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Два писма кажњених 
,,друштвено-корисним радом" 1949. 

године 

Неретко читамо констатације историчара Аа је најтеже 11.uµ, историјских 
извора докучити атмосферу једног времена, све оне карактеристике миљеа, пси

холошког стања људи, укупног "меса" огољених чињеница. Мемоарска грађа, 

ту је велика помоћ, писма као нарочити извор, посебно. 

За велику тему југословенско-совјетског сукоба, 1948. године углавном су 
познати официјелни извори партијских и државних органа, на добром је путу 
отварање домаћих фондова из периода доношења Резолуције и резолуција ИБ 
у Југославији, већ дуже је времена попустила аутоцензура учесника. Ретки су, 
међутим, списи који комплексније сликају време Информбироа, посебно по
ложај и психолошко стање информбироаца, или оних који су тако називани на 
друштвено-корисном раду. О њима, затвараним по разним тамницама, Голом 
отоку, објектима са посебно тешким условима рада, још се мало зна. Једном 
створен обруч конспирације тешко пробијају и најупорнији истраживачи. Знамо 
за физичка злостављања тих људи, могу се реконструисати методи примене 
укупне репресије итд. Психичка стања злостављаних, међутим, могу се само 
наслућивати. Кроз које, какве и колике тортуре духа су прошли ти људи, на
стојаће да одгонетну још многе научне дисциплине. Ту је историографија за
сигурно недовољна. 

Шта је све прошао човек, потписник ових писама 1948. године, шта у тре
нутку потписивања акта, а шта 20 година касније, тешко се може објаснити 
уобичајеним категоријама. Скоро смо у једној партијској Информацији из 1961. 
прочитали да је у Југославији до тог времена регистровано више од 61 хиљада 
ибеоваца. Нису сви они били на "друштвено корисном" раду, али су очито били 
евидентирани, под мањом или већом репресијом. Многи од њих потписали су 
или написали слична писма, која мало говоре о личностима, а много више о 
времену настанка. 

Оригинали писама чувају се у Архиву Јосипа Броза Тита под заједничком 
одредницом П-4-а/31. 
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Београд 

Друже Тито, 

Годишњак за друштвену историју П/2,1995. 

МАРШАЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ЈОСИПУ БРОЗУ - ТИТУ 

У часу нашег пуштања на слободу прве мисли и топлу захвалност упућује
мо Теби, друже Тито, и нашој херојској Партији. Безгранично смо срећни и 
радосни што се враћамо у крило наших јуначких народа и поново ступамо у 
борбени строј градитеља социјализма. Срећа је и част бити грађанин наше дивне 
домовине - једине истински социјалистичке земље, радити и борити се за бољу 
и љепшу будућност наших народа, вођених руком хероја Тита. 

Ми смо заслужено били издвојени од наших слободарских народа у оним 
тешким часовима када су они, упркос бјесомучним нападима московских кон

трареволуционера, под Твојим руководством, друже Тито, настављали историско 
дјело изградње социјализма. Прихвативши лажну и клеветничку пропаганду 
Москве и њених сателита ми смо се одвојили од народа и постали слијепо оружје 
хегемонистичке и освајачке политике совјетских властидржаца. Слиједећи ту по
литику ми смо издали оно што је најсветије нашим народима, издали смо оне 
драгоцјене тековине извојеване у крви и огњу револуције и радили на томе да 
нашу слободну социјалисти"lку земљу претвори;мо у губернију московске биро
кратске касте. Али у тим својим настојањима ми смо се још једном увјерили 
да је наш народ јединствен, монолитан и нераскидиво везан за Тебе, свога вођу 
и учитеља. 

Под Твојим руководством предвођени Комунистичком Партијом Југосла
вије, наши народи створили су своју слободну социјалистичку државу - Феде
ративну Народну Републику Југославију, неразрушиво братство и јединство и 
непобједиву Народну Армију. Твоје име, друже Тито, симбол је народног једин
ства у борби за бољу будућност и социјализам, оваплоћење и израз народних 
тежњи. И као у ослободилачкој борби, тако и данас, Ти водиш и довешћеш 
наше народе до коначне побједе. 

Ми знамо да на нашим границама звецкају оружјем московски поробљи
вачи. Али они треба да знају да су наши народи научили да бране и чувају своју 
земљу, њену слободу и независност. О томе им најрјечитије говори блиска исто
рија. Крвљу и костима освајача засуте су планине и поља наше домовине и сваки 
насртај на њих освајачи су скупо плаћали. Судбина сваког који би се усудио да 
посегне на нашу свету груду не може бити другачија. Данас су наши народи 

више него икада у историји спремни да бране своју домовину и тековине На
родне револуције за чије су остварење пале стотине хиљада најбољих народних 
синова. И данас, ако буде затребало, друже Тито, раме уз раме са осталим труд
беницима наше земље, стаћемо и ми на браник отаџбине и својим животима 
бранити њену слободу. 

Ми смо схватили сву погрешност пута којим смо ишли као следбеници 
контрареволуционарне политике Информбироа. Јасно нам је зашто се Инфор
мбиро тако бјесомучно окомио на нашу, једину социјалистичку земљу, наш Цен
трални комитет и Тебе, друже Тито. Са гњевом и мржњом осуђујемо злочиначку 
политику издајника Стаљина и осталих информбироовских деспота. Они својом 
политиком поробљавања и експлоатације других народа, политиком интересних 
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сфера и агресије гурају свијет у нови покољ - у нову трагедију. Свијетла ле
њинска епоха Совјетског савеза припада прошлости. Ренегат Стаљин и његови 
требанти издали су тековине Октобра и повели СССР путем изрођавања у зем
љу државног капитализма. Деспотија и терор бирократске касте створили су 
неподношљиве ропске услове живота народима СССР-а и информбироовских 
земаља. Безбројни су примјери њихове злочиначке политике. 

Бестидне клевете и ратнохушкачка пропаганда, провокације и убијања 
наших граничара, прогоњење и депортовање наших националних мањина, по

дривање мирољубиве сарадње међу народима, рушевине Кореје, експлоатација 
и незапамћено насиље над народима информбироовских земаља, логори смрти 

у тајгама Сибира, злочини геноцида у самом СССР-у и источно-европским зем
љама, ријечити су примјери тираније московских империјалиста и угњетача. Да
нас се дубоко стидимо чињенице да смо и ми некада слиједили такву политику 
и да смо спадали у шачицу оних дезертера и издајника који су били спремни 
да проводе паклене планове Информбироа у поробљавању наше домовине. 

Борба наше Партије за слободу и независност земље, за истински соци

јализам и пракса и живот СССР-а збацили су кринку са лица кремаљских тирана 

који су издали идеје социјализма и ствар међународног радничког покрета. 

Ми смо ослобођени свега онога што нас је некада везивало за издају. Зато 
у првом реду смо захвални Теби, друже ТИто, захвални за дубоко хуман однос 
према нама, за огромну бригу и помоћ која нам је пружена да би поново постали 
корисни чланови заједнице и вјерни синови своје земље. 

Учествујући на изградњи пруге Бреза - Вареш ми смо се трудили да 
извршавањем и премашивањем повјерених задатака дамо још један доказ наше 
спремности да се укључимо у борбу наших народа за изградњу срећније и љепше 
сутрашњице. Повезујући ова два металургијска гиганта ми смо настојали да 
што више допринесемо тој борби за изградњу социјализма у коју ћемо се, као 
слободни људи, укључити свим срцем и жаром. 

У нама су друже Тито поново пробуђена она лијепа и велика осјећања 
љубави за народ и родну груду. Ми ћемо чврсто збијени уз наше народе непо
колебљиво слиједити пут којим их ти водиш, побједоносни пут Народне рево
луције и социјалистичке изградње. У свом будућем животу и раду ми ћемо се 
бескомпромисно борити против свих непријатеља наше домовине ма са које 
стране они долазили. Стога пута, друже Тито, никада и нико неће нас више 
скренути, јер смо данас дубоко свијесни да је једино тај пут правилан, да је то 
једини пут за људе који у себи имају поштења и воле свој народ и своју родну 
груду. 

Живио друг Тито вођа и учитељ наших народа - непоколебљиви борац за 
побједу социјализма у свијету! 

Живјела наша славна КПЈ предводник наших народа у борби за слободан 
и срећан живот! 

Живјела наша социјалистичка домовина Федеративна Народна Република 

Југославија доследан борац за мир у свијету! 




