
НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 2/2011, год. VII vol. 11 стр. 349-353

349

УДК 32:929To palović Ž.(049.3)

Ду брав ка Ста јић 
СРП СКИ 
СОЦИЈАЛИСТА ДР 
ЖИВ КО ТОПАЛОВИЋ 
(18861972)

Драган Су бо тић, 
Срп ски социјалиста 
Др Жив ко Топаловић 
(18861972), Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град 2011, стр. 267. 

Под јед но став ним на сло вом 
„Срп ски со ци ја ли ста др Жив ко 
То па ло вић (18861972)“ об ја вље
на је књи га ко ја са др жи сту ди ју 
о овом зна чај ном со ци ја ли сти, 
ње го ве ра до ве из ду гог и бур ног 
по ли тич ког жи во та. Ти ра до ви 

об у хва та ју пе ри од од по чет ка де
ло ва ња ауто ра у Срп ској со ци јал
де мо крат ској пар ти ји, у пе ри о ду 
из ме ђу 1903. и 1914. го ди не, пре ко 
ра до ва об ја вље них у зе мљи и у гла
си ли ма Со ци ја ли стич ке ин тер
на ци о на ле у ко јој је био ак ти ван 
го то во ше зде сет го ди на, до члан
ка из пе ри од еми гра ци је по сле 
Дру гог свет ског ра та. Сти ца јем 
жи вот них окол но сти и пре вре ме
на окон ча ног жи вот ног и на уч ног 
пу та др Дра га на Су бо ти ћа ово 
је ње го ва пост хум но об ја вље на 
књи га, са пу ним аутор ством при
ре ђи ва ча, пи сца увод не сту ди је и 
из бо ра из би бли о гра фи је ра до
ва Жив ка То па ло ви ћа. Књи га је 
по де ље на на че ти ри де ла: пр ви је 
увод на сту ди ја у ко јој је др Дра ган 
Су бо тић ва ло ри зо вао по ли тич
ки рад и иде је Жив ка То па ло ви ћа 
(535), дру ги део са др жи тек сто ве 
Жив ка То па ло ви ћа о иде ја ма Ди
ми три ја Ту цо ви ћа (3765), тре ћи 
део је нај о бим ни ји и са др жи по
ли тич ке и пу бли ци стич ке тек сто
ве од 1920. до ше зде се тих го ди на 
(67457), че твр ти део чи ни би бли
о гра фи ја ода бра них ра до ва Жив
ка То па ло ви ћа (261265).

Жив ко То па ло вић је то ком 
свог ду гог жи во та био ле ви чар и 
убе ђе ни со ци јал де мо кра та. Као 
мла ди сту дент Прав ног фа кул те
та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, за по
чео је ак тив ност у син ди кал ном 
по кре ту и Со ци јал де мо крат ској 
пар ти ји Ср би је. Ка сни је, са док
то ра том пра ва из Бер ли на, као 
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адво кат, слу жбе ник Ме ђу на род не 
орга ни за ци је ра да у Же не ви и ви
со ки функ ци о нер Со ци ја ли стич
ке Ин тер на ци о на ле, он је за сту
пао ову иде ју, и ни је је на пу стио 
без об зи ра на по ли тич ке пр о ме не 
и пр о ме не ме ђу на род ног по кре та. 
Ње го ва ак тив ност у ра ду Со ци ја
ли стич ке Ин тер на ци о на ле из
дво ји ла га је као „европ ског со ци
јал де мо кра ту, пре не го до ма ћег“, 
ка ко је оце нио исто ри чар То ма 
Ми лен ко вић. За јед но са су пру
гом Ми ли цом при дру жио се чет
нич ком по кре ту и са за јед ни цом 
гра ђан ских пар ти ја, као пред сед
ник Кон гре са у са ли Ба 25.28. ја
ну а ра 1944. го ди не, до при нео де
фи ни са њу по ли тич ке плат фор ме 
ко ја је тре ба ло да по ве же рав но
гор ски по крет са пар ти зан ским. 
То су са мо не ки од зна чај них до
га ђа ја у по ли тич кој и ин те лек ту
ал ној би о гра фи ји Жив ка То па
ло ви ћа. Основ на иде ја на ко јој је 
за сни вао сво је де ло ва ње би ла је 
да рад нич ка кла са мо же да оства
ри сво ја пра ва са мо у еко ном ски 
и по ли тич ки раз ви је ној зе мљи, да 
се де мо кра ти ја не осва ја си лом, и 
да со ци ја ли зам ни је мо гућ у си ро
ма шним зе мља ма, са ма лом или 
не по сто је ћом тра ди ци јом по ли
тич ке пар ла мен тар не де мо кра ти
је. Ова ди ле ма обе ле жи ла је чи тав 
20. век, по чев ши са Око бар ском 
ре во лу ци јом у Ру си ји 1917. го ди
не, до па да Бер лин ског зи да 1989. 
го ди не. Жив ко То па ло вић до кра
ја свог ду гог жи во та за сту пао је 

иде ју осло бо ђе ња рад ни ка, ка ко 
пу тем еко ном ских пра ва и ко лек
тив них уго во ра са по сло дав ци ма, 
та ко и у окви ру пар ла мен тар не де
мо кра ти је.

У сво јим се ћа њи ма на рад кон
гре са у се лу Ба, То па ло вић ис ти че 
сле де ће: „...не де љу да на по сле Кон
гре са, ка да се за ње га у Бе о гра ду 
са зна ло, не мач ки Ге ста по по хап
сио је све де ле га те, ко је је мо гао 
на ћи; кон фи ско вао је имо ви ну 
пред сед ни ка Кон гре са Жив ка 
То па ло ви ћа, по ро ди цу му раз ју
рио, док се же на спа сла бек ством у 
шу му. Жив ко је пр о гла шен за бан
ди та и пре ма ње му је по сту пље
но ка ко се по сту па са бан ди ти ма 
и од мет ни ци ма. Ге ста по је јав но 
усред Бе о гра да спа лио пред Жив
ко вом ку ћом ње го ву би бли о те ку и 
архив Со ци ја ли стич ке Стран ке 
Ју го сла ви је и Ује ди ње них син ди
ка та Ју го сла ви је, ко ји су се у ку ћи 
на ла зи ли. Пљач ка ње Жив ко ве 
ку ће у Бо кељ ској ули ци бр ој 3 у 
Бе о гра ду тра ја ло је не ко ли ко да
на. Ства ри су од ву кли и ку ћу за
пе ча ти ли не мач ки ге ста пов ци. О 
све му то ме по сто је мно го број ни 
све до ци у Бе о гра ду. И ко му ни
стич ка по ли ци ја у Бе о гра ду има о 
то ме сво је за пи сни ке, па је и у по
зни јим пу бли ка ци ја ма ре че но: да 
је Жив ко ва ку ћа опљач ка на“ (стр. 
150). Жив ко То па ло вић је ју на 
1944. го ди не за јед но са су пру гом, 
у са ста ву ен гле ске вој не ми си је са 
аеро дро ма у Пра ња ни ма од ле тео 
у Ба ри у Ита ли ји, за тим у Ка и ро, 
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где се на ла зио део ју го сло вен ске 
вла де у ег зи лу. Ту је То па ло вић 
раз вио ди пло мат ску ак тив ност 
ме ђу ан гло а ме рич ким са ве зни
ци ма, са ци љем да их убе ди у мо
гућ ност спа ја ња чет нич ке и пар
ти зан ске вој ске, под ко ман дом 
кра ља Пе тра II Ка ра ђор ђе ви ћа. 
На сту пао је као пред став ник Ју
го сло вен ске де мо крат ске на род
не за јед ни це. У јед ном ди пло мат
ском ак ту, То па ло вић обра зла же 
ту иде ју на сле де ћи на чин: „Да ље 
пред ла же мо, не сма тра ју ћи то 
као бит ни услов ако би са ве зни ци 
има ли при мед би на тај пред лог, 
да се Кра љу Пе тру до пу сти да се 
од мах вра ти у Ју го сла ви ју, с тим 
да не бу де у Вр хов ној ко ман ди ни 
Ти то вој ни Ми хај ло ви ће вој, већ 
на не у трал ном ме сту. Ода тле би 
он по слао свој апел обе ма вој ска
ма и ушао у Бе о град са сво јом по
бе до но сном вој ском. Прет ход но 
би он имао да на це лој те ри то ри ји 
Ју го сла ви је ство ри свој ге не рал
ни штаб, из пред став ни ка мар ша
ла Ти та, ђе не ра ла Ми хај ло ви ћа, 
Ве ли ке Бри та ни је, Сје ди ње них 
Др жа ва Аме ри ке и, ако је мо гу ће 
Со вјет ске Ру си је. Сеп тем бра 3. 
1944. го ди не др Жив ко То па ло
вић, Адам При би ће вић, др Вла ди
мир Ба лај чић, пр оф. Иван Ки вач“.

Ово је прак тич но био пред лог 
о по де ли Ју го сла ви је на са ве знич
ке зо не. За по ми ре ње чет ни ка и 
пар ти за на би ло је ка сно, пр вен
стве но због огром них ци вил них 
жр та ва и зло чи на чет ни ка над ци

вил ним ста нов ни штвом не са мо у 
Ср би ји, већ и у Бо сни и Цр ној Го
ри. Са сво је стра не, у пр о до ру кр
оз Ср би ју, пар ти за ни су ин те гри
са ли за ро бље не чет ни кеобич не 
вој ни ке, у сво је је ди ни це, без офи
цир ског ка дра ко ји је био ди рект
ном ко ман дом Дра же Ми ха и ло
ви ћа. То па ло вић је био ис ку сан 
по ли ти чар, функ ци о нер ме ђу на
род них син ди кал них орга ни за
ци ја и Со ци ја ли стич ке Ин тер
на ци о на ле, адво кат са ве ли ким 
по слов ним ис ку ством. Ње му је 
мо ра ло би ти ја сно да је гра ђан ски 
рат до шао до оне тач ке ка да је јед
на стра на мо ра ла да по бе ди. Био 
је пр о це су и ран у истом по ступ ку 
ко ји је во ђен пр о тив ге не ра ла Ми
ха и ло ви ћа, и у од су ству осу ђен на 
20 го ди на ро би је. О то ме ка сни је 
у сво јим по рат ним спи си ма То па
ло вић из но си сле де ће: „Др жав ни 
ту жи лац је у сво јој за вр шној ре чи 
по твр дио чи ње ни цу да је пар ти
зан ско вођ ство увек ста вља ло на 
исти сте пен бор бу пр о тив оку
па то ра и бор бу пр о тив свих оних 
ко ји не сто је под ко му ни стич ком 
ко ман дом. По сле пр вих по чет них 
да на у 1941. го ди ни пар ти зан ско 
вођ ство ни ка да ви ше ни је ми сли
ло на не ко ми ре ње и ује ди ња ва ње 
са дру гим по кре том от по ра ра ди 
за јед нич ке бор бе пр о тив оку па
то ра“ (стр. 155).

Као еми грант, То па ло вић је 
орга ни зо вао Ко ми тет со ци ја ли
ста из де сет ко му ни стич ких зе ма
ља Ис точ не Евро пе, те ло у окви ру 
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Со ци ја ли стич ке Ин тер на ци о на
ле, чи ји је пред сед ник био ви ше 
го ди на, а ра дио је и као са вет ник 
Ме ђу на род не орга ни за ци је ра да. 
Об ја вио је ви ше бр о шу ра и де се
ти не чла на ка у струч ним син ди
кал ним ча со пи си ма Ин тер на ци
о на ле. Ипак, ни је био спре ман да 
уви ди објек тив но чи ње ни цу да је 
окле ва ње и ка сно ре а го ва ње ге не
ра ла Ми ха и ло ви ћа ово га ко шта
ло вој ног по ра за, на кра ју и жи во
та. То па ло вић је у јед ном члан ку 
из 1967. го ди не пи сао да је вла да у 
Ка и ру „уки ну ла За кон о за шти ти 
др жа ве и све и узет не за ко не“, до
ка зу ју ћи ти ме да је по сто ја ла до
бра во ља да ко му ни стич ки по крет 
и На род но о сло бо ди лач ка вој ска 
бу ду при зна ти. Ме ђу тим, и то је 
учи ње но ка сно, знат но по сле зва
нич них при зна ња од стра не са
ве зни ка (стр. 170). По свом на чи
ну ми шље ња, То па ло вић је остао 
чо век ме ђу на род ног пе ри о да, ко ји 
ни је схва тао пр о ме не ме ђу на род
них од но са по сле Дру гог свет ског 
ра та, но ве по ли тич ке су бјек те и 
но ве мо де ле ре ша ва ња пр о бле ма. 
У члан ку „Исти на о пе де се то го
ди шњи ци“, об ја вље ном у Па ри зу 
у ча со пи су „Син ди ка лист“ 1953. 
го ди не То па ло вић је оштро на пао 
бив ше са бор це, по том и це ло куп
ни по ли тич ки по ре дак Кра ље
ви не СХС, од но сно Кра ље ви не 
Ју го сла ви је: „Са мо не спо соб ној, 
не зна лач кој и ку ка вич кој ју го
сло вен ској бур жо а зи ји и ње ној 
ко рум пи ра ној и ди вљој спе ци јал

ној по ли ци ји мо гу ко му ни сти да 
за хва ле за раз ви так ко му ни стич
ко га по кре та, сво јих ше зде сет по
сла ни ка и свој успон све до сло ма 
Ју го сла ви је. Ако ико ме тре ба да 
по ди жу спо ме ник за све оно што 
су да нас, то сва ка ко не мр твим 
со ци ја ли сти ма, већ Ан то ну Ко
ро шцу, Све то за ру При би че ви ћу и 
Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу“ (стр. 
196).

Свој по ли тич ки де мо крат ски 
ле ги ти ми тет у зе мљи и у ме ђу на
род ним од но си ма, Ко му ни стич
ка пар ти ја Ју го сла ви је до ка зи ва ла 
је те о риј ским кон ти ну и те том са 
Ди ми три јем Ту цо ви ћем и Ра до
ва ном Дра го ви ћем. Оста ле чла
но ве ССДП су пр о гла си ли за из
дај ни ке, та да шњим по ли тич ким 
реч ни ком ре че но – ре не га те со
ци ја ли зма као иде је и прак се. Ово 
је иза зва ло не за до вољ ство и низ 
по ле мич ких тек сто ва од стра не 
Жив ка То па ло ви ћа, ко ји је ко ри
стио свој ути цај у Со ци ја ли стич
кој ин тер на ци о на ли и Ме ђу на
род ној кон фе де ра ци ји сло бод них 
син ди ка та да по сле 1945. го ди
не оме та при јем ју го сло вен ског 
син ди ка та у ову орга ни за ци ју. 
До кра ја жи во та је ју го сло вен ски 
син ди кат сма трао то та ли тар ном 
тво ре ви ном. Остао је до сле дан 
иде ји о гра ђан ској плу ра ли стич
кој де мо кра ти ји као усло ву за раз
вој по ли тич ке све сти свих гра ђа
на, у пр вом ре ду рад нич ке кла се, 
чи ји је еко ном ски пр о спе ри тет, 
са јед на ком гор љи во шћу бра нио 
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до кра ја жи во та. Ње го ви тек сто ви 
пи са ни су емо тив но, че сто ве о ма 
су бјек тив но. Али он је рас по ла гао 
по да ци ма о при вре ди со ци ја ли
стич ке Ју го сла ви је, те су ње го ва 
раз ма тра ња за сно ва на на аде
кват ним аргу мен ти ма. Зна чај но 
је ње го во се ћа ње на Ву ко вар ски 
кон грес на ко ме је со ци јал де мо
крат ски по крет по бе ђен од стра
не ко му ни ста, ко ји су и зва нич но 
пре у зе ли ле ги ти ми тет за сту па ња 
рад ни ка и син ди ка та у Скуп шти
ни, док То па ло вић твр ди да је то 
би ла кра ђа гла со ва и пре ва ра. Он 
је оп ту жио Дра ги шу Дап че ви ћа 
и Три шу Кац ле ро ви ћа за де фе ти
зам и ку ка вич лук.

За са вре ме ног чи та о ца зна чај
но је ово са зна ње о су ко бу на срп
ској и ју го сло вен ској ле ви ци 1920. 
го ди не. Још је зна чај ни је за ла га ње 
Жив ка То па ло ви ћа за со ци јал ну 
прав ду и еко ном ску де мо кра ти ју, 
ко је би се оства ри ва ле кр оз си
стем ко лек тив них уго во ра из ме ђу 
по сло да ва ца и рад ни ка. Уко ли ко 
ње го ва по ли тич ка пу бли ци сти ка 
и прак са мо гу да бу ду пре ва зи ђе не 
или пред мет по ле ми ке, за ла га ње 
за со ци јал ни ди ја лог ак ту ел но је 
и у 21. ве ку. У оце ни зна ча ја и уло
ге Жив ка То па ло ви ћа тре ба ре ћи 
да је он зна чај на лич ност срп ског 
рад нич ког по кре та са ме ђу на
род ним ре фе рен ца ма, у пр вој по
ло ви ни 20. ве ка, али тре ба ре ћи и 
да ни је имао ка па ци тет др жав ни
ка са по ли тич ком ви зи јом, да би 
схва тио пр о ме не ко је је до нео крај 

20. ве ка. Он је иде о ло шки остао 
на раз ме ђи су ко ба Дру ге и Тре ће 
Ин тер на ци о на ле.

Књи га иза бра них ре до ва др 
Жив ка То па ло ви ћа, са зна лач
ки ура ђе ном увод ном сту ди јом 
Дра га на Су бо ти ћа је ва жна не у 
сми слу по ли тич ке ре ха би ли та ци
је ове лич но сти, већ због са гле да
ва ња по сле ди ца су ко ба и по де ла у 
срп ском дру штву. На по чет ку 21. 
ве ка тре ба из ву ћи ко нач не по у ке: 
да су те по де ле би ле ве о ма ску пе у 
по ли тич ком и људ ском сми слу, те 
да су по треб на пре ва зи ла же ња у 
бор би за оп ста нак у кри зном и не
из ве сном 21. ве ку.
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