режима.254 

Међутим прве отпоре окупатору пружила је четничка организација Драгољуба 

Драже Михаиловића. Овај антифашистички покрет почео је да се изграђује у западном 

делу Србије на Равној Гори. Око четничког покрета окупиле су се махом српске снаге које 

су биле за обнову ранијег поретка и које су одбијале да се приклоне окупацији и 

капитулационом акту. Концепција четничког покрета састојала се у томе да не признају 

капитулацију, развијају пропаганду и организују герилу у читавој земљи, не би ли у 

погодном тренутку подигли устанак.255 Поред четника Драже Михаиловића, појавили су 

се и четници Косте Пећанца четничког војводе из Првог светског рата. Пећанац се ставио 

на располагање влади Милана Недића, коју је у Србији поставио окупатор. Стратегија 

Пећанца се такође односила на чекање савезника а до тада је своја дејства ограничавао на 

уништење комуниста. Нешто касније ће споразум са Недићем направити и Михаиловић.256 

Што се тиче Милана Недића дошао је на чело владе 1941. године. Његова национална 

идеологија била је заснована на селу, сељаштво је сматрано основом друштва, носиоцем 

расних особина и кореном целог српског народа. Истицала је значај српског домаћина, 

породице, чистоте цркве и вере. Недић је сматрао да српски народ мора бити окупљен око 

круне и Српске православне цркве. Недићева војна формација названа Српска државна 

стража се свим силама борила за одбрану Србије од комунизма. Милан Недић ипак није 

успео да спречи дубоке поделе међу Србима нити да заштити народ од репресивних мера 

немачке војске.257   

Немачки напад на СССР 22. јуна 1941. године значајно је убрзао дејства КПЈ у 

циљу подизања устанка.258 Проглас ЦК КПЈ са позивом народима Југославије на оружану 

борбу обнародован је 12. јула 1941. године. Тако да су у јулу почеле оружане борбе у 

Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској и Словенији.259 Пијаде се тада још 
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увек налазио у Црној Гори у коју стиже и Милован Ђилас по налогу ЦК КПЈ. Већ 8. јула 

1941. године одржан је у Стијени Пиперској састанак ПК КПЈ за Црну Гору, Боку и 

Санџак на коме је долучено да борба против окупатора што пре почне.260 Устанак у Црној 

Гори превазишао је сва очекивања. Устаници су до 20. јула 1941. године ослободили већи 

део земље и припремали се за одбрану од новог италијанског напада.261 Удар италијанске 

војске био је жесток тако да су се устанички одреди повукли у брда и препустили 

окупатору насељена места. Дејства партизана сведена су на диверзантске акције.262 

Италијани су октобра 1941. године образовали Гувернаторат који је требао да спречи 

оживљавање Народно ослободилачке борбе. Међутим партизанске акције нису јењавале те 

су Италијани због тешкоћа у снабдевању евакуисали Жабљак и Шавник које су партизани 

заузели. Централни комитет КПЈ је почетком новембра 1941. године сменио Милована 

Ђиласа са места свог делегата при ПК КПЈ за Црну Гору, Боку и Санџак.263 На његово 

место постављен је Иван Милутиновић. Пијаде је са Ђиласом имао расправу око 

карактера устанка, где је имао исправан став. Ни однос са Милутиновићем није био 

најбољи.264 

 За време боравка партизана у Црној Гори у току Другог светског рата постоји 

читав низ злочина почињених над цивилним становништвом. У њима је обично 

предњачио Милован Ђилас. Истакнута чланица КПЈ Спасенија Цана Бабовић о Ђиласу 

каже: „То је један манијак. Понашао се врло анархично и највише се бавио истрагом. Знао 

је да узме групу људи, оде у Раниловиће, побије читаву породицу, поузима стоку и врати 

се“.265 Што се тиче Моше Пијаде, ни он није остао чистих руку. На пример по његовом 

наређењу убијена су браћа Шћепановић.266 Пијаде је понекад грешио, пренагљивао у 

доношењу одлука и недовољно сагледавао последице предлога и закључака. Његова улога 

у злочинима свакако постоји, али сматра се да је пренаглашено декларисан као оличење 
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сваке несреће и зла.267 Сретен Жујовић Црни тадашњи члан Врховног штаба Мошу 

карактерише као сувише душевног човека и каже: „Моша није био склон мерама 

репресије ни строгом кажњавању“.268  

Ратна 1941. година донела је у почетку одређене ратне успехе комунистима. У 

многим деловама земље у којима су избили устанци ослобођен је одређена територија. 

Најзначајнији део представљао је онај у западној Србији и Шумдији са важним центрима 

као што су: Ужице, Чачак, Горњи Милановац, Богатић, Крупањ, Бајина Башта и 

Лозница.269 У овом делу земље образована је 24. септембра 1941. године Ужичка 

република.270 На ослобођеним територијама комунисти уместо старих органа власти 

стварају народноослободилачке одборе.271 Пијаде је током свог боравка у Жабљаку крајем 

1941. године такође радио на организацији и учвршћивању народноослободилачких 

одбора.272 

У јесен 1941. године започела је фашистика офанзива на ослобођене области. 

Поред немачке војске учествовали су и остали антикомунистички елементи у земљи.273 У 

жељи да се још снажније супротставе непријатељу партизани су хтели да остваре сарадњу 

са четницима Драже Михаиловића, међутим два састанка у јесен 1941. године нису довела 

до успостављања сарадње.274 Дража Михаиловић је потом затражио састанак са Немцима, 

до кога је дошло 13. новембра 1941. године у Дивцима код Ваљева. На том састанку 

одлучено је да ће четници узети учешће у борби против партизана.275 Услед жестоке 

офанзиве Немци су поново окупирали већи део ослобођених територија и приморају 

партизане да се повуку на безбеднија места.276 Велики део партизанских јединица се тако 

нашао у босанском месту Рудо.277 

 Пијаде се у то време такође нашао у Руду, у које је дојахао коњем негде око 20. 

децембра 1941. године. По доласку се прво састао са Титом а потом и са осталим 
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истакнутим члановима покрета.278 Врховни штаб је увидео да мањи партизански одреди 

нису у стању да се супротсаве значајно бројнијем непријатељу. Због тога је 21. децембра 

1941. године одлуком ЦК КПЈ и нањеђењем врховног штаба формирана Прва пролетерска 

народноослободилачка ударна бригада. Ову бригаду чинило је 5 батаљона: црногорски 

(ловћенски), црногорски, крагујевачки, краљевачки и шумадијски.279 Након оснивања 

бригаде Јосип Броз Тито је одржао састанак у Рогатици 25. децембра 1941. године. 

Састанку су пристуствовали: Едвард Кардељ, Александар Ранковић, Иво Лола Рибар, 

Моша Пијаде, Славиша Вајнер, Родољуб Чолаковић и Светозар Вукмановић. Одлучено је 

да се даље акције покрену у источној Босни и конкретизован је план дејства.280 Успеси у 

борбама довели су до ослобађања босанских градића Горажда, Фоче и Чајнича, те се 

створила пространа слободна територија. У Фочи ће ЦК КПЈ и врховни штаб остати од 25. 

јануара до 10. маја 1942. Године.281 По доласку у Фочу Моша Пијаде се са Сретеном 

Жујовићем Црним посветио изради првих прописа о нардноослободилачким одборима. 

Они су поставили и разрадили актуелне економске и правне проблеме, дефинисали 

извесне појмове као што су нардни непријатељ или конфискација и прописали поступак 

кажњавања како би спречили беззакоње.282 Тиме су настали чувени „Фочански прописи“. 

Након тога Пијаде се вратио на Жабљак. Велику препреку комунистима представљала је 

зима 1942. године. У војсци и народу владала је глад и оскудица војног материјала. Моша 

Пијаде се у ишчекивању совјетске помоћи питао како коминтерна не увиђа да би она 

имала вредност једне успешне офанзиве.283 На Жабљаку је Пијаде наставио рад на 

организацији народноослободилачких одбора. Ту је Пијаде сачекао трагичну вест о смрти 

своје браће и сестара са породицама у логору Сајмиште.284 Перо Крстајић председник 

народноослободилачког одбора на Жабљаку сматра да је допринос Моше Пијаде у 

изградњи сталне народне власти немерљив. Пијаде је овде остао до краја марта 1942. 

године када одлази у главни штаб.285 По доласку Титу, Пијаде се бавио проблемима 

интендантуре што у тешким условима у којима су се налазили није био лак посао. Касније 
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је неко време врло ефикасно деловао као интендант врховног штаба и руководилац 

снабдевања пролетерских јединица.286 

Потиснути из Фоче у непријатељској офанзиви средином маја 1942. године 

комунисти су наставили да се крећу на запад ка Босанској Крајини.287 У успешним 

операцијама у Босанској Крајини ослобођени су бројни градови у лето 1942. године.288 

Слободну територију Босанске Крајине требало је повезати са слободним територијама на 

Банији, Кордуну и у Лици. Да би се то остварило било је потребно ослободити област у 

долини реке Уне са градом Бихаћем. Након ослобођења Бихаћа од усташа 4. новембра 

1942. године комунисти су на спојеном ослобођеном простору образовали Бихаћку 

републику.289 

Врховни командант Јосип Броз Тито је од октобра 1942. године поверавао Моши 

Пијаде изузетно сложене и одговорне задатке који су се односили на правосуђе, 

пропаганду и информисаност. Тако је било све до 26-27. новембра 1942. године када је 

одржано Прво заседање Антифашистичког већа нардног ослобођења Југославије  

(АВНОЈ) у Бихаћу, где је образован и извршни одбор АВНОЈ-а. На скупштини АВНОЈ-а 

донете су Резолуција о оснивању АВНОЈ-а и проглас АВНОЈ-а народима Југославије.290 

Значајну улогу у организацији АВНОЈ-а имали су Веселин Маслеша и Моша Пиајде.291 У 

делу Прогласа народима Југославије се каже: „Наша победа биће потпуна само када се 

народи у ослобођеној својој земљи буду осећали као свој на своме, када буду сами преко 

својих, слободном вољом изабраних народноослободилачких одбора, солидарним радом 

свију, као и организацијом у свим гранама наше народне привреде, обезбедили све услове 

за један поредак који ће им пружити могућност да остваре истинску и праву демократију и 

да изграде једну слободну, независну и братску заједницу“.292 Важан догађај крајем 1942. 

године у коме је Пијаде учествовао био је састанак представника среских 

народноослободилачких одбора и командних подручја. Састанак је представљао Прву 

конференцију у Бихаћкој републици. Сумирана су искуства народне власти и сагледано 
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њего организационо стање. Пијаде је у организацији овог састанка имао помоћ чланова 

извршног одбора АВНОЈ-а Мила Перуничића и Ивана Милутиновића.293          

Моша Пијаде и стварање нове Југославије 

Доласком 1943. године стање на светским ратиштима почело је озбиљније да се 

мења. Антифшистичкке снаге преузимају иницијативу у вођењу рата на скоро свим 

ратиштима. Од велике важности је посустајање немачке војске у Русији као и њен слом у 

северној Африци. Кина такође долази до успеха у рату против окупционих снага Јапана 

као и САД на Пацифику.294 

Хитлер је планирао уништење партизанске војске и окупацију ослобођених 

територија Бихаћке републике. Овај задатак поверен је генералпуковнику Александру 

Леру (Alexander Lohr) који ће у операцијама Вајс 1 и 2 у периоду од средине јануара до 

средине априла 1943. године успети да окупира значајан део територије али не и да 

уништи партизанске снаге.295 

 Пијаде се и даље налази у Бихаћу где је почео да развија пуну политичку 

активност. Добио је улогу шефа одсека Врховног штаба за војне власти у позадини. 

Пратећи рад народних одбора и војних власти у позадини, спремно је одговарао на 

новонастале прилике и одређеним изменама настојао да организацију власти у позадини 

прилагоди потребама живота. Поред тога радио је на сређивању прописа о мобилизацији и 

употпуњавању евиденције обвезника. У Бихаћу је остао све до 20. јануара 1943. године 

када је стигао налет непријатељске офанзиве.296  

 Непријатељ је био бројчано надмоћнији и боље опремљен. Копнена дејства 

пратиле су јаке снаге авијације. Врховни штаб је одговорио са планом о пружању 

даноноћног отпора у свим крајевима Југославије и наредио спајање пролетерских бригада 

у циљу продора у Херцеговину и Црну Гору. Отежавајућу околност за партизане 

представљао је велики број рањеника који је морао бити евакуисан као и народ са 

ослобођених територија који не желећи да дочека непријатеља наставља повлачење 

заједно са партизанима. Најзначајнији догађај у овом периоду представља „Битка на 

Неретви“. Битка се водила током фебруара и марта 1943. године а назив се односи на више 
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битака у долини реке Неретве. Партизани су успели да остваре замисли Врховног штаба, 

пробију непријатељски обруч и повуку се ка Црној Гори и Херцеговини.297 

Након битке на Неретви Моша Пијаде је са Главном оперативном групом и делом 

Врховног штаба отишао у Главотичево и Калиновник у коме ће остати до маја 1943. 

године. Пијаде је овде радио на учвршћивању организације, организације војно 

позадинских власти и помагао у формирању команде Невесињског подручја.298 

Након војних успеха у северној Африци против сила осовине у пролеће 1943. 

године савезничке снаге су планирале пребацивање војске у Европу. Као једна од 

могућности за искрцавање трупа у Европи наметала се и балканска обала Јадранског мора. 

Немци су хтели да униште партизане не би ли их онемогућили да се прикључе 

савезницима уколико би дошло до њиховог искрцавања.299 Због тога су Немци средином 

маја 1943. године отпочели нову офанзиву на партизанске снаге познатију као операција 

Шварц. Стратегија немачке војске у овој операцији била је да се окруже снаге Главне 

оперативне групе у Црној Гори, Санџаку и Херцеговини и да се концентричним нападима 

униште партизане.300 У току ове офанзиве Пијаде је по налогу Тита на Жабљаку 

организовао прихватање прве војне мисије савезника. Мисију су чинила два британска 

капетана Бил Стјуарт (Bil Stuart) и Вилијам Дикин (William Deakin) . За Мошу Пијаде 

мисија је представљала доказ међународног признања народноослободилачке борбе301. 

Партизани су се храбро и пожртвовано борили против непријатеља. Одлучујућу прилику 

да униште партизанске снаге Немци су имали на реци Сутјесци али су партизани успели 

да изађу из обруча непријатељске војске. Након тога су се уз честе окршаје повлачили 

према планини Зеленгори преко које су отишли у унутрашњост Босне. Операција Шварц 

је тиме неуспешно окончана 15. јуна 1943. године.302  

Пијаде је у овој офанзиви остао без најближих пријатеља Веселина Маслеше, Боре 

Продановића и Дејана Поповића. Њега је међутим послужила ратна срећа те је остао 

жив.303 У јесен се Пијаде нашао на планини Озрен где се састао са групом илегалаца која 

је прешла из Србије међу којима је био и Ђорђе Андрејевић-Кун. Од Куна је добио вест о 

                                                 
297 Dedijer 1981. 341-344 
298 Нешовић 1968. 563 
299 Morača, Pero. Narodnooslobodilačka borba Jugoslavije 1941-1945. Beograd: Radnička štampa 1975.  133-134 
300 Terzić 1957. 424 
301 Нешовић 1968. 564-565 
302 Terzić 1957. 444-460 
303 Нешовић 1968. 568-569 



55 

 

скором доласку његове супруге Лепе Нешић али је од њега и сазнао о стрељању брата 

Велизара и братанице Алисе ћерке његовог брата Давида у нишком логору.304 

Пошто су пребродили четврту и пету фашистичку офанзиву, партизани су поново 

успели да ослободе одређене територије широм Југославије. Врховни штаб се у јесен 

1943. године сместио у босански град Јајце. Поред успеха у рату од великог значаја за 

партизане била је заплена наоружања од италијанских трупа,305 након капитулације 

Италије 8. Септембра 1943. године.306 Партизанска војска у то време је бројала око 300000 

бораца а ослобођена територија је заузимала површину половине Југославије.307  

Успеси савезника на италијнском ратишту у септембру 1943. године поклопили су 

се са успесима Народноослободилачке војске у појасу Јадрана у северозападног дела 

Југославије. Тај простор је за немачку војску био од великог значаја јер је представљао 

спону између италијнског ратишта и Источног фронта. Да би повратили одређени део тог 

простора и омогућили несметану везу између сопствених снага, Немци су започели 

офанзиву „Волкенбрух“ која ће трајати од 22. септембра до 12. новембра 1943. године.308 

Немачка војска успела је да оствари основни циљ тј. да заузме појас којим би 

комуникација текла несметано. Међутим нису успели да униште снаге 

Народноослободилачке војске које ће у пролеће 1944. године поново преузети 

иницијативу у тим крајевима.309 

Пијаде се у јесен 1943. године такође нашао у Јајцу, тамо се коначно сусрео са 

супругом Лепом Нешић. Увидевши да су се створили услови за озакоњење тековина 

народноослободилачке борбе ЦК КПЈ поднео је иницијативу за поновно сазивање АВНОЈ-

а. У жељи да истина о рату на простору Југославије продре у свет Пијаде је увидео 

потребу за организовањем пропагандне службе. Тако је почетком новембра 1943. године 

настала Телеграфска агенција нова Југославија-ТАНЈУГ. Први билтен са уводником 

Моше Пијаде ТАНЈУГ је издао 10. новембра 1943. Године.310 Писање ТАНЈУГ-а имало је 

пропагандну улогу зарад величања народноослободилачке борбе док је борбу четничког 

покрета настојало да дискредитује у свету. На пример у 16. броју од 25. новембра 1943. 
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године се каже: „Тако је отпочео издајнички подли рат Драже Михаиловића против 

устанка српског народа и против народноослободилачких снага у целој Југославији. Са 

тим су почела мучка убиства, мучења, грозна зверства над борцима или представницима 

Народноослободилачких покрета“.311 Непосредно пред ново заседање АВНОЈ-а Јајце су 

нападали немачки бомбардери. Народ би се тада обично склањао у фабричке подруме. 

Приликом напада дан уочи отварања новог заседања АВНОЈ-а погинуо је Иво Лола Рибар. 

То је представљало велики ударац за КПЈ.312 Смрт Иво Лоле Рибара потресла је и Мошу 

Пијаде који га је сматрао великим пријатељем и са којим се дружио и сарађивао по 

изласку са робије 1939. године.313 Друго заседање АВНОЈ-а одржано је у Јајцу у ноћи 

између 29. и 30. новембра 1943. године. Присуствовало је 208 делегата из свих крајева 

земље.314 На овом заседању створен је Национални комитет, извршни орган АВНОЈ-а са 

улогом привремене владе. Донете су одлуке о одузимању права емигрантској влади у 

Лондону да буде влада Југославије. Такође забрањен је повратак Краљу Петру II и 

осталим члановима династије Карађорђевић у земљу. Облик државног уређења није 

дефинисан, оно што се знало је да ће нова држава бити заснована на федеративним 

основама. Пијаде је на заседању имао улогу једног од потпредседника АВНОЈ-а.315 Јосип 

Броз Тито је сутрадан проглашен за Маршала. Текст одлука АВНОЈ-а као и проглас о 

постављању Тита за Маршала прочитао је пред делегатима Моша Пијаде.316 Снаге 

контрареволуције покушале су да у свим крајевима земље осујете и умање значај Другог 

заседања АВНОЈ-а, међутим у томе нису имале много успеха.317 Совјетска и британска 

влада су крајем 1943. године након узајамних консултација издале сопштења којим су 

признате одлуке АВНОЈ-а.318 

Након заседања АВНОЈ-а останак у Јајцу више није био безбедан те су се чланови 

Партије селили у друга места. Моша Пијаде је са својом супругом Лепом и делом 

истакнутих чланова партије међу којима су били Иван Рибар и Родољуб Чолаковић кренуо 

10. децембра 1943. године пут планине Влашић у село Ковачевиће. Тамо су се задржали 
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до средине јануара 1944. године. Завејани на планини Влашић Пијаде са Чолаковићем 

ради на новим законским пројектима. Сећајући се тих дана Чолаковић каже: „Радили смо 

овако заједно и прије 15 година у митровачкој робијашници капајући над преводом 

Маркса. Моша је неуморни радник. По цио дан он не диже главу с посла пише, 

преправља, цијепа. Ухватила га је права законодавна грозница прави разне правилнике, 

нацрте, статуте, чак покушава да конципира нацрт устава наше федерације“.319 

По још увек јакој зими група комуниста се са планине Влашић из централне Босне 

преселила у место Скрад које се налази на западу Хрватске у Горском Котару. Крајем 

јануара 1944. године преселили су се на Ковачевски Рог у Словенији.320 У овом месту се 

нашао велики број партијских лидера, бројни чланови ЦК КПЈ као и Националног 

комитета ослобођења Југославије. Пијаде је имао прилике да се упозна са члановима ПК 

КПЈ за Словенину као и осталим члановима народноослободилачких покрета.321 

Када су у питању ратна дешавања у свету Немачка је на свим фронтовима почела 

да доживљава поразе. Совјетска армија је јануара 1944. године кренула у офанзиву против 

фашистичких снага која ће трајати до априла исте године. Совјети су били у сталном 

напретку, успевши да одбаце Немце до Естоније, Белорусије и Украјине.322 

Англоамеричке снаге су на италијнском ратишту успеле да освоје Рим.323 Немачка се није 

предавала ни у Југославији, али нова офанзива у зиму 1943-1944. године је дожовела 

потпуни неуспех. Тиме је углед Народноослободилачког покрета све више растао у свету. 

Током ових немачких напада Врховни штаб и Национални комитет преселили су се из 

угроженог Јајца у Дрвар.324 Крајем фебруара 1944. године Тито је угостио прву војну 

мисију СССР-а коју су чинили генерали Корњејев и Горчаков. Тито је 24. фебруара 

приредио свечани пријем за иностране представнике. На пријему је поред пометих 

совјетских званичника учествовао и шеф британске војне мисије генерал МакЛеан (Fitzroy 

Maclean) са групом енглеских и америчких официра. Инострани представници су се 

усагласили да се партизанима пружи још већа помоћ и подршка у борби против фашизма. 

Пример народноослободилачке борбе у Југославији истакли су као пример који треба да 
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следе остали народи у Европи.325 Британци су повукли војну мисију из Михаиловићевог 

штаба и упутили помоћ Титовим бригадама. Помоћ је стигла марта 1944. године.326 

Група комуниста у којој се налазио и Пијаде добила је поруку средином априла 

1944. године да се пребаци у базу Врховног штаба у Дрвару. Међутим група се силом 

прилика задржала у Слуњу,327 због фашистичке офанзиве. Циљ нове немачке офанзиве 

био је уништити Врховни штаб.328 Главна офанзива на Дрвар десила се 25. маја 1944. 

године.329 Тито се налазио у пећини изнад Дрвара где је преживео напад.330 Врховни штаб 

се после тога преселио на острво Вис. Тито се на Вису у јуну 1944. године састао са баном 

Иваном Шубашићем мандатаром за састав нове владе у избеглиштву. Сусрет је одржан на 

иницијативу Винстона Черчила који је у споразумима између револуционарно-

ослободилачких покрета и старих снага видео могућност очувања капиталистичког 

система Споразумом Тито-Шубашић од 16. јуна 1944. године предвиђено је да се у 

избеглиштву образује нова влада од некомпромитованих људи и да влада подржи и 

призна Народноослободилачку војску.331 Боравећи у Слуњу Пијаде о овом споразуму 

каже: „У политичком погледу споразум садржи важну одредбу, да су се обе стране 

споразумеле да ће коначну одлуку о самој организацији донети сам народ после 

ослобођења земље“.332 Селећи се по западним крајевима ратом захваћене Југославије у 

првој половини 1944. године Пијаде се поред законодавних послова бави израдом грбова 

новоформираних институција, покушава да напише државну химну и интересује се за 

решавање националног питања Македоније.333 

Средином 1944. године одреди Народноослободилачке војске прелазили су на 

територију Србије. Непосредни циљ био је разбијање четничких снага, сламање немачког 

отпора и ослобођење Београда.334 

                                                 
325 Dedijer 1981. 362-363 
326 Bivor 2014. 236 
327 Нешовић 1968. 618-619 
328 Terzić,Velimir. Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945,  druga knjiga.  Beograd: Vojni istorijski 

institut Jugoslovenske narodne armije 1958.  97-99 
329 Morača, Bilandžić /Stojanović 1967. 157 
330 Dedijer 1981. 368-369 
331 Morača 1975. 164-169 
332 Pijade 1965. 124 
333 Нешовић 1968. 614-629 
334 Morača 1975. 174 



59 

 

Крајем августа 1944. године Моша Пијаде је отишао у Москву као представник 

партијско-војне делегације.335 Задатак ове мисије био је организација југословенске 

пропаганде у СССР-у и доношење одлука о политичким питањима која су се постављала 

расплетом ратних ситуација на Балкану. Пијаде се у мисији заједно са генералом 

Велимиром Терзићем сусрео са помоћником министра спољних послова СССР-а Андрејем 

Вишинским. Пијаде и Терзић су изнели потребу да се бугарске трупе повуку из 

Југославије, као и могућност снабдевања НОВ након повлачења Румуније из рата. Мада су 

очекивали велики успех мисије, ствари нису ишле тако лако.336 Пијаде није био задовољан 

тренутним учинком мисије, пре свега нису добили одговор о хитној набавци робе из 

СССР-а. Разочарало га је и то колико пажње и истине руска штампа износи о НОВ и 

Југославији. Постојала су одређена питања која су могла да се реше. Пијаде је решење 

видео у састанку са Стаљином а пут до њега водио је преко Коминтерне и Георги 

Димитрова. Питања су се односила на базе у Бугарској и Румунији и повратак емиграната 

у земљу. Током боравка у Москви на површину је испливао један стари проблем а то је 

питање Македоније. Део македонских комуниста определио се за линију КП Бугарске што 

је могло да доведе до отцепљења јужних делова Југославије.337  

Стање на ратишту у Југославији почело је значајно да се мења након иступања 

Румуније из Тројног пакта 24. августа 1944. године. Овај пример следила је две седмице 

касније и Бугарска.338 Немачке снаге махом су се концентрисале у источној Србији што је 

партизанима оставило простора за напредовање у другим крајевима 

Србије.339Антикомунистички настројени четници Драже Михаиловића покушали су 

септембра 1944. године да се супротставе партизанима али су доживели потпуни 

неуспех.340 

Јосип Броз Тито је 21. септембра кренуо за Москву. Авионски лет је ишао преко 

румунског града Краиове, где се Тито састао са представницима КП Бугарске. Донешена 

је одлука о окончању рата између Бугарске и Југославије и одлучено је да се бугарској 

војсци дозволи учешће у ослобађању Србије. Тито се у Москви више пута састао са 
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Стаљином и осталим вишим представницима СССР-а. На састанцима се у највећој мери 

разговарало о акцијама Црвене армије и НОВ при коначном ослобођењу Југославије.341 

Долазак Тита у Москву пријатно је изненадио Мошу Пијаде и Велимира Терзића који су 

се састали са њим.342 

На основу потписаних споразума у октобру 1944. године почеле су војне операције 

за ослобођење Србије. Успешним дејствима и удруженим снагама војници Црвене армије 

и НОВ су 20. октобра 1944. године. У јужним крајевима Србије помоћ НОВ пружиле су 3 

бугарске армије, 2 дивизије ослободилачке војске Албаније. До краја 1944. године већина 

крајева Југославије сем одређених делова Словеније и Хрватске били су ослобођени.343  

Ослобођење Београда Пијаде је дочекао у Москви из које ће се вратити тек 7. 

новембра 1944. године.344 Поводом ослобођења Пијаде је 20. октобра 1944. године објавио 

у совјетској штампи текст у ком велича ослободилачку борбу и сарадњу две војске. На 

самом крају текста каже: „Ослобођење Београда заједничким снагама Црвене Армије и 

наших бораца постаће симбол нераздруживог братства народа Југославије и Совјетског 

савеза. Данас наши народи хватају рукама оно у шта су дубоко веровали у најтежим 

годинама свог живота“.345 Ослобођењем Србије НОВ је одбила сигурну позадину па се у 

Београд преселио Национални комитет ослобођења Југославије и председништва АВНОЈ-

а.346 У ослобођеном Београду 2. новембра 1944. године дошло је до новог састанка између 

Тита и Шубашића. Постигнут је споразум о формирању јединствене југословенске владе. 

Међутим одлука забране повратка Краља Петра II Карађорђевића остала је на снази.347. 

Недељу дана након овог састанка 9. новембра 1944. године у Београду је одржано 

Прво заседање Велике антифашистичке скупштине Србије. На скупштини је одлучено да 

Србија улази као равноправна федерадивна јединица у Демократску федеративну 

Југославију. Поред тога задатак је био и борба за ослобођење читаве земље.348 Поводом 

ове скупштине Пијаде је у осмом броју листа Глас од 19. новембра 1944. године објавио 

текст „После Велике скупштине“ где у једном делу каже: „Тешко је и скупо платила 
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Србија искуство и погледе које је стекла у току три ипо године ропства и 

народноослободилачког рата. Утолико су дубље и промене које се данас приказују пред 

нашим очима. Јер Србија чија се државност има изграђивати на основу одлука Велике 

београдске скупштине, није ни Србија пре Балканских ратова, ни Србија пре Првог 

светског рата, већ једна нова Србија тесно и нераздруживо повезана са осталим народима 

Југославије у једну исто тако државну заједницу на бази истинске демократије и 

равноправности њених народа“.349                        

Крај рата 

Почетком 1945. године назирао се крај Другог светског рата. Савезничке снаге 

притискале су Немачку са 3 стране, са истока Црвена армија, са југа Англоамеричке снаге 

из правца Италије и са запада америчка војска искрцана у Нормандији 6. јуна 1944. године 

у операцији „Оверлорд“.350 Народноослободилачка војска наставила је крајем 1944. године 

и почетком 1945. године са ослобађањем западног дела земље. Реорганизацијом Врховног 

штаба од првог јануара 1945. године формиране су 3 армије. Четврта армија је формирана 

1. марта 1945. године. Тада Народноослободилачка војска мења назив у Југословенска 

армија а Врховни штаб у Генералштаб.351  

По доласку у Београд 1944. године Пијаде је наставио да ради на законским 

пројектима, био је један од иницијатора важних закона донетих по ослобођењу Београда. 

Такође подржао је и акт о амнестији за четнике, домобране и њихове помагаче.352 Пијаде 

се 24. јануара 1945. године нашао у Москви где је предводио југословенску делегацију на 

преговорима о федерацији између Југославије и Бугарске. Пијаде је тада имао прилике да 

се више пута састане са Стаљином који је учествовао у преговорима између југословенске 

и бугарске делегације. Због превеликих захтева бугарске стране није дошло до уласка 

Бугарске у федерацију.353 

Од 4. до 11. фебруара 1945. године на Јалти је одржана конференција на којој су 

учествовали највиши британски, амерички и совјетски представници Черчил(Winston 

Churchil), Рузвелт (Franklin Delano Roosevelt) и Стаљин. Утаначен је план за коначно 
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уништење Хитлерове Немачке као и план о послератној организацији Европе.354 Што се 

тиче Југославије учесници конференције на Јалти су упутили препоруку о образовању 

јединствене владе и да законе које доноси АВНОЈ потврди уставотворна скупштина.355 У 

пролеће је савезничка војска извршила последњи притиак на Немачку. Снаге СССР-а су 2. 

маја 1945. године заузеле Берлин. Хитлер је 30. априла 1945. године извршио 

самоубиство.356 Немачка је званично капитулирала 9. маја 1945. године.357 У рату је остао 

још Јапан који ће капитулирати 2. септембра 1945. године након америчког напада 

атомским бомбама на Хирошиму и Нагасаки. Напади су се одиграли почетком августа 

1945. године. Тако је званично окончан Други светски рат. 

Када су у питању унутрашње прилике у Југославији приступило се реализовању 

споразума Тито-Шубашић и укључивања у рад некомпромитованих појединаца старог 

режима.358 Тито је 7. марта 1945. године образовао привремену владу.359 Политички живот 

се у великој мери одвија кроз рад Председништва АВНОЈ-а. Моша Пијаде је у то време 

као потпредседник АВНОЈ-а и председник Законодавног одбора вредно радио на 

утемељењу нове државе. Његова законодавна активност била је у највећој мери усмерена 

на: Закон о аграрној реформи, Закон о фонду за обнову земље, о конфискацији имовине, о 

заштити народних добара, Казненом законику и другим законским предлозима и 

допунама закона.360 Законом о конфискацији донетом у јуну 1945. године целокупна 

имовина немачке државе као и лица немачке националности прешла је у руке државе. 

Иста судбина задесила је имовину ратних злочинаца, њихових сарадника и ратних 

профитера. Законом о аграрној реформи и колинизацији који је донет у августу 1945. 

године извршена је ликвидација великих капиталистичких поседа. Предвиђено је да земља 

треба да припда ономе ко је обрађује. Приватним лицима одузимана је сва земља која је 

премашивала 30 хектара, а црквеним поседима све преко 10 хектара.361 Закон о оснивању 
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Фонда за обнову земље донет је 7. јуна 1945. године а Закон о контроли цена и Уредба о 

борби против шпекулација 21. јуна 1945. године.362 

Треће заседање АВНОЈ-а одржано је од 7. до 10. августа 1945. године у Београду. 

Као што је раније превиђено у то тело је ушао одређени број посланика Народне 

скупштине Краљевине Југославије сазива из 1938. године. Демократска странка Милана 

Грола и одређене групе Хрватске сељачке странке чиниле су парламентарну опозицију, 

ближило их је негативно гледиште на комунизам.363 На том заседању проглашена је 

Привремена народна скупштина која је требало да донесе законе о изборима и сазиву 

Уставотворне скупштине. Дана 10. августа 1945. године званично је проглашена 

Демократска федеративна Југославија.364 

 Моша Пијаде је још током лета имао обрачуне са представницима опозиције око 

нових закона. Након формирања Привремене скупштине више пута је водио расправе, 

најчешће са Миланом Гролом око одређених закона које је подносио. Пијаде је након 

Трећег заседања АВНОЈ-а узео учешће у законондавном раду везано за припреме избора 

за сазивање Уставотворне скупштине.365  

Избори за Уставотворну скупштину одржани су 11. новембра 1945. године. 

Бирачко право имали су сви грађани старији од 18 године без обзира на пол, расу и 

вероисповест. Избори су имали огроман одзив бирача од којих је 97% гласало за листу 

Народног фронта чији је носилац био Јосип Броз Тито. Уставотворна скупштина састала 

се 29. новембра 1945. године, тачно 2 године након Другог заседања АВНОЈ-а. На 

скупштини је истог дана издата Декларација о проглашењу Федеративне Народне 

Републике Југославије. Овим је прекинута свака веза са монархистичким уређењем.366 

Након проглашења декларације одушевљење се из скупштинске дворане преноло на улице 

и тргове. Пијаде као и остали чланови КПЈ био је пресрећан што је коначно њихова 

идеолошка визија добила законодавну потврду.367     
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Улога Моше Пијаде у новој Југславији 

Свет и Југославија у првим послератним годинама 

Победа над Немачком покренула је још у току рата одређене дипломатске кораке. 

Јуна 1945. године на конференцији одржаној у Сан Франциску на којој је присуствовало 

50 држава међу којима и Југославија основана је организација Уједињених нација. У 

повељи о организацији истакнуте су ставке о одржавању светског мира, међународној 

сарадњи и о осталим демократским начелима. Нешто касније у другој половини јула 1945. 

године у Потсдаму крај Берлина састали су се највиши представници савезничких сила 

нови председник САД Хари Труман (Harry Truman), британски премијер Клемент Атли 

(Clement Attlee) и председник СССР-а Јосип Висерионович Стаљин. На састанку је 

одлучено да се Немачка подели на 4 окупационе зоне француску, британску, америчку и 

совјетску док се не припреме мировни уговори.368 Поразом фашистичких снага дошло је 

до промена друштвено-политичких организација у свету. У многим државама превагу су 

однеле социјалистичке и антиимперијалистичке снаге које су своје највеће уточиште 

нашле у радничкој класи. У свету је након рата дошло до појаве многих ослобилачких и 

антиколонијалних покрета међу земљама и народима који су били обухваћени 

империјалистичким системом. Совјетски савез је из рата изашао са великим политичким 

угледом и у међународним односима постао незаобилазан фактор.369  

Стање у ратом порушеној Југославији после протеривања окупационе војске било 

је веома тешко. У земљи је владала велика оскудица у храни и осталим значајним 

животним потрепштинама. Много је значила хуманитарна помоћ добијена од УНРРА.370 

Поред обнове земље требало је остварити равноправност народа као и осудити ратне 

злочинце. У Југославији се након сазивања Уставотворне скупштине 29. новембра 1945. 

године радило на писању устава. Значајну улогу у изради новог устава имао је и Моша 

Пијаде. Међутим и поред тога што су политичке странке уједињене у блоку Народног 

фронта на челу са Јосипом Брозом однеле убедљиву победу доношење устава није прошло 

без расправе и полемике. Наиме генерални секретар Сељачке народне странке Драгољуб 
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Јовановић издвојивши се из групе Народног фронта напао је уставни пројекат. Јовановић 

је претежно базирао нападе на федерализам и национално питање Македонаца и Хрвата 

према којима је имао неповерење. Пијаде је са Јовановићем у скупштини водио жучне 

расправе.371 Први устав нове Федеративне народне републике Југославије, Уставотворна 

скупштина прогласила је 31. јануара 1946. године. Уставом је усвојен федеративни 

принцип државног уређења као основ равноправности народа Југославије. Такође је 

формулисана народна власт коју народ остварује кроз представничка тела, 

народноослободилачке одборе и народне скупштине.372 

По питању устава Пијаде је рекао: „Ми можемо да кажемо да овај устав настаје на 

један начин какав никада у нашој земљи није настајао; он настаје општенародно дело. 

Није он изашао из кабина као плод рада неколицине људи који су сели да га измисле и 

ставе на папир, нити је плод политичко-партијских погађања између различитих 

политичких група“.373 Пијаде је устав сматрао оличењем напретка који су народи 

Југославије постигли борбом против фашизма и реакције.374 

Законодавни рад се наставио и по проглашењу устава. По упутствима Пијаде и 

Кардеља радило се на Општем закону о народним одборима. Пијаде се у то време у 

највећој мери бави руковођењем аграрном реформом и колонизацијом. У циљу 

унапређења пољопривредне производње прописана су општа упутства за оснивање 

сељачких и радних задруга. У коментару на начин оснивања задруге Пијаде каже: „Ми 

хоћемо да сељак добије земљу и да је добије као својину. Кад му је она тако већ дата и он 

постане њен власник, може ако хоће са другим да уђе у задругу... али савезни закон 

предвиђа поред ове могућности још и ту да нека група колониста или аграрних 

интересената унапред, као већ створена задруга, тражи да им се земља додели као 

задрузи... ни једно једино домаћинство не сме бити под утиском да је ушло у задругу без 

свог потпуно слободног опредељивања“.375  

Нову улогу Пијаде ће имати на Мировној конференцији у Паризу одржаној од 29. 

јула до 15. октобра 1946. године. На конференцији је учествовао као члан делегације коју 

је предводио Едвард Кардељ. Поред Југославије учешће је узело још 20 земаља које су на 
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страни савезника имала ефективна дејства у Другом светском рату. Пошто је завршена 

Мировна конференција, савет министара је седницама у Њујорку и Паризу утврђивао 

текстове мировних уговора који су потписани 10. фебруара 1947. године у Паризу.376 

Уговори су потписани са Италијом, Бугарском, Румунијом, Мађарском и Финском. Са 

Јапаном уговр је потписан 1951. године, са Аустријом 1955. године. Немачка је подељена 

на Савезну републику Немачку (обухватала 3 окупационе зоне француску, британску и 

америчку) и Демократску републику Немачку (обухватала окупациону зону СССР-а).  

Југославија се на Мировној конференцији суочила са Италијом у вези са 

решавањем питања Трста и његове околине. Пијаде о раду на Мировној конференцији 

каже: „Узимајући удела у раду Подкомисије за статус Трста, Југословенска делегација је 

одлучно желела да са своје стране допринесе највећи напор да би се постигао споразум у 

погледу принципа на којима треба да почива организација политичког и економског 

живота Трста.377 Јосип Броз је новембра 1946. године угостио секретара Комунистичке 

партије Италије Палмира Тољатија-Ерцолија (Palmiro Togliatti). Са Тољатијем Тито је 

водио разговоре о Трсту.378 Као привремено решење узет је француски предлог који је 

полазио од етничке равнотеже. По том предлогу постигнута је сагласност да Трст добије 

статус слободне територије.379 

Савезне републике федеративне Југославије су након проглашења устава ФНРЈ-а 

приступиле изради сопствених републичких устава. По њиховом проглашењу учврстили 

су своје републичке владе и президијуме.380 Пијаде је радио и на уставу Србије. 

Републичким уставима решено је национално питање на тај начин што су призната 

једнака права и слободе национлним мањинама унутар одређене савезне државе. Када је 

реч о представницима националних мањина у Србији Пијаде је од свих њих добио 

похвале. 

Када је у питању привреда Југославије она је по угледу на СССР заснована на 

петогодишњем плану. Такав план почео је да се израђује децембра 1946. године по налогу 

ЦК КПЈ. При изградњи плана Политбиро ЦК КПЈ је у обзир узео следеће: политичку 

процену о локацији индустрије, финансијске факторе и иностранство и на крају 
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географски положај. План се претежно базирао на покретању тешке индустрије, јер се 

сматрало да ће то допринети целокупном развитку привреде.381 Априла 1947. године 

Народна скупштина ФНРЈ донела је Закон о петогодишњем плану развитка народне 

привреде Југославије за период 1947.-1951. Године.382 Овај закон допуњен је априла 1948. 

године. Допуна је предвиђала спровођење национализације осталих предузећа која по 

свом карактеру или капацитету имају општи значај за привреду.383 У говору одржаном на 

конференцији радника и намештаника Индустрије мотора у Раковици Пијаде је рекао: 

„Закон о петогодишњем плану, треба сваки од вас да детаљно и систематски прорађује, да 

бисте се са њим упознали, да бисте упознали сам његов значај, да бисте упознали задатке 

који се постављају у том плану, да бисте били способни са тим познавњем плана да дате 

од себе све оно што се у оквиру плана очекује. Ако план у целини упознате и усвојите, 

онда ћете тек и сваки за својим дребанком и на сваком радном месту моћи у пуној мери да 

одговорите ономе задатку који је постављен пред вас“384.  

Што се тиче светске политике у годинама после Другог светског рата идеолошке 

супротности између истока и запада биле су све уочљивије. Те супротности направиле су 

од дојучерашњих савезника у антифашистичкој борби непомирљиве непријатеље. То је 

довело до такозваног Хладног рата који се водио између истока и запада.385 Супротности 

измеђи две стране првобитно су се испољиле по питању Немачке. Западне силе су још 

марта 1948. године образовале Бриселски одбрамбени савез, затим и Европски савет што 

је даље водило ка склапању Атлантског пакта. На организовање капиталистичког запада 

комунисти су одговорили стварањем Информационог бироа неких комунистичких 

партија-Информбироа. У стварању Информбироа учествовали су представници 

комунистичких партија: СССР-а, Југославије, Италије, Француске, Пољске, Чехословачке, 

Мађарске, Румуније и Бугарске.386 Састанак је одржан у Пољској у бањи Скрињска 

Поремба крајем септембра 1947. године. За седиште нове организације изабран је Београд 

где је децембра 1947. године одржан први састанак.387  
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Моша Пијаде током сукоба са Информбироом 

Доласком 1948. године односи између Југславије и СССР-а су поприлично 

захладнели. Стаљин је сматрао да на Балкану треба оформити ширу федерацију у којој би 

поред Југославије своје место нашле пре свега Бугарска а затим и Албанија. Моша Пијаде 

је по том питању заступао став ЦК КПЈ који је федерацију видео као опасност за јединство 

Југославије, њен привредни развитак и суверенитет.388 План Стаљина био је да економски 

потчини Југославију како би лакше могао да је експлоатише као што је то већ био случај 

са другим земљама просовјетског сателитског режима.389 У циљу појачања притиска 

Стаљин је у фебруару 1948. године указивао на могућност одбијања преговора о 

трговинском уговору за ту годину. Међутим то није било све, већ 18. и 19. марта 1948. 

године влада СССР-а је под изговором о непријатељству из Југославије опозвала све војне 

и цивилне стручњаке.390 Током пролећа 1948. године дошло је до низа критичких писама 

упућених на рачун КПЈ од стране Стаљина. У писмима је КПЈ окарактерисана као 

непријатељски настројена према социјализму, осуђено је наводно лоше понашање према 

совјетским стручњацима, КПЈ је још оптуживана као партија која није довољно 

идеолошки изграђена и неспособна да реши остатке капитализма у земљи. Када је у 

питању учешће у рату, совјети настоје да умање и потпуно маргинализују значај и улогу 

Народноослободилачке војскеу ослобођењу земље.391 На пленарној седници ЦК КПЈ 

одржаној 12-13.априла 1948. године упућен је одговор СССР-у. ЦК КПЈ је у писму 

документовано оповргао критике и изнео став о различитим путевима за иградњу 

социјализма.392 Одлуке ЦК КПЈ нису поштивали тадашњи његови чланови Сретен 

Жујовић и Андрија Хербранг који су били наклоњени СССР-у. Због својих ставова 

Жујовић и Хербранг су искључени из КПЈ и притворени.393 

Нови састанак Информбироа одржан је између 20. и 22. јуна 1948. године у 

Букурешту. На састанку је усвојена Резолуција о стању у Комунистичкој партији 
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Југославије. Информбиро је овом Резолуцијом изнео тешке оптужбе на рачун КПЈ. Поред 

тога позвано је на жестоку кампању притиска против Југославије.394 Након ове агресивне 

резолуције одржан је Пети конгрес КПЈ од 21. до 28. јуна 1948. године.395 Како би народ 

што боље био информисан свака реч изречена у дворани преношена је на радију. У делу 

свог реферата изреченог на конгресу Тито је изјавио: „Ово другови није само напад на 

наше руководство партије. Ово је напад на јединство наше партије. Ово је напада на 

крваво стечено јединство наших народа, ово је позив свим деструктивним елементима да 

руше све оно што смо ми на срећу наших народа градили до данас. То је позив на 

грађански рат у нашој земљи, на уништење наше земље.“ На конгресу партија је изразила 

апсолутно поверење руководству а пре свега Титу.396 Пети конгрес донео је тезу „о 

социјалном карактеру народне револуције што доприноси разумевању њене суштине и 

проучавању карактера нових појава у другим ослободилачким покретима“. Пијаде је на 

конгресу изложио Пројекат програма КПЈ.397 Након одржавања Петог конгреса крајем 

јуна 1948. године Моша Пијаде је изабран у Политбиро ЦК КПЈ. У времену сукоба Пијаде 

је наставио свој пропагандни рад тако што је одбацивао оптужбе упућивао критике.398 

У једном од говора одржаним непосредно после резолуције Информбироа Пијаде 

каже: „Историја Резолуције Информбироа неких комунистичких партија о стању у 

Југославији, којом је та хајка јавно отпочела, још се броји на дане,-она је стара тек мање 

од два месеца. Али штетне последице које је ова опасна историјска погрешка донела 

ствари светског социјалистичког фронта већ су у огромној несразмери према краткоћи 

времена које је до сад протекло од њеног објављивања. На жалост руководиоци 

комунистичких партија који развијају и организају такву бесомучну, клеветничку и 

беспринципијелну хајку против наше земље, каква би се могла упоредити само са хајком 

најзатрованије империјалистичке реакције против социјалистичких земаља никако неће да 

увиде колико су се читавом том хајком огрешили о основне интересе светског 

антиимперијалистичког демократског фронта. Они се све више опијају том сопственом 

хајком и све дубље грезну у клеветничку кампању, коју ће историја забележити као једну 
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тамну мрљу у развитку међународног радничког покрета и човечанског напретка 

уопште“.399  

Даље мере Информбироа уперене против Југославије односиле су се на увођење 

економске блокаде. То је изазвало изузетно тешко стање у земљи. Економске везе са 

истоком биле су прекинуте а са западом нису ни постојале. Међутим већ крајем јуна 1948. 

године САД су увиделе потребу да је Југославији потребна помоћ да истраје на свом путу 

за независност од СССР-а. Такође САД су хтеле да прошире сопствени утицај у земљи 

источног блока. Сарадњу са Југославијом поред САД почела је и Велика Британија која је 

крајем 1948. године упутила новчану помоћ. Сарадња и кредитирање Југославије од 

стране западних сила наставила се и у будућем периоду.400  

До затезања односа између Југославије и СССР-а долази августа 1949. године. Тада 

је повећана концентрација војске на границама Мађарске, Румуније и Бугарске. Поред 

војске ове 3 земље на границама су биле и совјетске тенковске дивизије401. Новембра 1949. 

године донета је Друга резолуција Информбироа. Резолуција је имала исту намеру као и 

прва само је тон у њој био повишенији а терминологија још оштрија. Владе земаља 

Информбироа су још пре тога отказале гостопримство југословенским амбасадорима402. У 

циљу пробијања изолације Југославија је затражила помоћ Уједињених нација након чега 

је изабрана за несталног члана Савета безбедности са мандатом од 1. јануара 1950. 

године.403 

У току 1951. године суседне земље чланице Информбироа одржале су војне вежбе, 

параде и маневре на границама са Југославијом што је Југославија окаратерисала као 

озбиљну претњу.404 

Што се тиче унутрашње економске политике Југославије она је током сукоба са 

Информибироом знатне измене. Нови вид друштвено-економског односа представљало је 

самоуправљање, чију су идеју теоретски развијали Кардељ, Кидрич и Ђилас још почетком 

1949. године. Оличено у Марксовој пароли „Фабрике радницима“ самоуправљање је 

представљало увођење радничких савета као средстства за повећање производње путем 
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веће заинтересованости радника. Увођење новог система друштвено-економског односа 

означало је одвајање од СССР-а и самостални пут ка изградњи социјализма.405 

У Загребу је од 2. до 7. новембра 1952. године одржан Шести конгрес КПЈ. Главна 

питања односила су се на: борбу за социјалистичку демократију, организационе, 

спољнополитичке и економске проблеме. Конгрес је изабрао нови ЦК са 109 чланова и 

Централну ревизиону комисију са 23 члана. За генералног секретара потврђен је избор 

Јосипа Броза Тита. Нови Извршни комитет ЦК КПЈ бројао је 12 чланова. Међу њима се 

нашао и Моша Пијаде. Шести конгрес је потврдио исправност става КПЈ о увођењу 

радничког управљања и отворио перспективу за развијање нових социјалистичко-

друштвених односа.406  

Први раднички савети основани су још током 1949-1950. године. Почетак 

законодавног утемељења нових друштвено-економских односа започет је радом на 

Преднацрту уставног закона из децембра 1951. године. Уставном реформом руководио је 

Едвард Кардељ а у изради овог закона учешће је узео и Моша Пијаде. Дана 13. јануара 

1953. године донет је Уставни закон о основама друштвеног и политичког уређења 

ФНРЈ.407  

У спољној политици Југославије појавиле су се нове тешкоће. Увидевши очајан 

међународни положај Југославије, Италија је је настојала да реши питање Трста. Уз помоћ 

западних сила на Конференцији у Лондону 1952. године предата је управа над „зоном А“. 

Однос са Италијом се након ове одлуке заоштрио па је 1953. Године дошло до 

концентрације војних трупа са обе стране границе. Решење је међутим нађено 

Меморандумом о сагласности између влада Италије, Велике Британије, САД и Југославије 

о Слободној територији Трста потписаном 5. октобра 1954. године. Југославији је припала 

зона Б и део зоне А.408 

Почетак 1954. године Моши Пијаде је донео нову политичку улогу. У јануару је 

изабран за предскедника скупштине ФНРЈ. Како би скупштина на прави начин одговорила 

значајним политичким питањима, Пијаде је велику пажњу посветио методама рада 

скупштинског форума и осталих скупштинских институција. Такође је истицао да сви 
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учесници у процесу законодавне процедуре буду непрекидно активни. Још Уставним 

законом из 1953. године за који се Пијаде залагао прописано је да је скупштина тело које 

је стално на окупу а не у редовним и ванредним заседањима.409 

На плану спољне политике Југославија је проналазила све више начина за 

отклањање притисака Информбироа. Фебруара 1953. године између Турске, Грчке и 

Југославије потписан је Анкарски споразум. Споразум се односио на одбрану слободе, 

независности, интегритета сваке државе понаособ. Земље потписнице споразума су се 

обавезале да пруже војну помоћ у случају да нека од њих буде војно нападнута. Значајну 

ствар је представљало то што су од 1949. године Турска и Грчка биле чланице НАТО 

Пакта.410  

Смрт Јосипа Висерионовича Стаљина 4. марта 1953. године довела је промене 

климе у СССР-у. Криза ауторитет која је захватила СССР након Стаљинове смрти 

рефлектовала се и на земље чланице Информбироа али и на Југославију. Доласком на 

власт Никите Хрушчова дошло је до отопљења односа са Југославијом. Окончање 

напетости представљала је посета Хрушчова Београду 26. маја 1955. године. Исход ове 

посете била је Београдска декларација донесена 2. јуна 1955. године којом је потврђено 

поштовање суверенитета, независности и равноправности међу државама као и начело 

узајамног поштовања и немешања у унутрашње ствари.411 

За време сукоба са Стаљином и Информбироом у Југославији су постојали 

одређени људи који су њима били наклоњени. Страх од војне интервенције навео је 

југословенске власти да реше проблем унутрашњих противника. Поводом тога 

припадници Управе државне безбедности познатије као УДБА су ефикасно реаговали у 

циљу сузбијања совјетског утицаја у земљи. Међутим у великом броју случајева дејства 

УДБЕ нису била селективна већ је било какво истицање било чега што је совјетско 

навлачило сумњу. То ће резултирати да много невиних људи буде изложено тортури 

режима. Као присталице Информбироа осуђено је око 17000 људи. Казне су издржавали у 

Билећи, Угљану, на Светом Гргуру, Голом отоку и другим казнионама. Од свих казниона 

најсуровији био је Голи оток. Од ухапшених је тражено да признају да су непријатељи и 

кажу све о свом непријатељском деловању. Потом пошто промене свој став и поправе се 
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били би послати у радне бригаде где би радили на објектима петогодишњег плана. При 

издржавању казни људи су трпели страшну психичку и физичку тортуру. На острвима је 

током процеса „Освешћења“ страдало око 400 људи.412 Улога Моше Пијаде у овим 

догађајима није позната али се зна да је био упознат са оваквим начином решавања 

проблема. 

Моша Пијаде-последње године и смрт 

Током свог политичког ангажовања Моша Пијаде је велику пажњу посвећивао 

младима. Приликом једног сусрета са пионирима Моша им је у свом обрћању рекао: „Да 

бисте били добри Титови пионири морате и добро да учите и старије да слушате“.413 У 

једном говору студентима Београдског универзитета октобра 1946. године Пијаде је 

поручио: „Ја сам дубоко уверен да сте ви вољни и способни да на сталним традицијама 

вашег универзитета будете подстрекачи и извршиоци нових великих подвига на изградњи 

једне достојне садашњице и срећне будућности српског и свих осталих наших народа“.414 

Пијаде је био један од заговорника веће еманципације жена и њиховог укључивања 

у друштвено-политички живот. Поводом тога новембра 1953. године је изјавио: „Одувек 

сам желео да видим жену као активну учесницу и борца у политчком животу. Нема 

никаквих разлога због којих жена не би могла на том пољу друштвених делатности бити 

равноправна мушкарцу. Нема и не може бити никаквих разлога да жена, нарочито данас, 

када свом снагом радимо на развијању социјалистичке демократије, не би била врло 

активна као политички радник, професионални политичар, па дакле и народни 

посланик.415 

Након конституисања нове Југославије Пијаде је вредно радио и имао мало 

слободног времена. У ретким тренуцима слободног времена волео је да иде у лов. Јован 

Веселинов који је са њим ишао у лов каже: „Моша је међу првима отишао у ловце. Лов је 

постао његова најомиљенија забава. На лоше време је могао да се наљути али на лов 

никад. Ловац се постаје одједном. Нема ту да видим, пробаћу! Ко једном испржи сланину 
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на ватри на пољу или шуми, пржиће је тамо до краја живота“. Један од најдражих трофеја 

из лова представљао је медвед кога је убио у Босни.416  

Током своје политичке каријере а нарочито после Другог светског рата Пијаде је 

имао прилику да посети и упозна бројне светске политичке лидере. Његова међународна 

дипломатска каријера започета је још током рата 1944. године када је посетио Москву. 

Настављена је поновном послератом посетом Москви а затим и учешћем на Мировној 

конференцији у Паризу о чему је већ било речи. 

Пијаде је од конституисања Југославије био у бројним делегацијама народне 

скупштине које су учествовале у дипломатским мисијама. Био је шеф прве делегације која 

је посетила Лондон и Париз 1951. године. Такође угостио је скоро све делегације које су 

посетиле Југославију. Као председник скупштине био је иницијатор размене делегација. 

Године 1952. Пијаде је боравио на Родосу као шеф делегције која је посетила Грчку. Био 

је још у Савезној републици Немачкој и Турској где се састао са председником турске 

владе Исметом Иненијем. Поред њега Пијаде је имао прилику да се састане и са бројним 

државним званичницима међу којима су најзначајнији били: Јосип Висерионович Стаљин, 

Винстон Черчил, Клемент Атли, Никита Хрушчов, Атанас Микојан, грчки Краљ Ђорђе, 

етиопски Цар Хајле Селасије, Џавахарлал Нехру, Индира Ганди и много други.417  

Почетком марта 1957. године Пијаде је предводио једну дипломатску делегацију у 

посети Лондону. Након повратка из Лондона делегација је посетила Париз. У овом граду 

чијој се лепоти и духу дивио још од својих младалачких дана Моша Пијаде је 15. марта 

1957. године преминуо. Смрт је наступила у хотелској соби након срчаног напада. Поред 

њега је била његова супруга Лепа и амбасадор Југославије у Француској Алеж Баблер. 

Вест о смрти Моше Пијаде изазвала је велику тугу у Југославији а пренели су је 

најпознатији светски медији.418 Сахрањен је Калемегдану у Гробници народних хероја.419 

У говору одржаном на сахрани 18. марта 1957. године Јосип Броз Тито се од свог верног 

пријатеља опростио речима: „Драги друже Мошо, нисам могао ни слутити кад смо се 

растали прије твога пута да ћу морати да разговарам са тобом последњи пут. Навикли смо 

већ више од 25 година да се сусрећемо на други начин, да заједнички дијелимо тешкоће и 
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радости које нам се доносила напорна свакодневна борба за ново и праведније друштво, за 

побједу социјализма у нашој земљи. У толико ми теже пада овај опроштај што је подмукла 

смрт дошла тако изненадно и неочекивано. Драги друже Мошо, опраштамо се од тебе са 

дубоком тугом не само ми, твоји најближи другови, не само чланови Савеза комуниста 

него и сви радни људи и народи наше земље. Био си један од најомиљенијих бораца наше 

партије и најомиљенијих синова наших народа. О томе свједочи ова туга којом те сви 

испраћамо. За све нас остаћеш свијетли пример револуционара, хуманисте, оданог и 

увијек дисциплинованог члана Савеза комуниста, пламеног трибуна радног народа, 

неуморног радника, човјека од акције и стваралачког духа, остаћеш лик комунисте каквог 

је могла дати херојска борба наше Партије и наше револуције. Такав лик остаће у вјечној 

успомени наших народа и служиће као узор младим генерацијама како треба радити и 

борити се за слободу и напредак своје домовине, за ствар радничке класе, за 

социјализам“.420   
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ЗАКЉУЧАК 

 

          Да би смо сагледали у потпуности нечији живот и дали оцену о самом човеку или 

пак о било ком аспекту његовог деловања, морамо сагледати ствари у ширем контексту. 

Почевши од самог човека, преко његове природе, приватног живота, тековина времена и 

улоге коју предмет истраживања обавља. Писање биографије било које историјске 

личности је у неку руку незахвално, првенствено због тога што је виђење о самом лику 

подложно промени. У овом раду трудио сам се да објективно претставим живот Моше 

Пијаде и његове улоге у времену. 

          Данас је 2018. година, од смрти Моше Пијаде прошла је 61 година, а зуб времена је у 

великој мери почео да нагриза сећање на њега. Мали број људи тенутно зна о њему нешто 

више сем основних каректеристика које се превасходно односе на његово јеврејско 

порекло и комунистичку оријентацију. Склони тенденцији сатанизације прошлости а 

нарочито оне блиске данас би се о Моши Пијаде могло говорити потпуно другачије него 

за време његовог живота што би било потпуно погрешно. Наравно ни нека ранија 

истраживања везана за ову тему треба узети са резервом. 

         Ни једна особа која је закорачила на историјску позорницу човечанства не може се 

карактерисати ни нужно добром ни нужно злом. Људи су склони прављењу грешака 

случајних и намерних. У зависности од озбиљности посла или одговорности неког 

одређеног задатка зависи величина последица и гршака које праве. А свакако их праве, 

чак и за ствари које изгледају потпуно исправно и одговорно у складу са временом, након 

извесног периода може се увидети њихова мањкавост или контрапродуктивност. Исто као 

и код неких лекова који решавају један здравствени проблем али својом нуспојавом могу 

да изазову погоршање здравственог стања у неком другом пределу. Међутим било би 

погрешно да било коју историјску личност карактеришемо кроз грешке. Ја сам се трудио 

да опишем улогу на Моше Пијаде у разним процесима у којима је учествовао, покушао 

сам да отворим бројна питања од којих многи одговори зависе искључиво од виђења 

одређеног испитаника. Такође због самог опсега рада велики број тема везаних за Мошу 

Пијаде и историјске токове који су се дешавали за време његовог живљења приказани су 

тек у назнакама и изискују много више истраживања.  
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