
Dr Monl Levl 

lz revolucionar'Пog studentskog pokreta u Becu 

I 

Vrativsi se s bojista prvog svjetS'kog rata, mnogi mladici skupili su se 
u Sarajevu. Medu njima nalazio sam se i ја. Postarali smo se da dovrsimo 
jos nedovrsenu srednju skolu. Neki su planirali da odu u $vajcarsku, neki 
н :Arag, а neki u Вес. Naprtivsi na leda svoj svezanj u jesen 1921. godine 
krenuo sam u Prag, ali sam se zaustavio u Becu. Privukli su me ljepota 
Вееа i znamenitost beekog univerziteta, ра sam odlucio da u njemu stalno 
ostanem i stud,iram. I ostao sam sve do diplomiranja na medicinskom fa
kultetu, decembra 1927. godine. 

U Becu је takoder vladala poslijeratna atmosfera. Svugdje se osje6ala 
g]ad koja је godinama trajala. Ispгed svake kuhinje ili studentske menze 
bili su dugacki redovi gladnih ljudi i studenata. U jednom od tih redova, 
Ьlizu rektoram univerziteta, gotovo svakodnevno, nalazio sam se i ја. Strplji· 
VO smo cekal·i na nas red da sjednemo za sto i da nes·to pojedemo. Cekali 
smo i ро kiSi Ј ро snijegu. Marali smo nesto pojesti, ра smo cekali. DolazШ 
smo ро tri puta dnev.no: na dorucak, na r ucak i veceru. Gubili smo dosta 
dragocjenog vremena. Dok smo cekali и redovima, ponesto smo citali ili 
ucili. Tako 'SU izgledale nase prve poslijeratne »Ьiblioteke i ucionice«. 

U Becu, kao i u drugim mjestima, mirisalo је na nezadovoljstvo, na 
revoluciju. Isto kao i kod nas. I ovdje su јој se neki radovali, а neki su se 
nje plasili. 

Mi studenti imali smo svoje organizacije. Napredni studenti stvorШ su 
siroku studentsku organizaciju koja se nazivala: >>Slobodno udruienje bec
kih studenata« (Fireie Vereinigung Wiener Studenten). I mi, jugoslavenski 
studenti, ima1i smo svoje oгganizacije i :klubove. U akviru Slobodnog ud·ru
zenja be6kih studenata Ьiо је formiran maгksisticki ~lub jugoslavenskih 
studenata. Austrijska radnicka ·klasa okupljala se u svojim politick.im i 
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sindikalnim organizacijama. Najjaca od njih Socijaldemokratska partija 
Austrije iшala је jos jedпu, posebnu oгganizaciju koja se zvala »Radnicka 
zastita« (ArbeHerachutz). То је blla neka vrsta nezvanicne radnicke vojske. 
Voda, odnosno komandant ove radnicke vojske Ьiо је d•r Julijus Dojc, Ьivsi 
fi2Jicki '!"adnik. Na ranglisti vodstva Socija1isticke •partije Austrije ime dra 
Julijusa Dojca uvijek se javljalo uz poznata imena dra Fridгiha Adlera, dra 
Кагlа Renera, Karla Sajca, dra Ota Bauera i dra Elenbogena. Clanovi Slo
bodnog udruzenja beckih studenata imali su u ovoj Radnickoj zastiti vla
stiti bataljon, а u okviru ovoga studentskog bataljona t>reca ceta zvala se 
»Koшunisticka ceta« . Uz ostale moje drugove iz nasega KLuba jugoslavens:Юih 
studenata marksista, u ovoj Treooj ceti i ја sam blo oЬican vojn.ik. 

I konzervativni, •reakcioшvrni studenti imali su svoja dobro organizo
vana udrиZenja. Organizovali su se u manje organizacije, ро svoj prilici 
prema distriktima, rejonima, skolama i fakultetima. Na2Jivali su se oЬicno 
imenom: »Momci« (Burschen). Bili su sva·kojako nakindureni. Neki su no
sili na glavi sarene kap.ice. Pojedinci iz ovih »momackЉ« oгganizacija, po
vodom kakve sveeanosti, na glavi su nosili kapicu sa dugaokim psecim ili 
lisicj.im repom. Mi, napred!ni studenti, dolaziilJi smo vrlo cesto и otvoreni 
sukob sa njima. VeCinom su se ti sukoЬi desavali u samoj univerzitetskoj 
auli, ispred univerz.itetske palate, i1i pak u njenoj neposтednoj Ьlizini. Zbog 
takvih nereda un-iverzitet је katkada morao potpuno zatvoriti svoja vrata 
i tada su sva predavanja prestajala. SulюЬi su vecinom bili politickog ka
I·aktera, а ».bursevi« su najcesce ist.upali s aпtijevrejsk.im zahtjevima i paro
lama. Jednoga dana oni su zaposjeli aulu ·kao ј sve prilaze univerzitetu. Od
lucili su da legitimisu sve studente. Jevrejskim studentima nisu dozvolili da 
t1du na predavanja. Osim toga, jos su odluCili da profesore JeVIreje ometu 
и njihov.im pгedavanjima, .ili, cak, da ih prosto izbace jz opredavaonice. 

Na mecblcilns'kom faku1tetu predavao је profesor dr Jul!ius Tandler. On 
је Ьiо sef prve katedre za anatomiju i ujedno istaknuti beбki sooijaldemo
krata. Slusao sam cesto Tandlerova predavanja iz anatomije. Као predavac 
i uCiteJj, mnogo se isticao. Ovaj anatom svjetskog glasa Ьiо је omalen, zde
past, krupne celave glave, velikih kao ugalj crnih, sjajnih oeiju. Ispod nosa 
su mu visilii ·debeli, mrki bгkovi, koji su podsjecal.i na b11kove Шmitrija 
Tucovica i kra,lja Milana. Hodao је malo pognute glave, desno i lijevo is.pred 
pomicne crne taЬle. Izgledalo mi је katkada kao da pred ~юЬоm vidim 
brkatog tigra zatvorenog u velikom zeljeznom kavezu sa debelim reset·kama. 
Crtao је objema rukama. U jednoj ruci је imao crvenu i Ьijelu, а u drugoj 
plav.u kredu. Toga dana ortao је ljudsko uho. Linije su :ispadale ·tako Ьгzо, 
tako pravi1no i tako lijepo, ·kao da su mu оЬје ruke bile samo desne. Zai
sta је Tandler Ьiо pravi umjetnik! 

- Vidite - govorio nam је toga dana - vidite,. u nekoga је usna 
resica zalijepljena za kozu 1-ka, а u drugoga је, opet, potpuno slobodna. U 
mitologiji starih Grka postojali su bogovi i poluЬogov.i. Polubogovi su Ьili 
mjesanci izmedu boga i covjeka. Oni su imali zalijepljene usne resice, а 
bogovi .potpuno ·slobodne. I ро tome su se medusobno razИ!kovali. 

Tada Ы se Tandler ok!renuo ;prema nama, pogledao Ьi nas svojim ikrup
nim, cгnim ocima, koje su sijevale ispod sirokih, gustih, cmih obrva, а 
onda Ьi se jos vise uozЬiljio i na izgled strogo Ьi nam rekao: 

- ~to pipkate pr.stima svoje !Гesice? Nemojte da odmah pomislite da 
ste grCki .bogovi alro su vam resice slobodne. Ра to se samo nalazi u pricama 
lijepe grcke mitolog.ije. 
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Tada је opet nastavljao da crta ulю, kao da tюpste nije nista primije
tio, ра је dalje tшnaCio njegove dijelove i funkcije. 

Profesor dr Tandler Ьiо је Jevrejin. Nije do toga mnogo drzao. Bilo 
шu је to potpиno svejedno, a1i su ga zbog toga fasisticki »bиrsevi« nmogo 
napadali, kao i ostale profesore - Jevreje. Tandlera su pogotovo mnogo 
mrzjeli zato sto је blo i aиtoritativni gradski zastupnik socijaldemokratske 
stranke Austrije, te је kao takav govorio na sjednicama Beckog gradskog 
vijeca da је potrebno vise graditi djecija igraliSta i djecije domove, ра Ьi 
na taj nacin mnogo manje trebalo graditi i podizati kaznione i omladinska 
popraviJis.ta. 

Komunisticki stиdenti Trece cete Stиdents·kog bataljona »Radnicke za
stite« ьљ su vrlo uzbudeni zbog izazivaclroga postupka fas·istickih bиrsev
skih organizacija beckih stиdenata . Oni su trazili diskusiju и bataljonu zah
tijevajuCi da stupi и akcijи i da b1·ani svoje jevrejske kolege ·i profesore. 
Posloije zestoke i zucne diskиsije, Treca, tj. komunisticka ceta Stиdentskog 
bataljona odlucila је da profesora Tandlera odbrani makar i silom. I odbra
nila ga је omogucivsi ти da mirno odrzi svoje predavanje ·koje је plan.irao 
za taj dan, kada su ga bиrsevi htjeli napasti i izbaoiti iz n jegovog amfiteatra. 
Nasa ceta и koloni ро jedan иsla је и njegovu predavaonicи. Bili smo naoru
zani palicama, pendrecima i bokserima koje smo dobro sakrili. Neki sи 
imali i drugo oruzje. Postrojili smo se disciplinovano jedan do d•rugoga oko 
Tandlerovog predavackog pulta. Gledali smo ozblljno и aиd•itorijum i cиtali. 
Sala је Ьila prepиna. Prisustvovalo је vrlo mnogo ·i fasistickih stиdenata. 
Napokon је usao i Tandler mirnim korэ:korn .kao i oЬicno. Sitиaaija mu је 
izgledala nekako neoЬicna. Nije ni s lutio sta se oko njega dogada. Opazio 
је samo to da је sala Ъila prepиna, vBe nego ikada ranije . Drzao se vrlo 
dostojanstveno. Mirno је zaV1rs.Jo svoje иоЬiсајеnо, lij epo izreceno i jos ljep
se ilust-rovano predavanje. Fasisticki bиrsevi nisu ni pisnиli. Driali sи se 
mirno kao bube. Tandler је otisao u svoju sоЬи pozdravivsi nas klimanjem 
glave. Nekoliko nasih stиdenata iz komunisticke cete otprat.Ш sи ga do vra
ta. Tako smo uradrili, iako је Ьila opstepoznata stvar da socijaldemokrati 
nikako ne vole .k:omunisticke stиdente. 

Dva do tri dana poslije toga dogadaja saopstili su nam sljedece: 
- Studentski bataljon Socijalisticke »Radnicke zastite« rasformirao је 

svojи Тrеси, тkomunist-ickи сеtи, zbog nedisciplinovanog drzanja. Komunistic
ka ceta је iskljиcena iz bataljona ,i vise ne rpostoji. 

Tako su nas kaznili nasi drugovi socijalisti, jer smo bili »neposlиsni«, 
ра smo odbranili socijalis tickog p rofesora i zastitili ga od pogrda i poniza
vanja. Takvi su tada bili odnosi izmedu komunista i socijalista. Profesor 
dr Jиlijиs Tandler, znameniti anatom, ucenjak svjetskog glasa, morao је ka
snije, иsljed sve јасе agresivnosti fasizma, napustiti Вес i otici u Moskvи, 
gdje је i umro od nekakve zarazne bolesti. Odluku о iskljucenju Trece 
cete iz »Radniбke zasHte<< donio је sam njen komandant dr Julijus Dojc, 
priznati voda beckog .proletarijata. Iskljиcenje је Ьilo definitivno. Mi smo 
se zbog toga ljиtili, ali nam nije nista pomoglo. Prriтkazivali su nas kao neke 
anarhiste koji ne znajи da postиju nikakvu 1radnicku organizaciju. 

Fasisti sи sve vise dizali glavu. Socijaldemokrati sи im gledali kroz 
prste. GovorШ sи: 

- U pravoj, demok·ratskoj zemlj i sve organizacije i pojedinci mogu da 
se koriste postoje6im demokratskim pravima. Fasisti su se tim »-pravima<< 
oЬilno koristili. Napadali su .radnick.i .pokret svugdj e i u svako doba. Svoju 
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proturadnicku borbu krЉ su pod fkmom borbe protiv jevrejskog kapita-
1izma i protiv Jevreja uopste. Tako su zavaravali nшoge postene radnike. 
Socijalisti su popustali zanoseCi se demokratskim iluzijama u borbi protiv 
nezajafljivog fasistickog terora. I teror је poЬijedio. Ро ulicama socijalistic
kog Веса obllato је potekla crvena radnicka krv. 

Dr !ulijus Dojc, voda austirijskog proletarijata i komandant >>Radnicke 
zastite«, poucen gork~m iskustvom, priЬlШvsi se komunistima, dospio је 
kasnije u RepuЬlikansku Spaniju upravo u momentu kada se ona borila za 
s,roj opstanak. Вотiо se hrabro na celu internacionalnih jedinica, protiv fa
sizma i za RepuЬlikansku spaniju. Bilo је tada vec prekasno. 

II 
Na nasem Univerzitetu је vri lo. Glavna zgrada, na Ringu, gdje se 

nalazio rektorat, Ьila је prepuna. U auli је vladala velika zivost. Studenti 
i studentkinje krsta,rili su s jedne .na d•rugu stranu. Svi su se nekuda zurili. 
Trбkarali su оvато i onamo. Najvise smo sretali »burseve«, clanove nje
mackih nacionalistickih studentsikih organizacija. »Bursevi« su bili vrlo 
upadljivi. Mogao ih је i corav zapaziti. Razlikovali su se od ostalih studenata 
ро zelenoj, plavoj, crvenoj, zutoj kapici i1i ро izopacenom, priglupom licu, 
kao i ро oholom, nadutom i ukocenom drianju tijela. Oni su cesto zaтetali 
kavge i izazivali tueu. Katkada su i saтi .posteno doЬijali ро ledima. Tada 
Ьi ·krvava nosa otrcali na vodu. Ponekad su se ,ј medusobno svadali. Tada 
Ьi •pozivali jedan drugoga na dvoboj. Tukli su se. DoЬijali Ьi ро koju 1ranicu 
na blcu ili nosu. Ranice Ьi zarasle i postale ol!iljci. Oni su se naroeito pono
sili takvim oZiljcima. Neke njihove djevojJщ kao i oni saтi, cijenile su 
шomke ро broju oZiljaka. Stoga ,su •neki »bursiCi« obicavali da sebl sami 
naprave ро koji oziljak, ako nisu Ьili dovolj.no h rabri da se tuku. 

Ро furbl i izgledu moglo se naslucivati da »bursevi« spremaju nekakvu 
novu komedij.u. Nismo se mnogo cudili, jer smo vec prilicno navikli na 
njihove djeeacke i nezrele ispade. Najcesce su svoje odvratne akcije 1zvodili 
p1·otiv jevrejskih studenata. Lovili su ih ро auli, amfiteatru ili pak ро kafa
naтa. РоИсiја im nije mnogo smetala. Stavise, osjecalo se da jm ona ide 
naruku. 

Вес је Ьiо poznat ро svom Univffi'zitetu i ро svojim ,karakteristicnim 
kafanaтa. Kafane su zimi Ьile tople i шoglo se u njima sjediti do mile 
volje. Kako nат sobe zimi nisu bile grijane, mi smo iskoristavali kafane, 
gdje Ьismo izabrali ugao i tamo sjedili i ucili. 

Jednom prilikom poslije podne sjedio sam u kafani »Scbloesselhof« u 
ulici »Alserstrasse« s Dimitrijem Stanisavljevicem, zvanim »Krka«. Obojka 
smo bili zabavljeni svojim poslom. Mozda smo raspravljali о necemu ozЬilj
nom, а mozda vodili i neki oЬican kafanski razgovor. Pili smo svoju solju 
Ьijele kafe sa dvije kiflice. U toj kafani nala2ili smo se vrlo cesto, ра su 
nas konobari vec vгlo dobro poznavali. Oai su nат bili privrieni, jer su nas 
smat'rali dobrim musterijama. 

DimHгije Stanisavljevic - »Krka« roden је negdje u Sтemu, sin је pravo
slavnog рора ,ј ро porijeklu blo је pravi Svbin. Niko iz njegove porod.ice 
nije pripadao nekoj drugoj nacionalnosti. Ali kada Ьismo »Krku« malo te
meljitije posmatrali, mogli Ьismo doci do pogresnog zakljucka da је Jevre
jin. Imao је poduzu tamnosmedu, ·kovrdzavu kosu. Njegove izrazajne plavi
caste oCi dijelio је nesto podиU, fino izvajani, gГbavi nos. Na korijenu nosa, 
odmah do plavih oOiju, nosio је naoca.tre od deЬljeg sta,kla. Vjdjelo se od
mah da је priliбno kratkovid. Као clan ЮuЬа marksistiCkih studenata iz 
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Jugoslavjje, na Beckom univerzitetu, bio је vrlo aktivan. Cesto smo se na
lazШ i zajednioki гjesavaJj mnoga pitanja, а naгoci.to pitanja izdavacke dje
latnosti nase studentske oгganizacije и Беси. »Bursevi« , nacionalistick·i stи
denti, bili su predmet nasih cestЉ razgovoгa. Smijali smo se njihovim ozilj
cima na nosи, b11adi, сеlи i1i иhи, kr.icavim kapicama, malim i potpuno oкru
glim, koje sи licile na tepsijice sto -sи im lezale na vrhи glave, ра sи zьog 
toga izgledabl vrlo smijesno, ·kao krabulje sa nekoga karnevala. 

Tog dana vгata •kafane naglo sи se otvorila. Usla је pгiliono Ьисnо i 
neи!jиdno, mala grиpica bursevskih stиdeлata. Izgledalo nam је kao da su 
vrlo иzrujani i иvr-ijedeni. Nesto sи galamili i neuctivo mlatarali rukama. 
Neki od njih imali sи и ruci paLicи slicnu onim palicama sto Љ ироtгеЫја
''а policija kada mlati demoлstгante. Nas ·konobaг koj1i је, ро svoj prilici 
iz iskustva, vec dobro pozna,,ao meлtalitet i pristojnost ovih лasrtljivaca, 
odmah ih је opazio i brzo pritrcao kafaлskim vratima. Smjesta ј е shvatio 
sta »buтsevi<< лamjeravajи, ра је pokиsavao da ili zadrzi i odvrati od лa
mjere. Brzo izgovarajuci rijeci, лastojeci da пе Ьиdе sиvise glasan, nesto је 
raspгavljao sa nj ima. Njegove ruke, izmijesane medи пj:ihove, nastojale sи 
da Jl'burseve« okreлu opet prema izlazu, ali је to islo vrlo tesko. 

»Krki<< i meпi ЬИо је ла prvi pogled posve jasno о cemu ј е r.ijec. То је, 
zapravo, Ьila grupica >>'Ьиrseva<<, koja је ираlа и kаfали da lovi i m lati Je
vreje. Олi sи takve >>podvige<< vrS:ili pocesto. Nije im ni Ыlо tesko da tako 
ne5to rade. Ljиdi и kafani sи mirno sjedili za svojim stolovima. Niko лiје 
imao лikakvih od·brambe.nih sredstava, а лajmanje oruzja. Policija se иvijek 
pгetvarala и ·takvim slиcajevima kao da nista nije vidjela. Katkada Ьi »bur
sevima« otvoreno pomagala иdarajиci svojim palicama ро Iedima onih koje 
је zapгavo tгebalo da zastiti. То Ьi se dogodilo, ла izgled, -nehotice. Tako 
лesto desavalo se vrlo cesto. Pri tome је Ьilo vгlo tesko dokazati kako sи 
nastale masnice i od koga, jer masnica је masnica. Nije se· moglo гaz1i.kovati 
koja ји је palica napravila, da li >>bursevska<< ili policijska. 

Posmatrali smo kako se nas jadni konobe1r mиci da ih zaиstavi. Ubje
divao ih је bezuspjesno da и kafani nema Jevreja. Molio ·ih је da izidи i da 
ле remete miг, te -da ga pиste da mirno vrsi svoj svakodnevлi posao. »Buг
sevi<< sи se ј dalje ljutili, grdjli sи konobaгa v.icиCi na njega da stiti Јеvгеје. 
Htjeli sи silom da pгodru u kafanskи salи. 

Vjdjevsj sta se dogada, digosmo se polako »KPka<< i ја ј laganiro kora
cima izadosmo ла stгaznja v·rata J<afane. »Кт.kа« је лarocito navaljivao da 
jdemo zeleCi da me izvuce jz ove neиgodne situacije. Bilo nam је obojici 
odvгatno da se s >>bиrsevima« гaspтavljamo и kafani. Jos nam је odvratnije 
bilo da se s njima fizick·j obracunavamo. Za tako nesto nismo bili ni spгem
nj. Stoga smo se оЬојiса sloiili и tome da је najbolje иdaljiti se neopazeлo 
sa ovoga neocekivanog bojista. I tako izadosmo па ulicu. 

Kada se nadosmo ла ulici, obazreli smo se okolo i mirno krenиli plocлi
kom. Gгdili smo >>bиrseve« zbog agresivлosti i drskog ponasanja. Ni5ta ma
nje nismo groili ni aиstnijskи polioijи, koja iш је sve to gledala kгoz prste, 
ра im је takve s·tvari cak i odobravala. 

Ali, eto tj vraga. Odjednom opazismo ла desлom ·i lijevom plocлikи иl i
ce ро jednи grupicи od ро tгi »bиrsa« sa gumenim paJ.icama и rukama. 
ОЬје grupice su •koracale gotovo и .podjednakom rastojaлju. PriЬiizavale sи 
nam se. N.igdje n ije Ыlо nijednog policajca. Као da sи namjerno nestal i. 
Z.eljeli smo da miгno prodemo pored »•buгseva«. Grupica .koja se лalazila 
na лasem plocniktl odjednom priskoci k nama. Јеdал od njih okomi se ла 
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»Krku« i cvrsto ga uhvati za gusu. Sav uzrujan, divljackog izgleda, crveпih 
obraza росео је da vice na .. njega: 

- Svinjo jevrejska. Tu si dosao da jedes njemacki ћlјеЬ. Setas bezbгiz
no kao da se nalazis u jevrejskoj zemlji, а ne u nasoj Austтiji. Pokazacemo 
mi teЬi; jevrejska njus ko, kako treba pos tupati sa jevrejskim svinjama. 

Obojica smo bili :фunjeпi i iznenadeni. V·idio sam da nesto nije Ll redu, 
ра ipak sam se brzo snasao. Skocio sam pred »Krku« i zastitio ga svoj im 
tijelom. Pri tome sam siroko ispr uZio оЬје ruke i viknuo glasno, ostrim 
tonom: 

- Pustite mi kolegu na miru. Sta zelite od njega. Sta vam је uradio 
da ga tako divljacki napada~e . 

Jedan od njih odgovori: 
- Vi, ~jezite! Vas se to nista ne tice. Nemojte se mijesati u nase 

stvari. Ovo је jevrejska svinja .ј mi cemo ga izuda1·ati kako to оп i zasluzuje. 
Vi k'ao arijevac .ле treba da ga zalite. 

- Мој kolega nije Jevrejin. Оп је pravi pravoslavni Jug.osloven ј studjгa 
na teoloskom fakultetu. Sta hocete od njega? PLIStite nas da mjrno idemo 
svojim posloш . Sta izazivate nepotrebne .kavge - vikao sam i dalje. 

Na to me isti »burs« zacudeno upita: 
- Zar gospodin nije Jevrejin? Ра pogledajte ga kako samo izgleda, 

pravi је Jevrejin. Pogledajte mu samo kosu, nos, Jice, usne. Sve је na njemu 
cisto jevrejsko. Vi, gospodine, zelite da nas prevarite. V.i zelite da zastitite 
О\юgа Jevrejina, ра prikrivate njegovo pravo por.ijeklo. On ni u kom slucaju 
ne moze da bude a'rijevskog porijekla. 

- ;\ma, Ijudi, nije , kad vam kazem, varate se - odgovorio sam im. 
- Dobro, gospodine, vi kaiete da nije Jevrejin. 
- Nije. 
- Е, ра dobro. Gaгaпtujete Ji vi to licno? 
- Garantujem. 
- Dajete Ji vasu casnu arijevsku rijec. 
- Dajem. 
- Е, onda izv.inite. Idemo dalje. Tu smo se malo pre,,aгili. Gospodin 

се nат zbog toga opтostiti. 
Kada smo se m alo udaljili i izvukli iz tog cudovisпog su·koba i jos 

cudnovatije rasprave, obojica smo se ponovo poceli da smijemo. 
- Е, brate »Krko« , umalo ti ne izvuce umjesto mene debele »bur sev

ske« batine. Dobro iln slagah da studiras teologiju. 
- Da, majku am fasisticku, а ti si se isP'rijecio ispred mene da m e 

zastitis .kao da s i Ьiо siguran da ces posve uspjeti. 
- Ма, nisam Ьiо posve siguran u to, ali sam se mnogo prepao, ра sam 

smatrao da cu se tako lakse uz tebe izvuci. Samo, nije mi jasno ро сети 
oni zakljucise da si bas ti J evrejin, а ја da nisam. ТеЬе, popovskog sina 
izabrase da izmlate kao Jevrejina. Bas su pravi idioti. Zar ti tako ne misИs? 

- Ne znam ni ја. Zar licim na Jevrejina? А ti , zar ne licis? Е, moj 
druze, vidis, bas о tome jos nisam nikada razmjslj ao. А sada si vidio da 
ј о tome treba misliti. 

- Vidis, »Krko«, sada toga belaja, moraces od sada da malo razmislis 
i о tome. Vidis li ti koliko је ta nasa klasna borba zapetljana. Em si popov 
sin, em Sтbin, ет komunista, а .batine doЬijas kao da s i Jevrejin. Pored 
tebe koraea Jevгejih i on te mora svojim tijelom da zasti ti. Cudna li cuda, 
zar ne? 
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- Da, da - odgovori mi »Krka« , slatko se smijиCi. Malo me bolje 
pogleda и 1ice i onda opet .nastavi: 

·...:...... Arna bas nista ne licis na Jevrejina. Izgledas mi sada kao da si 
pravi Rus. 

Posli · smo dalje i mirno nastavili svoj риt. 

IИ 

Potpиno је opravdano da se nesto podrobnije kaze о radu КlиЬа jиgQ
slavenskih studenata marksista, koji је u historiji Komиnisticke partjje Jи
goslavije odigrao zapazenu ulogu, pogptovo ako se uzme и obzir da је dje
lovao и naroeitim uslovima. Бeeki marksjstick.i s tudenti iz Jиgoslavije, slicno 
onima kojj sи studirrali и Pragи, rimali su prilike da izgrade i .pripreme ve
Iiki Ьгој Ijиdi koji sи k~snije odigrali manje ili vise znaeajne иloge и revo
lиcionarnoj ЬогЬi Komunisticke partije Jugoslavije. 

Mnoge i raz,Jicite okolnos·ti, poslije prvog svjetskog, imperijalistickog 
rata, ·а и prvom redu :velika oktoba•rska revolиcija kao sto је naglasio Dzon 
Rid и svojoj knjizi Deset dana koji su potresli svijet, иsmjeravale sи poli
ticku aktivnost beckih s tudenata. Napredni stиdeпti и БеСи stvara,li su i 
napokon stvorili svoju masovnи stиdeпtskи organizaaiju koja је dobila ime 
»Slobodno udruzenje beckih studenata« (Freie Vereinigиng Wiener Stиden
ten). I Jugosloveni koji su odlucili da stиd iraju u Беси ot·ganizov~li sи 
vlastiti .klub. Nisam lieno иcestvovao u osnivanju toga kluba, jer se tada 
nisam л.i nalazio u Беси. Prema prieanju kao i prema pisanju onih koji St1 

to dozivjeli, Кlub stud~nata socijalista, kako se najprjje nazivao, osnovan 
је 1919. godine. Vodeni sи prethodno ј neki razgovori о tome u Бeogradu sa 
dok torom Simom Markov,icem , Pavlom Pavlovjcem i Vladimirom Copicem 
i ,oni su se и prrincipu s time slozili. Na osn-ivackoj skиpstjni, koja је odrza
na и >>Kaffee ?:иг ecke« (Kafana na uglu), poslije refera·ta о zadacima 
иdrиZenja, vodena је ј diskusija. Referat је odгZao stиdent medicine Lazar 
Petrovi( а Ьilo је prjsиtno oko tridesetak jugoslavenskih stиdenata. Orga
пizacija је stvorena, ·ра је iza;bran .i odbor. Lovro Кlemenoc iz Slove.nije 
postao је predsjednik, Lazar Pet·rovic potpredsjednik, Drago Zlomislic se
kretar, а ·Ьlagajnik Dиro Ostojic. U ovaj klиb upisivali su se komиnisticki 
i soc.ijaJjstjcki stщl.enti jJi, bolje receno, clanovi Pa·~tije i sjmpatjzer.i, ра sи, 
и poeetkи, иvoderie i dvije vrste clanskih legitimacija, jedne za clanove, а 
drиge za simpatizere. Legitimacije sи se razHkovale jedino ро bolj i. »Od 
samog poeetka osnivanja ovoga kluba - pise dr Lavoslav Кпiиs - sa nama 
sи Ьila i dva nestudenta: Lazar Vиkicevic, zvani Volocenko ili Шс i Matи
zovic, zvani Martinko. Oboj ica sи doSН poslije pada Madarske Sovjets•ke 
RepиЬlike и Еес i poveza1i se s .nama«. Kada sam · i ја 1922. godine postao 
cJan Jиgoslavenskih stude1ata ma:гksista, ov·a organizacija nalazila se vec и 
okvirи »Slobodnog udruzenja beckili studenata«. Nasa stиdentska oгganiza
cija Ьila је, dakle, marksisticka organizacjja. Njen osnovni zadatak sastojao 
se и tome da se··bori za marksistjcka shvatanja, te da и proucavanje teorije 
i prakse Marksa i Engelsa ukljиc i ј teorij u i praksu Vladimira Iljica Le
njina; da to эhvatanje brani od raznovrsnih nemarksistickih napada. Upravo 
to је ј Ьiо glavni razlog sto sи komunisticki stиdenti ј s tudenti simpatizeri 
komunisticke ideje Ыli prisiljeni da stvarajи svoju posebnu marksisticku 
organizacijи·, ali da se ona ipak ne odvoji od ostalih s tudenata, nego da sa 
nj ima svestrano saradиje i kontaktira. Zato је i djelovala и okviru opste 
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studentske organizacije naprednih beckih studenata, koja је Ьila postavljena 
па vrlo siroku osnovu. 

Socijaldemokratski s tudenti Ьili su i suvise osjetljivi, isto kao i njihovi 
stariji drugovi, poznate vode socijaldemokratskog pokreta. Ove nase socijal
demokratske kolege imali su oblcaj da odmah, pri najmanjoj ј najobicnij oj 
dobronamjernoj kritici, 'Primjenjuju нajdrasticnije mjere iskljucenja, Ьojko
tovanja i sLicno. Jos se danas dobro s jecam da је i sin Karla LiЬknehta, Vili 
LiЬkneht, koji је jedno vrijeme takode studiorao u Becu, Ыо clan »Slobod
nog udruzenja beckih studenata«. Jednom prilikom u Вес је doputovao 
jedan od uvazenijih rukovodilaca Ruske socijaldemokratske stranke - m i
slim da је to bio poz.nati menjsevjk Ma1rtov, koji је zivio u emigraciji. zelio 
је da govori beckim studentima. Socijaldemokratski studenti Beckog univer
ziteta sazvali su javni zbor, na kojem је ovaj ruski menj sevj-k govorlo. Za 
diskusiju su se javila dva do ·tri mlada studenta, medu njima Ј Vili LiЬkneht. 
Ti nasi mladi drugovi toliko su argumentovano kritikovali ovog ruskog menj
sevika da on uopce vise nije irnao volje da odgovara niti da obrazlaze svoj 
stav, nego је smatrao da је bolje udaljiti se bez ijedne rij eci. Takve stvari 
uzbudJvale su mnogo nase socijaldemok ratske kolege i odnosi izrnedu nas 
su se zbog toga sve vise zaostгavali. Na taj nacin >>Slobodno udruzenje beё
kih s tudenata« pтetvaralo se sve vise u udruzenje komunistiёkih s tudenata, 
kao i komunis·tiёkih simpatizeгa. 

u tako zivoj i naelektгisanoj situaciji medu s·tude ntima djelovaLi su i 
kornunisticki s tudenti iz Jugoslavije u svorne klubu studenata maгksista 
Jugoslovena, koji је sebl pos tavljao i neke vlastite zadat·ke. О duЬljirn razlo
zima za postojanje ovoga kluba ranije вisam temeljito t-azm'isljao. Ipak 
smatram, kao s to danas i rnnogi drugi smatraju, jugoslavenski studenti, ko
munisti, stvorili su ovu organizaciju zbog toga sto su htjeli da svoj rad 
pro5-ire izvan programa opste studentske organizacije beckil1 studena ta 
maгksista, te da ga prilagode prilikama koje su vladale u vlas t itoj domovini. 

U vrijeme kada sam 1922. godine, na predlog vгlo videnog i p opularnog 
s tudenta medicine Stjepana Policera - ,,pjste«, postao clan kluba marksi
sta, sekretar ovoga kluba blo је medicinar Ljubornir zivkovic. On је Ьiо 
dobar orator ј rnnogo је studirao marksisticku .sociologiju. Ljurbo z ivkovic 
dosao је zapravo u Вес iz Zagreba, gdje је zapoceo da sttidira medicinu i 
tamo se isticao kao student pristaljca socijaldemokra ta. Tek ·kasnij e on је 
jz socijaldemokrats•kih redova presao u komunisticke. Tada sam sretao kao 
clanove ove organizacije i .s tudente: Lazara Pe tt·ovica, Milosa Aranickog, 
Dimitrija Stanisavljevica, zvanog »Kr·ka«, Ziku K1.>nstantinoviea, Ognjena 
Pricu, Bтanka Bujica, Aleksandra TelebakovriCa, Mosu E1ija, Otona Krstano
' ' ica, Lavoslava Krausa, Velju Kosanoviea i njegovu drugaricu Jelenu Kosa
novic, Fredi Bergman, Hildu Anajgl, Stjepana Policera - >>Pis·tu<<, Tosu 
Fodora/) Greta Dijarnant, Duru Os toj.ica, Vladu Matejica i mnoge druge. 

UЬтzо smo svi studen ti Jugoslaveni, s impatizer.i komunistickog pokreta, 
clanovi ovog kluba rnarksista, zat-raЪili prijem u komumristicku partiju 
Austorije u koju smo zaista blli i primljeni. Na taj nacin postao sam i ја 
c lan КР Austrije 1922. god.ine . Dodijeljen sam teritorijalмj organizacij i koja 
је radila u Beeko m IX •kotaru, gdje .sam i stanovao. Tu эаm, u ovoj osnov-

1) Toso Fodo1· postao је !kasmije poznЭJt pod d.menom Theodo!l: ВЗ:Ъk kao njema~ki 
knj1Шev111ik .i ;repoa:teJ:. 
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noj partijskoj organizaciji, zajedпo sa drugim aиstrijskim komиnistima, re
dovno ucestvovao na sastancima i aktivпo saradivao. Aиstrijska komunistic
ka partija Ьila је tada potpuno Jegalna ј ona је mogla posve slobodno da 
гadi. Njen. list Crvena zastava izlazio је svakodnevno i mogao 5е kupiti и 
svakom Jcioskll. Kada smo odluoili da lldemo u Partiju, jednostavno 5mo, 
svaki pojedinacno, otisli u zgradи КР Aи5trije, gdjc 5е nalazio i sekretarijat. 
Tamo 5mo, 5vaki za sebe, napi5ali mo!Ьu za prijem. Ova mоЉа rijesena паm 
је kratkim putem i odmah паm је па licu mje5ta saopsteno kojoj teгitori
jalnoj oгganizaciji pripadamo. Iako је КР AListrije bila posve legalпa, sef 
becke policije dr Karl Sober 5trogo је zabranjivao 5tranim stlldentiшa da se 
bave politikoш, posebno politjkom komuпi5ticke pa·rtije Au5trije. Stoga 51110 
morali oprezno radjti i, ро шogucпostj, dobro kr.itj da 51110 straпj drzav
ljani. Nekima је to иspijevalo duze, а nekima samo kгасе vrijeme. 

u juga5)0VeOSkOffi •pOSlaПSt\IU radiO је ka0 tajni poJicij5ki CiЛOVOik p0-
Zl1ati zlikovac dr Janko Bedekovjc. On је budпo pratio sta mi jtJgo5loven5k,i 
komtшi5ti radiшo , ра је uvijek о tome iscгpno obavjestavao svoga austгij
skog kolegu dта Кагlа Sobera. А Sober је onda preduzimao mjere. 

U to vrijeme ла jedпom ''есешјеm sastanku nasega kluba pl"Vi риt 5am 
vidio i иpoznao Pavla Pavlo,rica. Pavle је tada Ьiо vгlo poznat jt1go5laveпski 
komunist iz SrЬije, koji је zbog toga vec odlezao dvjje godine na robiji . 
Ро zaпimanju је fizjcki гadnik ј 5padao је u red vrlo iпteligeлtnЉ гukovo
dilaca radnickog pokre ta Jugoslavije, kao i и red izuzetno 5posobnih sindj
kalniћ runkcionera. Toga dana ras.pra,rljalo 5е о nacionalnom pitanju u na
i;oj zemlji. Diskusija је blla dosta ziva. No, ipak, mnogo se lutalo, jer se 
Lnda, u nasim 5tudentskim redovima, vrlo malo znalo о maтk5istickom stavu 
ргеmа оvош tako va~nom pjtaпju. U toj clisJ:<;u5ij i иce5tvovao је i Pavle 
Pnvlovic. Оп је tada ostгo polemi5ao pгotivu 5tavova dra Sime Markovica, 
koj.i је tvrdjo da је пacionalno pitanje kod паs - u5tavno pHanje i da се 
se ono jedino tako i rijesiti. 

Sјесаш se, takoder, i toga kako је jednom ргШkош nas poznati kпjizev
лjk Mi1·o5lav Krleza, poslije povratka iz Sovjetskog Saveza, u nasem klubu 
odriao inteгesaпtлo predavanje о svojim uti5cima koje је ponio jz te prve 
5ocijali5ti6ke zeшlje. Svi smo Ьili odusevljeлi oviш pгedavanjem, пе samo 
zbog toga sto 5mo сuИ tople гijeci о jednoj zemlji koju smo nшogo voljeli 
i za koju smo se iskreno i pozrt\rovano borili, nego takoder i zbog toga sto 
smo te rijeci slllsali ttpгavo od covjeka, velikog knjizevnika, шajstora rijeci 
i pera, а пeposrednog ocevica ove zeшlje, koju је tako 5nazno naprijed 
pokreлula velika oktobarska гevolllcija . Ovo predavaпje Miгo5lava Kгleze 
cstalo mi је i daлas duboko urezano u sjecanje. 

U pocetku svoga гаdа Klub studenata шarksista iz Jugoslavije imao је 
vise studentski ,karakteг. U svom daljeш гadu ova oгganizacija guЬila је sve 
vise student5ki Jik i postajala oгganizacijoш 5vi l1 jugo5lavenskih komunista 
i 5impatizera koшuпizma, koji stl boravili u Becu bilo kao po1itic.k.i eшigгan
ti, Ьilo da 5u 5е ovdje zadrzavali iz 11ekih drugih zivotnih гazloga. Timc је 
cljelokгug пjegova ·rada postajao sve siг i i шпоgо znacajni}i. Sada se и klubu 
nюgao opaziti i ро koji radnik, kao, na priшjer, оЬuсаг Alija Mujkic, ра i 
neki d·гнgi drиgovi koji nisu vise Ьi l i stLideпti ili su, pak, Ьili namjestenici 
k~ю. ла ргiшјег: Mustafa Golt1Ьic, Rade Vt1jovic, GгgLIГ Vujovic, Adolf 
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$tиmpf, dr Leo Onm-GoreлcevJc,2 ) Pav!e Bastajic, dr Оtол Krstaлovic, dr 
Labиd Kusovac i drugi. 

Tokom svoga rada ovaj klиb - пazovimo ga i dalje Klиbom stиdeлata 
marksista iz Jиgoslavije - stalno se podmladivao. Uclaпjival i sи se i mпogi 
.лovi, mnogo mladi studeлti koji sи tek kasлije stizali и Вес kao, ла pri
mjer: Mиstafa Mиjbegovic, Zaga Mиjbegovic, Zivka Vиjovic, Aпdrija Biklo
vic, N. Tиsak, Јеlела Cekic, Irma Levinger i jos neki drиgi. 

U Беси је isto tako Ыlо dosta stиdenata iz Jиgoslavije, veCiлom gazdiп
skih siпova i kceri koj.i sи Ыli nacionalisti, ра sи se borili protiv nasega 
klнba marksista. Bilo је tи s tt.tdeпa ta svih лаsiћ ласiја: Slovenaca, Hrvata 
(пarocito Da·lmatiпaca), Srba, Crпogoraca i Makedonaca (pogotovo prista
Jica makedoлskoga vrhovistickog krila Todora Aleksandrova i Vance Mihaj
lova). Ovi stиdeпti osJanjali sи se и prvom теdи па Jиgoslaveпsko poslaл
stvo, ра su пeki od njih slиzili i dr Јапkи Bedekovicи kao njegovi doиsпici 
i spijиni. I pored toga паs КlиЬ zлао је и svojoj ЬоrЫ protivu лacioпali
s1ickih, sovinistickih stиdeлata i pozitivлo иticati ла пjih, te је neke poste
nije medи njima idejлo preorijeпtisao. Zaпimljivo је ovdje spomeлиti stи
deлte medicine Petra Dragovica. Petar Dragovic Ыо је vrlo iпteligeпtaл i 
sposoban intelektиalac. Као odlican ·govorпik sa izvanrednom drkcijom on 
је иэрiо da oko sebe okиpi pгilican broj nacioлalistickih stиdeлata. Drago
vic је cesto dolazio па сеlи svoje grиpe и sиkob sa паmа, а istиpao је i ~· 
diskusijama ла javnim skиpovima studeпata kada sи takvi skupovi odrza
vani. Njega smo tada smatrali najozЫJjnijim ideoloskim protivnikom. Po
slije svoga povratka и zemljи, Petar Dragovic, sada vec diplomiraпi ljekю-, 
росео је da radi posve drukCije . Najprije је radio medи Jjekarima и stгиспој 
siлdikalnoj orgaлizaciji zdravstvenЉ radлika i zastupao је vгlo паргеdпе 
stavove. Kasлije, priklju6io se potpuno pokretи radлicke klase, ра лаs је 
cak i posjecivao и Sтemskoj Mitrovici, kada smo se, za vгijeme nenarodnih 
rezima, пalazili и kazлeлom zavodи na izdrzavanjи rоЫје kоји nam је izre
kao Drzavлi sud za zastitu dr:lave u Beogradu. Kada sи 1941. godine fa.Si
sticki okupatori zaposjeli nasи zemljи, dr Petar Dragov1ic Ьiо је strijeljaп па 
Banjici zajedno sa ostalim rodoljublma. 

OstaJo mi је dobro и sjecanjи kako је паs Кlub marksistickih stиde
nata dobro orgaпizovao javnи protestnи skиpstiли jиgosloveлskih stиdenata 
н kafaлi »S~raиs« и Alzer s trase. Skиp је Ьiо sazvan povodom osиde ла 
smrt omJadiлca - radлika Alije Alijagica, koja је izreceлa и Zagrebи . Na 
ovom protestлom skири prlsиstvovalo је oko s totinjak jиgoslovenskih stи
deлata. Mediciпar Petar Dragovic •doveo је svojи grupicи s лamjerom da 
omete skиpstinи. Рорео se ла sto i росео da govori, ali sи ти nasi clanovi 
prevrлиli sto i оп је morao da prekiпe govor. Na govornicu је пajprije 
stupio Mladen Stojaлovic, tada jos studeлt mediciпe па Zagrebackom me
diciлskom fakиltetи. Mladeп је dosao ha anatomski inst·itи t и Вес лekirn 

svojim slиzbenim poslom koji је trebalo da izvrsi za profesora Dragи Pero
vica, sefa anatomskog iлstitиta и Zagrebu. Poslij e Mladena Stojaпov ica, go
vorio је Mиstafa Golubic. Obojica sи ostro лараЬl rez.im н Jиgos laviji i 
zahtijeva1i и ime jиgosloveпskih stиdeпata и Беси da se Alija Alijagic i 
пjegovi drugovi odmah pиste ла slobodи. Takoder sи zahtijevali da se od-

2) DJ: Leo Gтln-Gorencev.ic, po:z.naJti maпksis.tiбki knjize111ni ,k!J.,ilti.cЭ!I', pisao је svo
jev.гemeno u P/.amenu i Knjizevnoj repuЬlici Mirros1ava K·l,leze. 
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mah иkine sramni Zakon о zastiti drzave koji stjti eksploatacjjи i иgnjeta
vanje. 

Cjni mi se da је nas К!иЬ marksistickih stttdenata iz Jиgosla,rije naj
aktivnijj Ьiо ttpravo 1923. godine, kao i nekoliko godina kasnije. Stalno raz
''ijajLlci svojLl akt:ivnost, оп se sve vise afirmiгao. Tada smo, na jednom jz. 
boгnom sastankи ove nase orgaпjzacije и jednoj beckoj kafani, izabrali za 
naseg sekretara Mustafu GoJиblca. 

Mustafa GolиЬic, Heгcegovac, roden је u Stocu. Gimnaziju је pohadao 
Ll Mostaгtt, а pгavni fakиltet је zavгsio u Parizu. Bio ј е progгesivan od svojih 
лajmladjћ dana. Oitao је mnogo rиskи literatttrtt. Volio је Stepnjaka, Ba
kиnjiпa, Kropotkiпa i Cernisevskog, kao i jos neke druge pisce. Upoznao se 
i sa Vladimjrom Gacinovicem, pozпatim knjizevпikom Mlade Bosne. То, i 
l'ista S\rijest naprednog mladica vezali su ga za pok1·et Mlade Bosne. Kada 
su Mustafu iskljиci l i iz gjmnazije zbog njegovog revolucjonaгnog rada, on 
nije prestao da radj, nego se jos vjse povezjvao sa ostalim naprednim lju
dima, а naroCito sa onjm iz SгЬiје. Prebjegavsi u Sr.Ьiju, postao је komita 
tt cetj mајога Tankosjca, а prjje toga ј и ceti vojvode Vuka Роро,тјса. Mu
stafa Golttblc poznavao је Jjcno kapetana Dragutina Djmjtrijevica »Apisa«, 
\'odu grиpe srpskih oficira kojj stt izvrsili atentat na kralja Aleksandra Obre· 
novica 1903. godine, ра је postao i njegov licnj prijatelj. Kada sam se иро
zлао s Mustafom Golublcem и Becu, cesto mi је govorio о Dragutinu Dj
mitrijevicи sa vel>ikim postovanjem. Upoгno ј е ј stalno tvrdio da је »Apis« 
Ьiо ubljedeпj repuЬlikaпac ј da nije tгpio Karadorde,rica diпastijи isto tako 
kao ni djnastiju Obrenovica. Musta(a nas је sve U\rjeгavao da је to Ьiо moz
da g\avni гazlog sto је »Apisu« izrecena smrtna presиda na poznatom »SO
lunskom proccsu«, koja је brzo poslije toga provedena u djelo. Zbog te 
solunske a[ere MLlstafa Golublc је kao »Apisov« prijatelj Ьiо ићарsеп, te је 
jedno Vl"ijeme lezao и шrаспој celiji zatvoгa u Bizeгti. Jedпom pгilikom 

prjcao mi је Mиstafa ovu mal!l anegdotu о S\rome tamnova11jи u zatvoГLI 

Bizerte: 
- Aгapski vojnik, bгadat ј crn kao crna пос, l1odao је dva do tri koraka 

lijeYo-dcsлo ispтed moje celije. Bio је ukгllcen, ozblljan i 11CL1ШOijiv. Tгa
zim od пјеgа malo l1 ljeba. Оп пi cla сије . TraZim cigaretll, а оп se ропаsа 
kao da me nema. Hoda dalje dva koraka amo, dva tашо. $ta da гadim, 
mislim и seЬi . Sjetio sam se da sam kao dijete Lt mektebu исiо molitve па 
aгapskom jeziku. Trebalo mi је dosta vremena dok sam il1 пaucio. Zbog 
njil1 sam od moga vjeroucitelja doblo dosta ''ГLtcih samara. Ali sam il1 na 
kопси ipak naucio. I sada sam to iskoristio, ра sam zapoceo glasno da ucim 
jcdnu od ovih molitvj па arapskom jeziku. Alahu ekber ... ра опdа dгugu. 
Мој strazar - А:гарiп odjednom se promijeni. Odmwh росе nesto da mi 
govori na ю-apskom jezikи, sto uopste nisam гazнmio, ali sam ти па fran
cuskom гсkао da sam Musliman i da је moj bog isti kao i njegov. Nastala 
је drиga situacija, тој s trazar - Arapjn donosio mi је cigarete, hljeba ·i zos 
s tosta, dok jednoga dana пisam рrеЬасеп u Francusku. 

Ро zavrsetku рГУоg svjetskog rata, kao i ро izbljanju oktobarske revo-
1иcije Mustafa GoluЬic posve se odvojio od sгbljaпsk.Љ nacionalista. То је 
ucinio c im је opazio da је пjihov пacioпalizam pгestao da bude napredan, 
te da sve vise poprima sovjnisticki karakter. On је tada pos tao marksista. 
Citao је Lenjina u or-iginaJu. Tvrdio је da u svakom .prevoclи ima dosta ne
Lacпosti i izvгtanja sm isla. oim је savladao njemacki jezik, Llhvatio se za 
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djela Marksa i Engelsa. Росео је da stнdira Kapital i dijalekticki materija
lizam. No i pored toga, u njegovoj podsvijesti ostao је i jedan ostatak pro
slosti. Smatrao је, naime, da се Ll Jнgoslaviji odmal1 izЬiti re\IO!ucija cim 
nestane kralj Ale.ksandaг Karadordevic. Zbog toga se sef tajne policije и 
Jugoslovenskom poslanstvн u Веси dr Janko Bedekovic i н snu plasio Mu
stafe GoluЬica. Tako stJrasna Ьila је Mustafina sjenka za iskusnog policajca 
Janka Bedekovica. Tek kada је kтalj Aleksandar Karoderdevic pogiпuo u 
Магsеји, pogoden hicem jednog ateпtatora, koji је direktno гadio za stvar 
Geriпga i Himlera, Mustafa se mогао koпacno osloboditi ove ·pasljedпje 
iluzije. Hiljadи devet sto cetгdeset i prve godiпe Mиstafa GoluЬic паsао se, 
ne znam kojim poslom, и Beogradu, gdje ga је gestapo uhapsio. Poslije 
strasnoga mисепја i zvjerskog maltretiraпja, policija ga је ubila .i пе saznav
si ni njegovo pravo ime. Tako је Mиstafa Golubic mucenicki poginиo heroj
skom smrcи. Mrtvo tijelo Mustafe GoJuЬica objesili su na jednн bande'ru 
na Teгazijama da slнZi kao opomena za druge rodoljube, koji Ьi se usиdiJ,i 
da se Ьоге za oslobodenje svoje otadZ.Ьine od fasistickog okupatoгa. Na 
banderi је dнgo visio. То mi је jednom prilikom, poslije osloboc1eпja, ispri
cao Vaso Cнbгilovic, profesor Filozofskog fakttlteta u Beogradu. Vaso Cн
b.r-ilov.ic је poznavao dobro Mиstafu Golubica jos iz vгemena MJade Bosne 
i priprema ate.ntata na ercl1ercoga Franca Ferdinanda na kome su obojica 
saradivali. 

Mнstafa GoJuЬic, koga smo gotovo svi iz miJoste zvali Muj-ka, Ьiо је 
medu nаша vrlo popularan i svi smo ga cijeпili i шnogo voljeli. Dakako, 
neko vise, а neko opet mапје. Zbog toga smo ga, па jedпom ,jz,bornoш sa
stan·ku паsе orgaпizacije, izabrali za delegata za Treci kongres KoпшпistiC-ke 
partije Jugoslavije koji se ilegalпo odrzao negdje u Austriji. Mнstafa је 
zaista i нcestvovao na rome Kongresu. Ne znam sigur.no da li је imao pravo 
glasa ili ne. Sjecam se dobro da nаш је ро povratku sa Koпgresa, па •re
dovnom sastankи orgaвizacije, iscrpпo referisao о radu Treceg kongresa па 
kојеш је trebalo zapravo likvidi1-ati fra·kcije i frakcijskи ЬоrЬи, koje sн 
razarale jediпstvo u Partiji i onesposoЬljavale је za dalju •гevolucionarnн 
borbu. 

Ovil1 godina, tj. od 1923. ра na dalje, kada је КlиЬ studenata шarksista 
Jнgoslavije Ьiо пajaktiv.niji, postao је i tr.iЬina na kojoj su se odrzavala i 
гаzпа vrlo znacajna predavanja. Cesto su kroz Вес prolazili шno-gi jugoslo
venski komнnisti, koji su Ьili veoma poznati и radпickom pokretu onoga 
vreme.na. Dosavsi u Вес, oni sн se zadrzali ро koji dan, ра s-u опdа odla 
zili па neki part-ijski kongres, па konferencijн ili sastaпak vecega znacaja. 
Опi Ьi иz риt odтzali и nasem klubи пеkо predavanje ili Ьi nam govorШ 
о prilikama и Jugoslaviji, а posebno о prilikama н Komнnistiokoj partiji 
Jugoslav-ije, radnickom .ј sindikalnom pokretн и nasoj zemlji . Tako smo 
ima1i pr.ilikн da slusamo pгedavanja Koste Nova·kovica, LјиЬе Radovanovica, 
Duke Cvij.ica, stefka Cvij.ica, Kamila Horvatina, Vladimiгa Copica, Sime Mi
ljнsa, Alk.ifa Seremeta, Asiшa Behmena, Gojka Cukovica, Vase Sгzeпtica -
( »Vaso-Gluvi«), I vana KoЬlera, Zlat'ka snajdera, Mlade Conica, Gнstincica, 3) 

Trise Kaclerovica i jos nekih dгugih komнnistickЉ гнkovodilaca o-noga 
vгemena. 

3) G-usd:illn.бit, I.s.Uramilln :koonl1.lirui&t - Slovenac Ьiо је u ·ono >V<I.'i.jeme jedJin~ s:tove-
111ai:lk!i komu•ni\S.tiбk:i p<XSilan.i!k ru Rims~\iom pan'lame.ntш. 

228 



Poslije prvog svjetskog гаtа i гaspada Aиstгo-Ugarske Monarhije, kao i 
poslije pobjede velike oktobarske revolиcije, Вес је ,postao vazan politicki 
centar. Na vrhи radnickog pokreta и Весн Ьili sи socijaldemokrati i oni sи 
Ll svojim rиkama drzali gradskи нргаvн gdje sи imali velikн veCinи odbor
nika na celu sa svojim socijaldemokratskiiiil gradonacelnikom Karlom Saj
com. Тај grad је tada privlaCio znacajne revolucionarne dиhove. Iz ·tih, kao 
i iz mnogo drиgih razloga, Вес је Ьiо vrlo pogodan grad gdje sн mnoge 
komиnisticke partije drzale svoje stalne predstavnike, koji su odrzavali 
нskи vezu sa Kominternom. Tako је i nasa Partija drzala н Becu s'Voga 
stalnog pтedstavnika. Ne mogи t,тrditi posve sigнrno, аИ mi se cini da se 
predstavnis-tvo Kominterne koje је Ьilo stacionirano u Беси nazivalo >>Bal
kanski tblro« . 

Preds·tavnici nase partije Ll ovom BirOLl mijenjali sи se prilicno cesto. 
Ne mogu tacno re6i posloije koliko godina se mijenjao svaki predstavnik, 
јег је to vjerovatno ovisilo od odlнke same Kominterne. Sjecam se da је u 
BecLJ jedno vr·ijeme Ьiо kao predstavnik jLigoslovenske Partije LjLibo Rado
vanovic, а onda Duka Cvijic. Godine 1925, а moZda i nesto ranije, Ьiо је 
pгedstav.nik Konшпisticke partije Jиgoslavije u Becu Filtip Filipovic, srednjo
skolski pгofesor i prvi izabraпi komнnisticki predsjednik beogradske gvad
ske opstine 1920. godine s koje sн ga dL!znosti tadanje beogradske reakcio
narne vlasti odma·h sшijenoile, odnosno onemogLicile da preLizme dL!znost. 
One SL! to odmah i нcinile. On је sa пasom stнdeпtskom organizacijom 
odrzavao dosta cvrstи vezu. Nasim claпovima koristio se za izvrsavanje ne
kih konkretnih zadataka koji sи ти se svakodnevпo nametali. Tako sн mн 
nasi clanovi p•ronalazili stanove za smjestaj komunista kojli su prolazili kroz 
Вес na nekom proputovanju. Ili SL! prЉavljali za njih pнtne isprave kojima 
SL! опdа dalje pL!tovali, ako је trebalo i Ll MoskvL!. Ta·kode ISU nasi clanovi па 
razпe пelegalпe пacine preпosili н zemljи svakovrsne koшuпisticke materi
jale: rezolLioije, pгograme, zakljиcke i mпoge drиge stvari i predavali ih u 
mke ljudima koji su Ьili odredooi za to. Milos Aranicki шi је pricao kako 
је jedпom pгilikom ртепоsiо materijal LI koricama debele mediciпske kпjige. 
Materijal је н Beogradн predao Mosi Pijade. Kada је M~los rekao Mosi da 
dolazi iz Веса, оп ga је dobro iшиzio sto to tako glasno govori. Toliko је 
grad Вес vec tada blo izvikan kao ceпtar u kojem sи se komunisti skиpljali . 

Stari Filip Filoipovic, saborac Dimitrija TL!coviCa, kojega smo, kada Ьi 
smo о пjemu razgovarali izmedи sebe, пazivali i Fico, Ьiо је covjek koji је 
нlivao u svojи srediпн s kojom је saradivao dosta cvrstiпe i siguтnosti. 
Bio је krupaп, visok i plecat covjek, lica ponesto okюglastog, obrijanih 
brkova, а na glavi је imao vrlo gиstи pros~jedи rkosн sa fгizиrom lijepo 
razdijeljenom sa strane i izrazito ravnom linijom koja se mogla opaziti na 
prvi pogled. 

Filip F.ilipovic је napisao knjigLI О razvitku drustva, koju је omlactina 
опоg vremena mnogo Citala ~ proнcavala. Fico је uzivao kod 111as maтksistic
kih stиdenata veliko postovanje i njegova rijec vazila је za nas kao svetinja, 
jer smo znaJ.i da је оп predstavпik nase Komиnisticke partije Jugoslavije. 

Zbog v<rlo teskih uslova rada и Jugoslaviji, kao i zbog ostrrih frakcijskih 
borbi sto sи satirali Partiju, Fico nam је jednoga dana ·porucio da Ы nasa 
organizacija mogla иredivati jedan komипisticki list. I , zaista, mi smo od
mah pristupili .tome poslu. Na sastanku паsе .organizacije odlиCili smo da se 
list nazove »Srp i cekiC<<. Izabrali smo i redakcijи lista. Меdн clanovima 
reda'kcij e nalazio se i Mustafa GoluЬic. Filip је odluCio da se ·kao pod-
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naslov Jjsta stavi: »Organ KomLшisticke partijc Jugoslavije«. Nesto kasnije 
је ·i Trecj kongres КРЈ, juna 1926. godiнe, proglasio nas Jjst Srp i cekic o•гga
nom Komunjsticke paтtije Jugoslavije. Cini mi se da је doslovno tako glasio 
podnaslov lista Srp i cekic. 

Prionuli smo na posao. Srp i cekic izlazio је redovno svakoga mjeseca 
i to punu godinu dana, а onda је, od lukom Partij e, prestao da izlazi u Becu 
i presao је u zemlju, gdje је jedno vrijeme izlazio pod istim nazivom Srp 
i cekic ( SIC), р а је onda potpиno prestao izlaziti kada је na mjesto nje
govo pokrenиt komunisticki partijski list Prolete1·. U Srpu i cekicu stampali 
smo samo pгevode vaznijih i najaktиelnijЉ clanaka Vladimira Iljica Leпji
na. Sшatrali sшо da је tako najbolje. Niэmo ћtjeli sami da pisemo origi
nalne clanke, jer nismo dovoljпo poznavali pгjlike и zemlji, а pogotovo и 
samoj Partiji. Nasiш ljиdima mogli smo najbolje pomooi па taj nacin da 
se pиtem nasega lista Srp i cekic bolje upoznaju s Leпjinovim teorijskim 
postavkama. Те iste Lenjinove clanke koje smo stampali u Srpu i cekiett 
prenosili smo ј и posebne brosиre koje smo onda slali u JиgoslaV'ijи. Pre
vodili smo ј neke drLige brosure kao, na prjmjer: Osnovi Ienjinizma sa po
sebnim komentarima о nacioпalnom pitanju и Jиgoslaviji. 

Nasa organizaoija »oporezovala« је svakoga svog clana prema nj egovim 
prihod.ima. Tako prikиpljen.i novac slиzio је za stampanje ·i тastиranje Srpa 
i cekica, kao i za brosиrice. Svaki od nas bio ј е spreman da se za takvи 
stvar odrekne jednog dijela svoj ih oskнdnih prihoda. Drиgj, veci dio finan
sijskih sredstava za tu svrhLI davala је Komunisticka pa·rtija Jиgoslavije 
posredstvoш svog predstavnika н Беси. Srp i cekic stampan је u nekoliko 
ћiljada priшjeraka. Ovaj list, kao i posebne brosurice, prebacivani su ilegal
no н zешlји na razne nacine. Ја sаш odгzavao vezu sa dva jugoslovenska 
dиnavska tr.govacka broda: »Karaёtordem« i >>Kraljevicem Markom«. U ovim 
dиnavskim ·brodoviшa jma.Ii smo nekoliko brodaraca i lozaca, шla·dih komu· 
nista i skojevaca. Ov.i mladici bili sи organizovani и svoje celije. Tim bro
dovima smo stalno prebacivali velike kolicine raznog pa·r.tijskog mateгijala. 
Sjecam se da је оvош linijom saobracala i omanja koшиnisticka brosиra 
Makedonija Makedoncima, zemlja zemljoradnicima, kоји је napisao poznati 
rнkovodilac Koшunisticke раrЩе Ј иgoslavije Kosta Novakovic, zvarti »Dгa
gacevac«. Nije mi poznato gdje је »Dragacevac« s tampao ovu .brosиricи. 

Knjizica Makedonija Makedoncima, zemlja zemljoradnicima dopala mi se 
mnogo, jer sam onda smatrao da ј е Kosta Novakovic prvi иspio da marksi
s ticki ispravпo postavi пacionalno pitanje kod nas. S Kostom Novakovicem 
nalazio sam se vrlo cesto. Ciпilo mi se kao da је volio da se sastaje sa 
mnom. Za mene је an vazio kao jedan od neobicno i izuzetno daтovitih 
jнgosloveпskih komunista. U cestim razgovorima sa njime оп mi је izlagao 
svoje misljeпje о raznim pjtanjima, а naгocito о пacionalnom pitanjи. Stalno 
mi је tvгdio da је to pitanje za nasи zemljи, ·kao i za nasи тevolнciju, jedno 
od пajva~nijih pitanja. Govoгio mi је da rni n~kako ne mozemo uspjesno 
izvrsiti revoluciju bez istodobnog revolиcionaгпog rjesavaпja nacionalnog 
pitaпja. Mi smo пшogonacionalna zemlja i пijedan narod пе smije poroblja
va!Ji drиgi narod, sv.i moraju cioЬiti svoj u nacionalnи slobodu. Naoija koja 
porobljava drugи ne moze ni sama da bude slobodna, а kamoli da se bori 
za socijalistickи revolиciju - govorio је Kosta. Volio sam da sJи·sam Kostu 
satima kako govori. On mi је ·izgledao kao ot~orena knjiga iz koje se moze 
mпogo naиciti. I ја sam od пјеgа u svakom razgovoru ponesto naиcio. Ko
sta је Ьiо aktivan i vrlo agilan. Bio је vatren i energican, kao sto se samo 
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rnoze zamisliti pravi revolucionar. Volio је iz dublne svoje duse Mosu Pijade 
s kojim је u Beogradu stalno saradivao. J ednorn prilikorn mi је rekao: 

- Bиdi kao Sik.i ( tako su Моsи nazivali njegovi najЬlizi drugovi i pri
jatelji) , ра ti ne treba nista bolje . 

Nadиgo i nasiroko rni је izlagao i о tome kako је od pгvoklasne vazno
s ti rjesenje seljackog i agraгnog pitanja. I seljacko pitanje је jos иvijek 
revolucionaгno, jer kod nas i и vezi s ovorn stvaili ima mnogo ostataka 
proslosti, tvrdio је Kosta Novakovic. On se cesto i ozbiljno ljиtio na neke 
jиgoslovenske komиniste koji nis1..1 imali dovoljno razиmijevanja za pravilno 
postavljanje ovih tako vaznih osnovnih pitanja. Narocito ј е ostro osиdivao 
clra Sim1..1 Maгkovica i njegov stav о nacionalnom pitanjи и Jиgoslaviji. Ko
sta Novakov.ic је kasnije otisao и SSSR, gdje је zivio neko vrijerne, a li se 
otиda vise nikada nije vratio. 

Меdи ladarirna sa spornenutih dиnavskih brodova »Karadorde« i »Kra
ljevic MarkO<< nalazio se i jedan ро imenu Ivica. То ти је Ьilo konspirativno 
irne. Njegovo pravo irne nije mi Ьilo poznato. Ро dijalektи kojirn је govor io 
mogu sa sigиrnoscu reci da је Ьiо Dalmatinac. Ivica ј е •k meni dolazio vrlo 
cesto. Zajedno smo se mиcili i uredivali mali ladarski listic, koj i је Ьiо 
stampan na sapirografu. Listic se zvao Brodarac. Mиstafa GolиЬic nam је 
rnnogo pomagao pri и·redivanju ovoga ladarskog listica. Bio је lijepo иreden, 
jednostavan, u oЬliku oktava, pisan cistirn narodпim razиmljivirn jezikom. 

Ilegalni partijski rnaterijaJ prebacivan је jos i na drugi nacin. Razne 
rezolиcije, izvjestaji i teze sa razlicitih plenиrna , koпferencjja i sastanaka, 
prebaoivanj sи и zem!jи posredstvom pojedinih clanova nase orgaaizaoije 
ili njenih simpatizera. Milos Aranicki је veoma cesto p renosio takve stvari. 
Nosio ih је и koferи s dиplirn dnorn Ш и koricama neke velike i debele 
rnedicins ke ili druge s trucne knjige. Na slican nacin prenosili sи razne par
tijske rnaterijale ј drиgi clanovi ·klиba maгksista kao, na primjer: Mustafa 
i Zaga Mиjbegovic, Zika Konstantinovic, Mosa E1i, zivka Vиjovic, Jelena 
Cekic, N. Tusak, Irma Levinger, i mnogi drugi. Nas partij sk.i materijal pre
nosili sи i drugi nasi poznanici koji nisи Ьili clanovi, а ni simpatzeri. Neki 
od njih Cinili sи to ne znajиCi ni sami da sa soborn nose knj.igu, а и njen im 
koгicama zabranjen komиnisticki materijal. Na taj nacin prenosili sи nas 
materijal dr Vuka Bтanisavljevic i njena sestra KrJstina Ca~brinovic, zubar
ski tehnicar. Sjecam se da sи studenti iz LjuЬijane i Zagreba, Bratko Kreft 
i Joze Роtгс dolazili и Вес ро rnaterjjal ра sи ga ј oni pтenosili . 

Godine 1924. izlazio је и Беси i list La federation balkanique. Ovaj list 
LI stvar.i nije Ьiо komunisticki, ali је Ьiо napredan, demokтatski list и kome 
sи korn1..misti aktivno saradivali. Stampan је na raznim balkaпskim j ezicima: 
51·pskohrvatskom, rna kedonskom, bиgarskom, grC.kom, rumиnskom, tиrskoш 
i a!Ьanskom. Vecjna c la;naka stampana је i na francиskom jezikи. U prvom 
Ьrоји ovoga lista napisao је jedan cla!Dak i Stjepan Radic zbog kojega su ga 
reakcjonari svih vrsta ostro napadali l..1 Jugoslavenskoj skupstini ј u stampi. 
List La Federation balkanique ·nije direktno izdavao nas klub stиdenata 

ma•rksis ta u Беси, ali sн mnogi clanovi organizacije b1li usko vezani za 
njega. Pavle Bastajic Ьiо је urednik sгpskohrvatske r ubr ike. Ја sam Ьiо 
administrator i saradnik. Doktor Labud Kиsovac је uredivao francиskи ru
brikи . Redovno sи saradivali i neki drugi drиgovi iz nasega klиba. Medu 
njima nalazЉ su se Mustafa GoluЬic, Adolf Stнmpf, Dimitrije Stanisavljevic 
»Кtгkа<< itd. PozJЛato шi је da sн u ovom listu cesto pisali i makedOIIlski 
revolиcionari: Dimitrij Vlahov, .Petar Caиljev, Petar Panica i drugi. I ovaj 
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list nije Ыо dozvoljen u Jugoslaviji ttpravo zato, ј~г је ргораgiпю demo
kratsku federaoiju svih balkanskih zemalja. Stoga smo i ovaj casopis morali 
prebacivati u zemljи na isN пacin kao i ostalu ,nedozvoljenи stampu. Na 
tome poslu pгebacivanja гadilo је mnogo пasil1 clanova jz Кlи~Ьа maгksi·sta. 

Studentska marksisticka oгganizacija Jugoslavena ,iz Веса redovno se 
sastajala. U njoj smo гaspravljali о mnogim politickim teoretskim i praktic
nim pгoЫemima ne samo nase zemlje nego ј drugih zemalja. Vodjle su se 
i siroke diskuэije. Na taj naci.n ovaj klub studenata Ьiо је neka vгsta 
politicke skole u kojoj su se nasi clanovi mogli izgгadivati. Као sto sam vec 
spomenиo, kroz ovaj klub prolazili su гa:mi rukovodeci dгиgovi ne samo 
iz nase zemlje nego i iz drugih zemalja, ра smo imali prilike da сијеmо 
пjihova predavanja ili referate. Dobro se sjecam da је и nasem КlиЬи 
stиdenata marksista iz Jugoslavije drug Antonio Gramsi osnivac ,i organli
zator KomunistiC.ke partije Italije odr:lao nekoliko predavanja о prilikama 
и Italiji i о ЬоrЫ njene radnicke klase. Predavanja је na nas jezik na licu 
mjesta prevodio clan nasega ЮuЬа Vladimir Martelanc, Slovenac iz Istre. 
Sa Antonijom Gгamsijem паlаzШ sи se tada u Беси jos i drиgi talijaaski 
drugovi kao, na primjer, Mario Moпti (Codevilla), Di Vittorio koji је ka
snije, poslije drugog svjetskog rata, Ыо na celu ita1ijanske Sindikalлe fede
racije. Medu njima tada nalazio se i s tari drug GиstiпCic, omalen Slovenac 
iz Istre, sa podиgackom siljastom bradom. Di Vittorio nam је govorio о 
pгoblemima smdikalnog pokreta Italije, а Gustinciё о radnickom роkгеtи 
и Istri, posebno и Trstи. Ponekada је dolazio u ovaj К!иЬ 1 Ivan Regeлt , 
ра smo od njega ёиli kako se razvijao omladinski revolиcionarni pokret tt 
Istri. 

Kada se и Sovjetskom Savezи 1927. godine slavila desetogodisnjica veli
ke oktobarske revolиcije, kroz Вес sи prosl.i Vlad1slav Ribnikar, direktor 
Politike i Sreteп Stojanovic, nas poznati skulptor i brat doktoтa Mladena 
Stojanovica. Na prolazu za ovu proslavu obojica sи se zadrzali u Becu, ра 
su пekolicini nasih marrksistickiћ s tudenata u beckoj kafani »Laudoл« odr
zali predavanje svaki ,jz svoga domena. 

Na raznim zborovima ј manifestaoijama austrijskih raclnika i omladi
nжa koji su se odrzavali u Becu ро radnickim kvartovima istupali su .kao 
govornici i neki clanovi nasega Кluba, ·koji su se bolje mogli s luziti nje
mackim jez,ikom. On1i su oЬicno vrlo kratko govoril.i ,ј prenosili pozdrave 
nasill radnika i omladinaca radnickoj klasi Austrije. Izmedu ostalih, kao 
govornici nastupabl su: Lazar Pet•rovic, Duro Ostojic, Mosa Eli i ја. 

Sjecam se dobro i ovoga dogadaja: po:zmati cr.nogorski legendarni ju
пak i revolucionar dr Vukasin Markovic uspio је da pobjegne iz Crne Gore 
i dode u Вес. Njega је odmah uhapsila becka policija. Jugoslave-ns.ke vlasti 
su trazile od austrijskih da dr VUJkasin Mar.kov.ic Ьиdе iz.rucen Jugoslaviji 
zbog toga sto је 011, паvоdло, pocin.io i kriminalna djela, јег је и ~svojoj 

rolitickoj borЬi vrsio i umstva nad svojim pol'itickim protivnicima. Povedena 
је siroka akcija za pustanje na slobodu dra Vukasina Maгkoviea. U toj ak
ciji, koju su poveli becki radnioi, ucestvovao је vrlo aMivno i Кlub ma,rksi
s tiбk,i11 studeпata iz Jugoslavije. Znam da sam tada isao po.znatorn aџstrij

skom socijaldemokrati doktoru Maureru, uvazenom beckom advokatu, ра 
sam ga zamolio da se prihvati odbrane dra Vukas1na Markovica ;i on је tu 
pcmudu prihvatio vrlo rado poslije kraceg 'razgovora u kojem se iнformisao 
о licnosti Vukasina Markovica. Ova akcija angazovala је totiko beeku jav
nost, da је austrijska policija Ьila primorana da dra Vukasina Markovica 
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pusti na slobodи. No on је .ipak, poslije izvjesnog vremena, emigroirao и 
SSSR. Dr Vu·kaS.in Markovic zivio је neko vгijeme kao mladic и Rиsiji, gdje 
је zavrsio i medicinski fakultet. U Rusiji se иpoznao i sa boljsevicima s ko
jima је usko saradivao. Poznavao је licno i Vladimira Iljica Lenjiпa. Uce
stvovao је u •raznim ЬогЬаmа ruskog proletarijata kao i н ruskoj revoluoiji. 
PosJ.ije zavrsetka oktobarske revol·иcije, Vиkasin se vratio и Crnи Gorи (ne 
zпam tacno .kada), ра је pokusao da tamo stvoгi оrиzаюе ger·ilske odтede. 
Kada LI tome nije иspio, јег sи mu oruzane grupice ostajale pтi.licno osam
Jjene, morao је da emigrira. Njegova sestra Stana, а poslije nje i Zora 
Maгkovic, nastavile sи ono sto је zapoceo Vиkasim.. и сети n•i оле nisu 
иspjele. ОЬје sи, jedna za dr-ugom, morale emigrirati. Dosle sи prvo и Вес, 
а iz Веса krenиle и SSSR, pri сети im је pomagao i КlиЬ stиdenata mark
sista iz Jugoslavije. 

IV 

GledajиCi iz dana.Snje perspektive, moglo Ьi se reci da је Кlub studenata 
maгksista iz Jugoslav·ije djelovao н Беси pod naro6ito teskim i s.pecifi6nim 
okolnostoima. KJ.ub se br.inuo о teoretskom marksistiбkom uzdizamju svojoih 
Clanova i и tom sm:islu snazno иticao na druge. Vazio је kao neko tehn:icko 
tijelo КРЈ za S.taшpanje, spremanje i prebacivanje komunistiC.ke literatигe 
t l Jиgoslav,iju, gdje su .ј Part'ija i njena partijoska stampa bbli zab.raпjeni, ра 
је КРЈ morala raditi 1pod narocito teskim okolnosti•ma. Dalje је .sluzio i kao 
tгiЬiпа, gdje sи шnogi rukovodioci i pa·rtijski ljudi mogli otvoreno i s lo
bodno izlagati svoje misli о raznim organizacio:no-partijskim i part.ijsko-po
litiC.kim pitanjima i proЬiemima_ Mnogi clanovi КlиЬа svojim radom olak
savati sи i omog·ucavali pojedinim rиkovodiocima КРЈ da borave и Becu 
i da .im pnipremaju пjihov odlazak na nekи konferencijи ili kongres. U 
vno vr.ijeme и КРЈ, .i pored raznih nastoja:nja da se elimiпise frakcijska 
ЬогЬа se tu ·i tamo morala osjecati i u nasem Klиbu. Meduti1ffi, ona n ikada 
nije doblla takve razmjere da bi ga onemogиcila и radи. 

Vainost rada Кluba stиdenata marksista iz Jugoslav1ije dobro ј е иоСiо 
d1· Janko Bedekovic, sef tajne policije и Jиgoslavenskom poslanstvu и Беси, 
а kasnije zloglasпi sef policije u Zagrebи. Bedekovic se slиzio raznim, ра i 
najprljavijim sredstvima da Ьi onemogиcio rad ovoj marksistickoj ol1gani
zacij:i, pogotovo njeaim najaktivnijjm clanovima. Svojim spijиnskim mahi
nacijama Bedekovic је zaista i uspio da јој onemoguCi rad, ali samo za 
neko1iko mjeseci. То је Ьilo izmedи 1925. i 1926. godiпe, kada је иspio da 
izdjejstvuje kod aи•strijskih vlasti da iz Веса Ьиdи protjeran-i nek•i aktivniji 
clanovi nasega &lиЬа. 

Klub studooata marksista iz Jugoslavije imao је и an.o vrijeme izniman 
organizacioљi poloZзj. Statиs njegovih Olanova, gledajиCi oiz danasпje per
spektive, izgledao је nekako neoblcan. Na:ime, svi clanovi organ·izacije bibl su 
cl~l>ПOV•i Komunis·tioke partije Austrije. Isrovremeno clam.ovi ovoga К!иЬа 
tret:irani su ujedпo i kao clanov.i ilega1ne KomunistJicke partije Jиgoslavije. 
То nam је jed.nom pr.ilikom saopstio predstavnik KomunistiC.ke partije Jн
goslavije и Беси Fiblp Filipov.ic »Fica<<. Dakle, Ьili smo. Clanovi dvijи komи
nis·ti6kih partija: КРА i КРЈ, jedne legalne i jedne nelegalne partije, 5-to 
zvuci malo neoblono i nenormalno, а s-tatut·anno nemoguce. AI.i sitиacija је 

ipak ЫЈа tak;va. 
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Мnogi tadasnji clanovi Kluba marksista iz Jugoslavije, koji је formalno 
djelovao u okvirи jedne o.pste stиdentske, legalne, rnarksisticke organizacije 
beckih studenata, casno su nastavili svoj revoltlcionarni rad i dali su zivot 
u ovoj borЬi. Ranije sarn objasnio na kako tragican <i. svtirep nacin је u 
Бeogradu иЬiјеn Mustafa GoluЬic. Mustafu Mиjbegovica иЬili su cetnici fe
bii.iara 1942. godine u selu Vиkosavci и .neposrednoj Ь1iczini Tuzle; Моsи Elija 
strjjeljali S•U 1941. godine Nijemci Ll Kragujevoи, gdje је radio kao hirиtrg. 
Zajedno s rnnogim Kragujevcanima strijeljani sи i svi ostar.i clanovi EJijeve 
porodice. Ognjen Prica је strijel jan 1941. godine u Zagrebи , а и Sarajevи је 
strijeljaill Бranko Бијiс. Iste godine u zagrebackom zatvoru ubljen је ,ј Pavle 
БastajiC. Neki nasi c lanovi КlнЬа, kao, na pri.mjer, Rade Vиjovic ,ј illjegov 
b1-at Grgur, ра i sarn tadaSпji predstavnik Paгtije и Беси, Fi lip FШpovic, 
nestali su 1937. и SSSR-и pometeni zeljezпom me tlom stalj•iJnizrna, а neki drugi 
clanovi Kluba napиst ili sи ono za sto sи se Ll mladosti borili. No, и poli
tickorn zivotи to se cesto desava. Rad КlиЬа marksista u Беси kao cjelina 
ostaje i ол се t l istoгiji Komилisticke partije Jиgoslavije dobl·tJi svoje pravo 
mj esto. 

Od onoga Vl:emena proslo је gotovo pet de<;:enija. Ощ> ' s to. ov<;fje navodim 
о Klиbu studena ta rnarksis ta iz Jиgoslavije u Бесu, odnosi se, иglavnom, na 
vrernen ski peroiod od 1922. do polovine 1928. godine. Tada је, ро mome 
misljooju, rad КlиЬа Ьiо .najmvlji, najaktivniji naj.plodoлosniji. U njegovo 
usnivan je kao ni и raspиstanje nisam se mogao нpustati, jer sam nisarn u 
tome иcestvovao, ра mi to nije dobro poznato. Stoga ovo ·prepustarn dru
gima koji to bolje znaju. 

v 
Revolиcionarno иd·ruzenje stиdeпata marksis ta jz Jцgoslavije и Веси 

Ьi lo је vrlo ak.tivno и svakom pogledи, narocito 1924. i 1925. god ine. Njegov 
rad Ьiо је vrlo tezak 1 odgovoran, јег је Ьiо и interesи naj naprednijeg dijela 
covjeeanstva - radпicke. klase,. а posebno radпioke klase :vlastite zemlje. 
Upravo zbog toga marksisticki s tudenti iz Jиgos lavije tгazil.i sи za svoj rad 
potporu u predstavnistvи Sovjetskog Saveza, kao i и predstavnistvu Komin
tcrne, н Бесu. Бilo је opste иvjerenje da је Sovjetski Savez glavna revolи
cionaлna snaga и svije tu , to j est cla је SSSR >>ceпtar revolиcij e«, kako se to 
onda govoroi lo. Mladici i djevojke gЬnиli sи 'Па raznirn bojoistima i и grad skim 
ulicama braneci ovu prvи socijalistickи zemljи. 

Drн Ј ankи Бedekov-icи, tadasnjem sefu tajne policije н . Ј иgoslavenskom 
poslanstvu и Веси , Ьilo је takode dobro poznato revolucionarno raspolozenje 
jиgoslovenske stиdentske om ladine. Predиzimao је razne mjere da Ы osи

jetio revolucionarni таd marksistickih s tudenata iz Jиgoslavije. Pr1imjenjivao 
је razlicite mjere. Росео је da den.uncira ,ј dostavlja >>podatke« о radи na
sega КlиЬа aиstгijskoj policiji, kao i da spletkari na druge nacine. Izmisljao 
ј е davolske polioijske igre protiv clanova marksis·tiokog КlиЬа, kao i protiv 
clrиgih naprednih stиdenata iz Jиgos l avije. zelio је da ' па n eki nacin one
mogиCi izlazenje ilegalnog Jista Srp i cekic, kao i drиgu ilegalnи · Iiteratиru 
koja је и velikim kolicinama otpremana и zemljи. 

Jednom рrЉЈюm Бedekovic је i:z;mislio satanskи policijskи igrи pro tiv 
jedne grupe clanova Кluba koja ти је izgledala najopasnija. Mis J.io је da се 
p restati i p otpuno · zamrijeti rad КlиЬа ako оvи grири kompromitиje. Stoga 
је falsifikovao izvjestaj za Minis tarstvo unutrasnjih poslova и Бeogradи koji 

234 



је onda podmetпuo poslanstvu Sovjet>skog Saveza. U ovom izvjeS.tajLt pisao 
је da је neke гevolucionanne stLtdente pridoЬio kao koпf1demte. Ujedno је 
LIZ izvjestaj pгikljLtcio i fotogгafije StLtdeпata koje је zelio da kompromituje. 
Takav falsifikovani izvjestaj sa fotografijama podmetnLto је Sovjetskom po
slanstvu pos·redstvom jedпog ageпta koji је, navodno, radio za оЬа poslan
stva diZuCi pare i od jednog i od drugog. Sovjetsko poэlanstvo dobilo је ovaj 
izvjestaj i mislilo ргi tom da је u svoju ud·icu Ltlovilo zlatnu riЬicLt. Ovo sаш 
kasnije doznao od jednoga clana Balkanskog predstavнistva Koшintenne s 
kojiш sam dolazio s vreшema па vrijeme u dodir. 

Medu ove »konf.idente<< dr Janko BeclekoV!ic Ltvrstio је i Pavla Bastajica, 
starog nacionalnog гevo!Ltcionara, bivseg srpskog cetnika iz vreшena balkan
skog i prvog svjetskog rata koji su "\ЮdEmi protiv tuтske i austrougarske 
okLtpacije balkanskoih zemalja. Pavle se, ро zavrsetku prvog svjetslcog rata, 
isto kao i Mu·stafa GoluЬic, odrekao nacionalizma, te је prisao revolнcionar
noш pokretu radпicke klase. Roden је u TopLtskom, gimnaziju је zavrsio u 
S1·emskiш Karlovcima, gdje је роћаdао i bogosloviju, а fakultet u Zagrebtt 
i u Lozani u svajcarskoj. U svajcanskoj se Ltpoznao sa pjesnikom Mlade Во
sпе Vladimirom GaCinoviceш. Ртiсао .nат је da је Gacinov.ic ttmro na nje
govim гukama . Pavle је Ьiо slabo obucen, шrsav i neLtћгanjen . Imao је du· 
gackll, cгnu, kudravu kosLt, posirok, sedlast nos, krllpne crne oci i potkтesa
пe ciJne broice. Lice mu је bilo ruzno, ali simpaticno, јег је gotovo нvijek 
bilo nasшijano. Na nogaшa је •пosi·o tгosne cipele, cesto neociscene. Na 
tabanima је imao velike, bolne :lLtljeve, ра је zbog toga ћоdао kao ро jajima. 
Bio је odusevljen anarћista, sto је i sam .prJznavao. Pгakt>iбno se, ipak, nije 
bavro anarblSJtickiш posloш. Volio је Lenji•na, ali mн је mnogo d·razi blo 
Lav Trocki. Staljina је jednostavпo шrzio. Citao је BakLtnjina, Krapotkina, 
Пercena, Ceгnisevskog. Odusevljavao se i nekim mudriш izrekama iz Sveto
ga pisma, Marksa .i Бngelsa nije volio da oita, а ni sa Lenjiпom se nije 
шnogo odusevljavao, iako ga је postovao zbog velike oktobarske revolucije. 
Pavle је Ьiо pjesnicka dusa. Poznavao је odliбno svoj mateгnji jezik i izvan
redno је pisao. Vuka KaradЬca је staino nosio pod miskom. Odlicno је 

prevodio sa francuskog, njeшackog, а djelimicno i sa гuskog jezi,ka. Dr Jan
ko Bedekov.iC se i njega, isto kao i Mustafe GoluЬica, шnogo plasio. Sшatrao 
је Pavla opasnim ana:rћistoш i teroristom, ра ga је pratio н S·topu. Godine 
1940. vraca se н Jugoslaviju i zivi u Topus.kom pod pr.isшotroш policije, а 
1941. US•tase ga hapse, odvode, posJije Strasnog mucenja, U Jasenovac, gdje 
ga шaltretiraju i uЬijaju. 

U to vrijeшe Pavle Bastajic prevodio је malu brosuru о pitanjiшa le
njiпizшa .sa posehniш osvrtom na nacioпalno pitanje Jugoslavije. Ја sam шu 
pr.i tome pomagao. Radili smo zajedпo svakog dana ро nekoliko sati. Pre
vodil<i smo ј odmah otkucavali na шasiпi. 2ivjebl .smo dosta Ьijedno. Kada 
hismo imaH ро koji sШng, ·kupili Ьismo шаlо hljeba i ·koпjske kobasice, ра 
Ьisшо to pojeLi. NastojaLi smo da p11istedimo i пeki siliпg za kafantt. Tu 
Ьismo se шаlо, uz oгnu kafu, odmarali. Nekada Ыsmo popili kafu i na 
kredit. Konobari su nas dobro poznavali. Dugove smo im uvijek posteno 
vracali i dodava:li dobru na:pojnicu. OЬicno smo odlazili u пekoblko beckih 
kafama pпistupacnih nasem dzepu. 

Jednoga ·dana dosli smo Pavle i ја u kafanu »Schloesselhof<< и Alser 
Strasse i sjeJ.i za mali sto1ic kraj velikog .prozora da рорiјешо ро jednu 
nюku - taпku crnu kafu. Posto sшо ·konobaru 'narucili шоkе, poceli sшо 
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пesto da razgovaramo. U coskll, лasиprot nаша, sjedila је, uz шali okrugli 
stolic kraj d·rugog prozora, neka dama. Izgledala је ргШсnо skromno. Bila 
је plavusa i ne Ьi se шoglo re6i da је bila Iijepa. Zivo nas је _posmatrala. 
Gotovo upadljivo је fikS<irala Pavla. On se osjecao vгlo nelagodno, ра те је 
иpozorio: 

- GJedaj , Sttnja, sto nas ona plavиsa иpadljivo gleda, kao da Ьi nesto 
ћtjela. 

Odgovorio sam mu kratko: 
- Pusti је, Рајо, k vragи. То sи ti оле prave becke prostitutke. Mozda 

misli da smo puni рага. Htjela bi, valjda, da јој platimo сећ. 
Pгilazi nam konobar i nos.i na posluzavпiku narucene kafe. Оп nas је 

\'ес dobro poznavao, ра se prema nama ponasao posve oblcno i pr:irodno. 
Posluiujuci nas kafama, malo se sagnuo i Pavlu Bastajicu sapnuo u uho: 

- Gospodine doktore ( tako sи nas s tudente oЬicno oslovljavali svi becki 
konobari), gospodine Bastajicu, ona plava dama tamo u uglu ispred vas, sto 
1->jedi za o)<iruglim stolicem, zamoLila vas је da predete za njen sto. Rekla mi 
је da vam kazem da ste јој vrlo simpaticнi i da bi rado zeljela da se s vama 
malo zabavi. 

- Recite ј ој, gospodine konobaru, da nije ni dovoljno Iijepa, ni mlada 
da Ьi me mogla zaintereso,,ati, а nemam, uostalom, ni toliko slobodnog 
\·Temena za takvu zabavu. 

Zureci se, popili smo kafe i ostavili da ih drugi put platimo. Digli smo 
sc i izasli na vrata. Ona zena nas је stalno pr atila ocima. Kada smo se nasli 
па ulici, posli smo laganim koгakom jedan do drugoga. Cиtali smo i raz
misljali , ро svoj pnilici, о istoj stvari. Odjednoш se Раја trze i upita me, 
prekinиvsi sutnju: 

- st-a mislis kakva је to zena. Meni ne lici ла prostittttku, jer је obu· 
села pristojno i dosta s kтomno. 

- Ne znam - odgovorio sаш - tako drsko moze da se ponasa samo 
prostitutka ili spijunka koja bi da Ьi postigla c ilj udarala i glavom u zid. 

Opet smo zacutali i krenиli dalje. Svratili smo kиCi i sjeli za sto da 
пastavimo prevod brosure. Sljedeceg dana zaboravili smo potpuno na pla
\iUSu iz kafaпe »SchloesseЉof«. Toga dапа, pos1ije podne, opet smo otisli и 
kafanи da se malo odmoгimo. Sada smo svratili u drugu .kafanu и .istoj 
ttlici, koja se zvala »Alserhok Као i juce, sjeli smo i Ш\JГucili ро crnи k-afu. 
Konobar паs је posluzio i is to tako kao i onaj jucer.asnji sapnuo na uho 
Pavlu Bastajicu da cxna plava dama sto sjedi u uglи za stolom kod prozora 
zeli da prede za пјеn sto. Bastaj ic јој је poruбio isto sto .i proslog dana. 
Konobar је otisao od nas ooito ma lo z\ovol jan jer mu је, ро svoj pr:Нici, 
Ьilo neprijatno da dami prenosi porukи rnиskarca da nije zainteresovan za 
njt1. 

I opet smo na brzinu popili kafu , platili, ustali Ј izas1i na ulicu. Cim 
smo izasИ, obratio sam se Pa}i Bastaj•icu: 

- Slusaj Рајо , sta hoce ona zena od tebe? Nece te, valjda, pojesti. Nije 
tako zubata. Vidi sta hoce. Ako ј е prostitutka, posalji је na sremski nacin 
k vragu. Alro је spijunka, sikterisi је ona·ko kako t:i vec dobro znas. А mozda 
је i neka postena zena, ра zel!i da te na nes to vaZ.Oo иpozori. Vidis kako је 
иporna 1 nepopustlj1va. Moze se postaVIit:i i ovakva pretpostavka. Z-ar ne? 

Odjednorn se Pavle obrecnu na mene: 
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- Sta se ona mene tice. Necu nikako da imam posla sa takvim zenama. 
Neka ona, uostalom, ide k vragu. Ako tebe to interesira, onda se vrati u 
kafanи, ра је upitaj sta, zapravo, hoce. 

Okrenиo sam se i vratio u kafanu, pliisao onoj plavusi i, .nakloп.ivsi se, 
tЉо је иpitao: 

- lzvinrirte, gospodo, vi пesto zelite od gospodina Pavla Bastaj ica. Mogu 
li mu prenjjeti vasu zelju. Ја sam mu dobar pгjjatelj. 

Ona те ostro pogleda pravo и oci i ljиtito odbrиsi: 
- Vi niste Pav.Je Bastajic. S vama ne zeblm da razgovaram. Vas nisam 

moLila da mi prjdete. Nisи mi potrebni njegov.i advokati. Mozete se udaljiti 
od mog stola. 

Otjsao sam kao poliven hladnom vodom, ра sam Paji tаспо ispтicao sve 
sto mi .se dogodilo и kratkom razgovoru s опоm zenom. 

- Neka ti је, пiје ti ni ·trebalo nis.ta bolje ka·d sve hoces da znas. Pиsti је 
neka ·ide k vragu. Ne tJice ше se опа bas uopste. Nasrt!j.iva је, oipak је to 
neka prefrigaпa prostitutka. 

- Tako је u tom momentи rezo1юvao Рајо, шаdа i sam пiје vjerovao 
lt to sto је govor.io. 

Otisli smo kuci, sjeli za sto i poceli da radiшo na brosигioi. ISlo је 
sasvim dobro. 

1 opet је prosao јеdаЈП dan. Bilo је oko podne. Sjedili smo и mojoj soЬi 
i radrШ. Pavle је prevodio, а ја sam kucao. Nijedaп od nas пiје bio jos 
пista ројео. Nisшo imali пi prebijeпe pare н dzepн. Vec nas је zamorio 
гаd, ра smo prestali i ,poceli da malo razgovaramo: 

- Slиsaj Pavle, izad·i zacas iz kисе ·i podi и kаfаюи, паСi ces sigurno 
пekog od nasih drиgova ili poznaпika . Pozajmi jedan siling, kиpi malo hlje
ba i slaniпe. Trebalo Ы da pojedemo neki zalogaj. Sta шi·sliS ti о ovom 
pгedlogн? 

Рајо је odmaћ pгistao, ustao i otjsao. cekao sam pola sata, а опdа jos 
pola sata, а Раје nеша. cekao sam dalje, ра mi је postalo d·osadno. Росео 
sam da pгevodiш sam i ujedno da kucam. ISlo је tгaljavo. Sati sи pmlazili, 
а Раје jos .uvjjek пеша, ра оnеша. Misblo sam: 

- Bas је nekakav c.нdak. Ako nije шоgао пасi s iliong, mogao se Ьагеm 
vтatiti, ра ·Ьismo se dogovo11Љ sta da radimo. Pokиsao bih onda ја , moida 
Ьi шeni ipak нspjelo. 

Nastavio sam da гad·im, а опdа sam odluCio da podem i da пesto пa
dem. Kad odjec!mom, oko pet sati, otvorise rse vrata i Рајо upade u sobu. 
Izgrleda:o mi је malo blijed u licи. Bljedcilo је prelazilo и zelenkastosivkastu 
nijaпsн. U ru.kama nije imao ni 11ljeba .ni slaпine. Bio је mгk ј zlovoljan. 
Nije, н prvi mah, pгogovoгio nijedne гijeci . GledajuCi ga, poшisloio sam: 

- Ljut је siroшah kao feferon. Nije паsао siliпg za hljeb i slaninu, ра 
је kao ris. Necu ga dirat!i. Neka ga malo пеkа se odmori. 

Рајо mi ne rece ni 11ijeci. Baoio se па divan kao klada. Dobro se opruzjo. 
Ruke је podvio pod glavu i gledao besciljno u luster. Bio је zam·isljen i 
nepomican. Izgleda1o је kao da је bolesta:n. Nije mi Ьilo пista јаsп:::> . Na
pokon sam se odluCio а pгvi progovorio: 

- Idi, Ьоlап, Pavle, ako ti a js'i nasao, 1ici cu ја. Pokusacн, пе briпi . 

Pavle ј dalje sнt!i. Nista ne govoгi, gleda i dalje пepomicno u Justeг. 
- Ama, Рајо, sta ti је . Da nisi moida bolestaп? Boli li te sto? 
Na to se Pavle шаlо preпLt kao iza sna te protare обi i росе da govori: 
- Da znas sta mi se dogodilo. Zamisli ·kakvo mi se сиdо desilo. Molim 
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te saslusaj те i петој se uzrujavati. Dosta је da sam se ја uzгujavao 
ostao ziv. 

- Otisao sam u kafanu i паsао Ziku Konstantiпovica. Sjedi on sa Ziv
kom Vujovic u Alzerici. Zika mi је odmal1 pozajmio si liпg. Ostao sam s 
пjima јеdпо petnaestak minuta. Poslije sam izasao iz kafane i posao da 
kupim ЫјеЬа i s lanine. Вао sam polako. Odjednom osjetim da me neko 
strogo vuce za kaput. Okrenuo sam se. Sta mislis ko је to Ьiо? 

Рајо malo zastade i nastavi dalje. 
- То је bila ona ista zena koja me sacekivala u kafanama. Povukla me 

za kaput, ра, пi pet n<i sest, nego mi odjednom predlozi: 
- Izvini·te, gospodiпe Bastajicu, podimo и опu kafaпicu na јеdщ1 сгnн 

kafu, eto u onu malu tamo na uglu. Nemojte, gospodi·ne Bas tajicu, da mi 
odbljete poпudu. Zelim da sa vama nesto razgovaram, vrlo је vaZ.пa i ozЫlj
na stvar. 

- Posli smo zajedno u kafanicu, sjeli za mali sto , ј narucili ро jednu 
СП1U kafu. Kafana је Ь'ila gotovo posve prazna. Jedan jedini covjek u ug/11 
citao је пovine i pio moku. Konobar nam pride i posluzi nas kafama. Pla
vusa me pogleda prodornim pogledom od kojega me је uћvatila mala jeza. 
Odmaћ је 11lad!J1o i bez ikakvog uzbudenja pocela da govori: 

- Gospodime Bastajicu, ја sam sluZЬenik engleskog poslaпstva ovdje Ll 
Becu. Mi temeljito pratimo vas rad, а donekle i rad vaЭil1 drugova. Vi saгa
dujete u 1istu La Federation balkanique, imate veze ·sa ilegalnim radom, 
ucestvujete u izdaпju lista Srp i cekic, prevodite bl"Osure, а znamo i da ste 
povezani sa sovjetskim poslanstvom kao i sa Balkanskim biroom Komin
tcrne, podnosite im redovne 1zvjestaje о svemu sto гadite . Vidite, mi svc 
znamo i potpuno smo upuceni u vas rad. Mo1im vas nemojte se uzrujavati. 

- Ocito је, kuja jedna, opazila da me zah,,atila пеkа vгuciпa ро cije
lom ћij elu i da mi lagano podгћtavaju misici na licu - i опdа Bastajic пa
stavi dalje. 

- Tako је mirюo govoлila i .nikako se, ama bas пikako, nije uzгuja\ra!a. 
Ponasala se kao da је pгieala neki sasvim пai\,an dogadaj. Pri tom se ma!o 
nasmijesila, otvorila svoju tasnu koju је sta1no dгzala na kгilu. Iz tasne је 
izvukla zelenu dolarsku novcanicu, stavila је na sto ispгed mene i rekla mi 
gledajuci me pravo u oci: 

- Evo L1Zmite, gospodiпe Bastajicu, v•i gladujete, а to пiј е pravo. Tako 
sposoban eovjek kao sto ste vi, а zivjte Ьiјеdпо i siromasпo. То Va.J.11 nikako 
пiје potгebno . Uzmite tu malenlюst. Ne trazim od vas za to nista straS.пo , 

nista nemoguce, samo cete паm svakiћ peћnaest dana podпositi mal1 pismeпi 
izvjestaj о vasem radu. Pisacete nam о vasim pnijateljima i paznan·icima 
s koj ima saradujete. Pisite samo to, s kime rac\:ite, kakve ste doЬili zadatkc, 
samo cinjenice, drugo n:ista nije potrebno. Mi cemo vas za tн malu uslugtl 
redovno mjesecno пagradivati. Budite pametni, gospodine Bastajicu. Та zi
vite vec jedanput kao covjek! 

- U pocetku nisam Ьiо u staпju da јој геkпеm nijednu jediпu лiјес. 
Prosto sam se ukocio. Као da mi је zapela kost u grlu. Osjecao sam kako 
шi krv L1Clara Ll glavu i u noge. One слnе kafe, i ject.na i druga, staja•le su 
na stolu jos •nepopijene. Zaboravili smo na -njiћ. Ustao sam, пaglo izvukao 
iz dzepa onaj S<il ing sto sam pozajmio od Zike za hlj eb i slaпiпu, te vrlo 
glasno pozvao konobara, tresnuo ga pred iznenadenu spijunktl. 

- Platit·i, mol im platiti, ove d\rije crne kafe. za gospodu i za шепе. 
Gospodine koпobare, zurim, moliш dodite da vаш platiш. А vi, madaш, 
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naisli st~ na krivu adresu, recite to vаыт gospodaгiтa, а ujedno iт recite 
i тоје ime. Zoveт se Pavle Bastaj.iC i ne spadaт u vase kolo. ёini тi se 
da пi vi пе z,nate kako тi је ime. Ne zеИт vise nikad da v.as \n:idiт. Kroouo 
sam d.jrektno prema vratirna i sпazrro koracao tako da nisaт п·i osjetio 
svoje kurje ooi па tabaniщa. I eto те, тој Sunja, opet ovdje. VidiS i sат 
kako те to sve slomblo. Мајkн li јој njenн spijнnsku. Koliko me је sато 
gonila. . 

Та upoгna zena. nije Ьila cinovnik Бngleskog .poslanstva. Napгotiv, Ьila 
је ,jz Sovjet·skog posla.nstva. Stari ruski boljsevik. DoЬila је zadatak od pred
stav;nistva Koшin•tenпe da pгovjeri odanost Pavla Bastajica i jos nekЉ dru
gova oko njega. То је Pavlu Bastaj<ieн li6no pгizn~Ia, ona sата, аН пе н 
Engleskom vec и Ruskoт poslanstvu. 

VI 
U jednom od beckih pгedgrada 2Jivjela је jedna radnicka porodica. Na 

zalost, ne sјесат se ni imena, а ni нlice gdje је O!Ila staпovala. Znaт sато 
to da se ta ulica nalazi negdje iza prvog gradskog pojasa. 

Вес је, narime, urbanisticki vrlo Јјјеро i smisJjeno graden, ј to u krugo
viтa. Graden је tako da . se svaki stranac тоzе u .njemu vr:lo brzo sпaci. 
Сепtаг grada naziva se »Prsten<< (RЬng). On је пajljepS.i i .najstarij i d1io Веса. 
Тн se nalaze: Univerzitet, Vijeenica, Parlament, dv.ije zgrade muzeja, ра trg 
Sva•rcenberga sa veЊkirn spoтeni•koт i dalje prema dunavskom kanalн na
laze se monumentalne zgrade miпistaJrstva, а na suprotпoj .stJra.ni Drzavпa 
орега, Gradsk•i teatar, Cootra1na banka ј dr. Na нdaljenosti od nekoliko 
kilometara ш~lazi se drugi okrug, kojri se zove P•rvi pojas (Guertel). Iza ovog 
pojasa dolaz~ dr-ugi .ј s ljedeCi poja•sevi. Rimgoт i poj.aseviтa јuте traтvaj i 
oko Веса, а drug;i apet тadijalnim Нпiјата ·рrета centru grada, рrета R~пgu. 
Ulice sto idu paraleJn.o sa R•ingom i oko pojaseva oЬiljezene su elipsastim 
tablaтa, а one koje idu radijalпo prema centru grada ј presijecaju paralelпe 
ulice ozпacene su р['ютоцgаопјm tаЬ!ата. 

Eto, negdje izmedu Prvog i Drugog beckog pojasa zivjela је ta radn.icka 
porodica. Кнса ove radпicke poroddce sluzila је nата,. jug;oslovenskim komн
пistima kao j.avka tj. kao mjesto gdje sщо mogЪi navrati1Ji i dobiti iпforma
cije. Tu su navracali nasi jнgoslovenski ·ilegalci, kao i олi jugoslovensk.i ko
тu;n~sti koj·i su se nalazili u Becu sато privremeno, ла nekom proputovaпju. 
Ovdje su cekali dok im se ne regнblsн putJne isp.rave. Mi sто kod nje ostav
ljal.i ponekad na снvапје i nekj materijal. Njeni 6lanovi izgledali sн nат kao 
'' гlо dobri i posteni ljudi i kao svjesнi i aktJivni austr·ijs.ki komLшisti. Aktiv
nije od оса i majke Ъile su, zapravo, пjihove dvije kcenke. Mlada је ЫЈа 
Ijepuskasta, а starija нpadlj.ivo r.uZ.пa. То је starija zavidjela svojoj тladoj 
sestri. Svoju zavist n•ije nikada znala da sak·гije. ёesto se ponasala рrета 
пјој vrlo gгubo, ра nат је to nјепо drzanje Ыlо dosta neugodпo . 

Nekako u ргоlјесе 1925. •ili 1926. godine stanovao је neko vrijeшe н 
а\юј kuci jugoslovenski koтuпista iz Hrvatske Ivan Kobler. U Becu је zivio 
pocl iтеnот HriЬar. HriЬar је Ьiо onjzak, vrlo cvrsto graden, piecat radnik. 
Mislim da је u оло vгijeme bio ј siпdikalni fuпkcioner н revolucionaгnim 
sindikatima Jugoslavije. Imao је jajoliku, veoma celavu glavu, sl16пu glavi 
Lenjina i Pl~hanova. Oci sн .mu bjle vrlo krupne, prod'OJllle i plave kao nebo. 
KoЬler Је Ьiо vrlo z.ivahan covjek, veseo, а u diskиsjj·i govorljiv i logicaп. 
Kada је branio svoje шјs!јепје, nastupao је zustro, upoгno i ubjed·ljivo. Nije 
lako davao · drugima da dodu do •rjjecj. Izgledalo mi је kao da је vrio akti
van, jer је cesto dolazio и Вес i prisustvovao razпim koпferenoijama ili 
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drugim ilegalnim sastancjma jиgoslovenskЉ komunista, ра је navracao i и 
КlиЬ stиdenata markэista iz JLtgos lavjje. Na taj nacin иро:zюао sam КоЬЈега
-НrЉаrа. S njime sam se sиsretao nekoljko риtа ј na ra:zшjm mjestjma. 

Jednoga dana posao sam da posjetim HriЬara и njegovom stanu. Nosjo 
sam sa sobom u koznoj tотЬi dosta iJegaJnog mateгjjala. Izmedu ostalog, u 
torbl se nalazila i jedna flas jca hemijskog mastjJa. Ovim mastilom pisali 
smo nevidljiva pisma. (Preko nevjdljiv;ill redaka p jsalo se oblcnom crnom 
olovkom. Zagгjjavanjem papjra, slova Ьi pos·tala vidljiva). Tu је Ьiо ј pri
mjeгak пajnovijega broja Srpa i cekiea, pгj•mjerak Crvenog brodarca, dv.jje 
tгi Lenjinove brosuгice prevedene na srpskohrvatski jezik, ј jos neke druge 
st \тaгi. Sa sobom sam nosio i neke cla nke koje sam uzeo iz stamparije, ра 
sam namjeravao da ih pokazem KoЬ!eru, te da jh zajedlno korigiramo ј pri
preтjmo za паrеdл·ј broj Srpa i cekica. (Nadao sam se da се mi KoЬler 
Ltkazati na neke nedostatke i dati korisne primjedbe na nasu jzdavacktt 
djelatnost.) 

Kada sam stigao do kuce ј usao и stan, doeekala me Ana, s tarija sestra 
i uvela и HriЬarovu sobu, reka:vS.i mi da jos nije dosao i preporucila da ga 
malo pricekam ( јег da се, ро svoj prifjci, docj svakoga casa) . Cekao sam u 
soЬicj dvadesetak minиta, kad odjednom и sobtt ude Ana. Bila је иzrujanL~ 
ј vrlo uspla11irena .i пervozna. Prisla је k menj ј sapпula mj. 

- Ти је policija. Носе da kod nas jzvrЭi premetacjnu. Idite, idite iz 
kuce. 

Ustao sam bez razmisljanja, izjsao и dvoriste, а Ana me otpratila do 
dvorisпe ogra:de, kоји sam mlako pres·kocio. Prethodпo sa:m је .иpitao da Ji 
nюze da primi mоји torbи i da је sakrjje 111а nekom sigurnom m jestu. Во
јао sam se, пaime, da me ne ићvati nekj de tektiv sa punom tasnom u 
rukama. Ana је V'rlo priЬrano prihvatila moju ponиdu i rekla: 

- Vrlo rado, sakrjcu је dobro, ne briлite, Ьiсе posve sigurna, niko је 
песе naci. 

Bilo mi је malo C.udnovato da је Allla takp Ьгzо pril1va.ti la moju po
nudu. AJi u tom momentи nisam iшао dovolj<no ' ' remena cla teшeljitije raz
тjsJim о tome, ра sam brzo predao ·torbu. Preskocivsi ogгadu, nasao sаш 
se na ulic i, stigao do tramvajske s tanice i cekao tramvaj. Odjednom mi pг i
s tиpi nekj nepoznati covjek i nepr.imjetno se predstavi kao detektjv becke 
policije. Tiho mi rece: 

- Moljm vasu legitimacjju. 
Ја sam mu је dao. 
- Izvolite poci sa mnorn. Udite и onaj auto tamo, pokazujuCi 11а jedna 

polioijska kola koja su stajala kraj p lo6nj·ka. 
Bilo mj је drago sto nisam kod sebe jmao svoju сгnи torbu, ali sam 

is to,тгemeno pomislio da ovo sve n.jje .nikako slucajпo. Izgleda mi kao da ј е 
to vec nekako organjzovana akcjja policije. 

Malo sam se kao naljutio na ·detekt>iva i rekao mu: 
- Mozda se varate, gospodjne. Sta zeli te. Ја sam s tudent medjcine, ne 

bavim se nj·kakvjm nedozvoljenim poslovima. 
Detektiv па to tiho i bez uzrujavanja prjmijeti: 
- Nista, nista ne mari. Molim vas иdite и onaj аиtо. Nece vam se nista 

пcugodno dogocliti. Samo cete blti podvr~nuti krat'kom saslusanju. 
Usao sam u auto ртiје detekФiva, ра smo se zajedno odvezli u Direkcjjи 

becke policije, koja se nalazjla negdje па Rmgu. Zatvorili su те u malu 
celijtt. Tu sam jed110 vгijeme sjed·io i гazmisljao: s ta li to znaci? Kako l i је 
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doslo do te provak i moga hapseпja? Ти mora da ima nesto prikлi,,eпo. 
Da li је Апа иspjela da sakrije mоји tогЬн? Sta li se tlogodilo s КоЬlегот
-НriЬагот? Da nije тozda on prava zrtva и cijeloj ovoj aferi. Nije li, moZda, 
on иhapsen kada se vгасао и stan. Ко li је na sve to Ltpozorio policijи? 
Naтetala sи тi se razna pitanja па koja пisam nikako zпао da odgovoriш. 
Опа sи те тпоgо mиcila. U celiji mogao sam о S\'emu mirno da razmisljam. 

U vrijeme kada se to desavalo stano\rao sam u osmom beckom r·ејопи . 
Jmao sam malLt sob-u sa jedпim kгe\retom i otomaпom н иlici Lанdопа. 
Upravo је tada kod mene posve legalпo эtапоvао Veljko RiЪаг, zagгebacki 
zumalist. Radio је vrlo иsрјеsпо u hLtmoristickom listн Koprive. Veljko 
RЉar, .iillteligeпtan пovinar, пapгednih shvataпja, postao је, poslije oktobar
ske revolнoije, aktiv.ni pristalica гadпicke klase. U zagrebackoт hиmoгistic
kom listн Koprive tlиhoV1ito је параdао vladajuci гezim. zeljaп znaпja, od
lLJcio је da ode u Moskvн, te da tamo izнcava politicku ckoпomijи i d·ija
lekticki materijalizam. Posto је volio da se иdнЬlјнј е и fi lozofska pitanja, 
smatгao је da се u Moskvi moCi najbolje da prostиdira marksistickи filozo
fijи. Na ргоlаzи za Sovjetski Savez privremeno se zadгzao н Весн, te se 
пastaпio и mojoj sobi. U Весн је ostao sve dotle dok пiј е нredio svoje pнtnc 
isprave koje sн ти bile potгebne za putovanje. Veljko RiЬar је b io osredпjc
ga rasta, vrlo mrsav sa duguljastim koscatim licem. Na licн, kao i na podи
zem nosи, ~тао је sitпe okrнglaste o:liljke. Vjeгovatno su to bili ostaci 
ргеЬоlјеlЉ bogirпja. Iшао је prilicno gиstи plavkastн i talasastн kosн. Zacи
clo, обi su nш bile гazlicite Ьоје, јеdпо plavo, а drugo smede. 

Sjedeci Ll svojoj zatvoreпoj celiji, гazmisljao sam: Ako satla pode poli
cija u тој staп, naCi се tато Veljka RЉara. Nadam se da ти to пikako 
пе moze пaнditi. Veljko је dosao н Вес posve legalпo, sa роtрнпо isprav
лim pasoseт. Zbog toga ти se sigиrпo песе пista dogoditi. I tako sam н 
toj celiji ostao i prespavao cijelн пос. Sнtradan је dosao poblcijski strazaг 
ро mепе i poveo те u kancelarijи istгaznog komesara па saslнsaпje koje 
sam пestrplj 'ivo ocekivao. Interesovalo me је zasto san1 нћарsеп. Kada sam 
kопабnо dosao ргеd jednoga crпomanjastog, lijepo obнcenog i dotjeranog 
policijskog komesara, ovaj mi је pokazao stolicu sto ј е stajala ispred njego
voga stola. Росео је onim ноЬiсајепim stereotipnim pitanjima: 

- Vase ime? Preziтe? Gdje ste rodeni? Drzavljanstvo? 
Kada је zavrs'io sa ov·iт pitaпjima, presao је na stvar: 
- Sta ste јисеr radiJ.i и stanн gospodice Ane? 
- Nista. Navracam k njiшa dosta cesto. То su moji dobri znaпci i 

pгijatelji 
- Moliш vas, govoгite ist~nu - гесе mi komesar zapovjednickim tопош. 
- Nego sta, govoтim samo istinн. Neman1 namjerн da lazem. То nije 

шој оЬiсај - odgovor.io sam komesaru dosta ubjedljivo. 
- Е, ра dobro, ko vam је taj Н.riЬar? 
Sinula mi је u ратеt шisao sta da mu odgovorim, ·ра poceh: 
- Gospod,~ne kотеsаге, taj Ribar za koga se vi inteгesнjete zovc se, 

zapгavo, Veljko ЮЬаг, i оп је шој odlican prijatelj. Тај covjek је vrlo po
zпati zagrebacki zu-rлalist, odl-icaп lшшorist . On је јеdап od uгedn.ika za
gгebackog humoristickog lista Kopriva. Treba ga se dobro cнvati i paziti Ма 
covjek pred njiт govoлi .Ј radi. Јег, ako vas taj covjek нhvati и svoje pero, 
onda ste propali. Takav је to opasan пovi.пar. 

Tako sаш odmah u pocet'ku okre.nuo stvar u svoju korist. 
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- Molilm, molim, to је vrlo ·interesantno - prinlljeti mi malo zacudeno 
aust:.rijski policajac - а .kako izgleda taj HriЬar? Molim vas opisite ga malo. 

Opisao sam taбno kako izgleda тој pnivremeni podstanar Veljko RiЬar. 
Narocito sam istakao gustocи njegove kose kao i razlicjtи Ьоји njegovih 
ooiju. 

Odjednom me komesar prek:ide i vjknu: 
- Slиsajte i pazite. Vi se nalazite 111а saslusanju. Nemojte to da zabo· 

ravite. Oiпi mi se da se salite sa mnom. Jos jednom vas иpo:юravam da 
morate govo:niN ist:iпи, inace cu vas policijski prebacitoi preko granjce u 
Jugoslaviju. 

- Govorim vam pravu is·tinu. Ponavljam vam, gospodine komesare da 
ја nikada 111е lazem. То је za me.ne veblka иvreda. 

- Е, ра dоЬго, gdje se nalazi taj HrЉar? 
- Velj'ko RiЬат stanuje и mom stanu u Laudonovoj иlici. Pгjv·remeno 

је dosao u Вее •kao sto doiaze i mnogi dr.ugi ljudi. On је posve jspravaп 
covjek. Ne тazumijem zasto se toliko ·interesиjete za njega. 

Poldc'ijski komesar se na to opet dobro razljutio, ра је glasno pozvao 
detektiva i naredio ти da odmah pode u moj stan i da dovede Veljka 
RЉara. U medиvremenи naredio је teJefonom da dovedu HгiЬara-Koblera. 
Za nekoliko trenиtaka иsао је и komesarovu kancelarijи detektiv, а ртеd 
njim laganim korakom karacao је KoЬler-HгiЬar. 

KoЬler me pogleda иkocenim pogledom. 
- Pogledajte dobro, pomajete li ovoga covjeka, је 1i to taj HriЬar -

upita me 'Poliaijsk'i komesar. 
- Ne, gospod!ine, toga covjeka nisam и zivotu vidio. Мој prijatelj ј 

po:zюanik Veljko RЉar posve је drugi covjek i izgleda drugacije. Ovaj је 

celav ј o~Ьiljan, а RЉar ·ima gustu kosu i veliki је salj jvdzija. 
Sada је tek komesaгa иhvatila Jjurina i оп zagalaшi: 
- Izvedite HriЬar-a napolje. Odmah. Sшjesta. 
Detektiv izvede HriЬara, ·koji је cijelo vrijeme slusao sta govorim i pri 

tome ји cutao, gJedaju6i me stalno ukoceпo i ozЬiljno . Kada је KoЬler 
izasao .iz kancelarije, komesaт је пastavio da vice na mene: 

- Vi ste оЫсаn lazov. Vi ste s-trasno pokvaren covjek. Neшate и sebl 
пi trиnke postenja. Pretvarate se da HriЬara nikada niste vidjeli, а on је 
vas saradnik i vi risti ste sto i on. 

Zatim naredi detektivu da me odvedu и celiju. 
Sada mi је stvar Ыlа mnogo jasnija. 
Istoga dana, pos lije podne, pusten sam na slobodu. Interesovalo me је 

sta је Ыlо sa mojom koznom toгbom , sta se dogodilo s materijalom, а sta 
sa hemijskim шastilom. Otisao sam Ani i ona mi је bez 11ijeci vratila torbи. 
Stvari ·sи Ьile ртЉсnо ispreturane, hemijsko mastilo роtрипо razmuceno ,ј 
пiје bllo vise upotreЬljd.vo . Odmaћ mi је Ьilo jagn.o da se moja torba nalaZJila 
u rukama policije, -ра је opet vracena Ani. 

- Sada mi је Ana postala malo sumпj iva. К п јој nikada vise n.isam 
odla:zrio. Pricao sаш svoj;im naj•bblim dгugovima sta mi se dogodilo. Poslije 
nekakvog provjeravaпja, jspostavilo se da је Ana, podlegavsi iskusenj u, pгi
doblvena vecom sumom novca da slиzi policiji. Ona ј njena kuca n'isи nam 
vise sluZile •kao javka. 

Posblje desetak dana doЬio sam od becke policije p ismeno •rjesenje о 
izgnanstvu. Dat mj је i rok, ali sam odmaћ, posredэtvom ·advokata dra Ma·u
rera, clana Socijaldemokratske partije, predao pismenu zalbu. Cekao sam 
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па ponovno t·jesenje. U Austriji је vazю zakon da se rjesenje odgada dok 
lraje zaiЬe-ni postupak. Redao sат zalbu za zа!Ьот i radio dalje. Poslije 
duzega петеnа, nekako krajem 1926. godine, pozvao те је opet onaj isti 
poJicijski koтesar. Tvrdio је da politicki radiт, ра mi је ukratko rekao: 

- Vi radite poJiticki protuzakonito. Posto studirate тedicinu, bolje bi 
''ат ЬiЈо da se таnје bavite poИtikom. Poznato тi је da imate jos samo 
cl,,a ргеdтеtа do zavrsetka vasil1 studija. Dајет vат sest тjeseci vremena 
da polozite jos ova dva predтeta. Ako za to vrijeme ne zavrsite studije, 
pгedacu vas na granici jugoslavenskoj poJiciji u ruke. Birajte. 

Odgovoгio sат bez dugoga razmisljanja: 
- Prihvataт prijedlog. Zavгsicu и rokи. 
Zavrsio sam medicinu и datoтe roku i proтovirao. Kada sam о tоте 

razgovaгao sa Mustafom GoluЬiceт, on тi је sтijuci se rekao: 
- Dragi тој Sunja, ti znas kol iko ја тrzim policijи, ali u ovome s ltt· 

caju zasluzuje pгiznanje. Svaka јој cast. Sada si, SLшja, postao doktor. То 
се ti тnogo u zivotu valjati. Hvala јој. 
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