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Један италијански поглед на Југославију:
о активности новинара листа Унита у Београду
током шездесетих и седамдесетих година 20. века
АПСТРАКТУМ: На основу грађе из Архива Југославије и из архива Комунистичке партије Италије у Риму, у овом чланку анализирана је активност италијанских комунистичких новинара у
Југославији током шездесетих и седамдесетих година 20. века.
Фокус анализе је на разговорима ових новинара са југословенским
званичницима, као и на њиховим интерним извештајима о Југославији, који су слати партијској централи у Риму.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: СКЈ, КПИ, Унита, комунизам, штампа, Италија.
Након деценија турбулентних односа између југословенских и италијанских комуниста, раних шездесетих година 20. века Савез комуниста Југославије (СКЈ) и Комунистичка партија Италије (КПИ) успели су да успоставе
стабилну и пријатељску међупартијску сарадњу. У деценијама које су следиле, а поготово у периоду након совјетске интервенције у Чехословачкој 1968.
године, односи између двеју партија константно су се побољшавали, постајући веома блиски, чак савезнички.1 Један од аспеката те блиске међупартијске
1

О односима између СКЈ и КПИ видети: S. Mišić, „Yugoslav Communists and the Communist Party of Italy, 1945-1956”, u: Italy’s Balkan Strategies (19th – 20th Century), ur.
V. Pavlović, Beograd 2015; С. Мишић, „Обнављање односа између Савеза комуниста
Југославије и Комунистичке партије Италије 1955–1956. године”, у: Токови историје, 2/2013, Београд 2013; M. Galeazzi, Togliatti e Tito. Tra identità nazionale e internazionalismo [Тољати и Тито. Између националног идентитета и интернационализма],
Rim 2005; P. Karlsen, Frontiera rossa. Il PCI, il confine orientale e il contesto internazionale 1941-1955 [Црвена граница. КПИ, источна граница и међународни контекст
1941–1955], Gorica 2010; M. Zuccari, Il dito sula piaga. Togliatti e il Pci nella rottura fra
Stalin e Tito 1944-1957 [„Болне теме”. Тољати и КПИ у расколу између Стаљина и Тита
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сарадње била је и активност неколико италијанских комунистичких новинара који су посећивали Југославију, било као стални дописници партијског листа Унита (L’Unità) било као његови привремени репортери. Током њиховог
боравка у Београду и другим југословенским градовима они су се сусретали
са бројним југословенским званичницима и грађанима, остављајући о томе
сведочанства како у својим текстовима за Униту тако и у интерним партијским извештајима слатим централи КПИ у Риму.
Уз покушај да се дâ шири контекст сарадње између италијанске комунистичке штампе и Југославије, у примарном фокусу овог чланка су поменути интерни партијски извештаји, плод активности италијанских комунистичких новинара у Југославији. Осим ових извештаја посебно је анализирано и
неколико разговора Унитиних новинара са југословенским званичницима, о
којима сведоче југословенски извори, а написи објављени у штампи, са изузетком аналитичних прилога Ђузепеа Бофе2 из 1966. године, нису у фокусу
овог чланка. Наш фокус на интерне документе и разговоре који су остали
ван очију јавности, као и отклон од јавних новинских написа, има два главна
мотива. Пре свега, велика већина чланака о Југославији који су излазили у
Унити током наведене две деценије мале су сазнајне вредности. Радило се
или о штурим информацијама, налик на агенцијске вести, или чланцима чија
је аналитичност била ограничена добрим међупартијским односима, те су се
они умногоме базирали на тврдњама југословенске пропаганде. С друге стране, у разговорима са југословенским комунистима и у интерним извештајима
који су слати у Рим италијански комунистички новинари били су слободнији, детаљнији и аналитичнији у приказивању југословенског социјализма.
Стога, усредсређујући се на изворе овог типа, циљ овог чланка је покушај
да осветли како су италијански комунистички новинари који су посећивали
Југославију гледали на њен систем – које процесе и проблеме су сматрали
кључним, шта су хвалили, а шта критиковали у југословенском социјализму.

2

1944–1957], Milano 2008. Упркос томе што односи између КПИ и СКЈ нису у центру
њихове пажње, вреди поменути и следеће публикације италијанских историчара које
доносе важна сазнања о међупартијским везама: M. Galeazzi, Il Pci e il movimento dei
paesi non allineati 1955-1975 [КПИ и Покрет несврстаних земаља 1955–1975], Milano 2011; S. Pons, L’impossibile egemonia. L’URSS, il PCI e le origini della guerra fredda
(1943-1948) [Немогућа хегемонија. СССР, КПИ и корени Хладног рата (1943–1948)],
Rim 1999; S. Pons, Berlinguer e la fine del comunismo [Берлингвер и крај комунизма],
Torino 2006 (ebook).
Ђузепе Бофа је био чувени италијански комунистички новинар, дописник Уните из
Москве током педесетих и шездесетих и важна фигура у партијској спољној политици.
Нашој стручној јавности познат је као аутор двотомне историје СССР-а, објављене у
Југославији током осамдесетих – G. Boﬀa, Povijest Sovjetskog Saveza I-II, Opatija 1985.
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***
Са обнављањем међупартијских односа раних шездесетих година, обнављао се и интерес италијанске комунистичке штампе за ситуацију у Југославији. Током 1962, године у којој је постигнуто и ново званично помирење
између Београда и Москве,3 један новинар Уните провео је месец дана у Београду, током којих је интервјуисао и Едварда Кардеља.4 Упркос том почетном интересовању, Унита је у наредном периоду наставила да о Југославији
пише мало. Такво одсуство пажње италијанске комунистичке штампе само је
погоршавало један од кључних недостатака међупартијских односа. Наиме,
услед честих сукоба и прекида односа у прошлости, италијански комунисти
су почетком шездесетих слабо познавали југословенску стварност. Стога је
Иво Вејвода, југословенски амбасадор у Риму, крајем 1963. године, пред посету Палмира Тољатија Београду, сматрао да би управо Унита морала да буде кључна у бољем информисању италијанских комуниста о ситуацији у Југославији. Уз то, Вејвода је додавао да би већа пажња Уните за југословенске
теме не само допринела бољем међусобном разумевању већ чак и помогла
КПИ у пропагандно-политичком сукобу унутар земље. Наиме, главни напади
на КПИ фокусирали су се на мањак демократије и слободе у комунистичким
државама, те би јаче истицање југословенског примера, по речима Вејводе,
једне слободне и демократске социјалистичке земље, било веома корисно за
италијанске комунисте.5
Након Тољатијеве посете јануара 1964. године, коју Марко Галеаци с
правом наводи као почетак стратешког савеза између КПИ и СКЈ,6 догодио се
значајан напредак на плану сарадње италијанске комунистичке штампе са Југославијом. Наиме, након вишегодишње паузе, Унита је поново успоставила
дописништво из Београда, а место дописника из југословенске престонице
заузео је Фердинандо Маутино. Југословенски комунисти су очекивали да ће,
у складу и са ранијом праксом и тадашњом улогом дописника Комуниста из
Рима Вукоја Булатовића, Маутино бити не само дописник Уните већ и de fac-

3

4
5
6

Током 1962. године Андреј Громико и Леонид Брежњев посетили су Београд, а Јосип
Броз Тито Москву. Један од најзначајнијих мотива овог новог совјетско-југословенског
помирења била је заједничка супротстављеност кинеској политици – Lj. Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, Beograd 2015, 266–271. Кинеска политика била је главни проблем и
кључна тема совјетске спољне политике током шездесетих – O. A. Westad, The Global
Cold War. Third World Interventions and the Making of Our Times, Kembridž 2005, 159.
Супротстављеност Пекингу зближавала је и Јосипа Броза и Палмира Тољатија у том
периоду – M. Galeazzi, Togliatti e Tito, 234–235.
Архив Југославије (у даљем тексту: AJ), СКЈ – Међународна комисија (507/IX), 48/I242.
AJ, 507/IX, 48/I-260.
M. Galeazzi, Il PCI e il movimento dei paesi non allineati, 246-247.
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to официр за везу између два централна комитета. Ипак, у разговору са Богданом Осолником, фебруара 1964. године, са стране КПИ одговорено је да ће
Маутино бити искључиво новинар и дописник, макар неко време.7 Његова каснија активност показала је да давање искључиво новинарских задатака Маутину није било случајно. Његов боравак у Београду био је обележен стручном
неспособношћу и слабим резултатима – југословенски комунисти су се неретко жалили на Маутинов рад, све док га Унита није заменила крајем 1967.
године, а током тих година најбоље написе о Југославији у италијанској комунистичкој штампи донели су други аутори, пре свега Ђузепе Бофа.
Пре него што детаљније уђемо у питање Бофине активности током
посете Југославији 1965. године, важно је додати неколико епизода из међупартијске сарадње током те године. Посебно је важна чињеница да је у
фебруару 1965. Комунистичка партија Италије од Југославије затражила финансијску помоћ за Униту. Марио Аликата, директор листа, посетио је Београд у пратњи Америга Теренција, још једног важног културног посленика
италијанске партије. То је уједно био и међупартијски сусрет највишег ранга
током те године, обележене конфузијом КПИ након смрти вишедеценијског
лидера Палмира Тољатија. Аликатине молбе ипак су остале неуслишене јер
југословенски комунисти нису желели да угрозе билатералне односе са Италијом финансирајући комунистичку штампу. С једне стране, на такву одлуку упућивало је искуство са финансијском помоћи Социјалистичкој партији
(СПИ), која је изазвала негодовање дела италијанских државних органа.8 С
друге стране, жеља да се не угрожавају билатерални односи са Римом била
је посебно важна током 1965, године у којој су се догодили извесни помаци
у међудржавним односима.9 Стога, коначна југословенска одлука била је да
7
8

9

AJ, 507/IX, 48/I-267.
AJ, КМО, 507/IX – 48/I-299. Од 1963. до 1974. године СПИ је део владајуће коалиције
левог центра („centro sinistra”) – U. Gentiloni Silveri, Storia dell’Italia contemporanea
1943-2019 [Савремена историја Италије 1943–2019], Bolonja 2019, 63–140; П. Драгишић, Шта смо знали о Италији? Погледи из Београда на Италију 1955–1978, Београд 2019, 183–239. Имајући у виду да је финансијска помоћ једној владајућој партији
изазивала негодовања са италијанске стране, разумљиво је југословенско оклевање да
помогне КПИ која је била не само најснажнија опозициона већ умногоме и антисистемска партија.
Година 1965. била је веома значајна у билатералним односима јер је у новембру италијански премијер Алдо Моро посетио Београд, тиме поставши први италијански председник или премијер који је посетио југословенску престоницу. Посета је била плод
дипломатске иницијативе, започете крајем педесетих, која је била усмерена ка побољшању билатералних односа. У том периоду решење територијалног спора и снажење
економске сарадње са Италијом било је од велике важности за југословенску дипломатију. S. Mišić, Pomirenje na Jadranu. Jugoslavija i Italija na putu ka Osimskim sporazumima iz 1975, Beograd 2018, 19–59. Што се економског аспекта сарадње тиче, Италија је
била важан југословенски партнер не само на билатералном плану већ и као савезник у
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се Унита подржи искључиво посредно – зајмовима, плаћањем реклама као и
повећањем броја претплата у Југославији.10
Вејводине критике с краја 1963. године о томе како Унита недовољно
пише о Југославији неретко су биле понављане и од других југословенских
званичника у наредним годинама. Тако је у априлу 1965. године Вукоје Булатовић, раније поменути дописник Комуниста из Рима, у једном од својих
бројних и веома аналитичних извештаја о стању у КПИ и међупартијским
односима, такође примећивао да би Унита могла бити кључна у бољем информисању италијанских комуниста о југословенској стварности. По његовој
оцени, не само да је југословенска штампа више пажње посвећивала КПИ него Унита Југославији, већ је и Аванти (Avanti!), званични лист италијанских
социјалиста, више писао о југословенском социјализму него Унита.11 Месец
дана касније Булатовић је поновио ове оцене додајући да би Ђузепе Бофа,
који је био не само пројугословенски настројен већ и веома способан и истакнут новинар, био идеалан кандидат да се такво негативно стање промени.12
Булатовићева замисао се и остварила крајем 1965. Године, када је Бофа посетио Југославију, остављајући вредне новинске чланке проистекле из
овог боравка. Ипак, требало би поменути да су пре Бофе Београд посетила
и друга два италијанска комунистичка новинара. Од њих двојице за Београд
је значајнији и дражи гост био Валентино Парлато, који је у југословенској
престоници боравио у периоду од 20. до 28. октобра 1965. Римски дописник
Комуниста имао је позитивно мишљење и о овом италијанском комунистичком новинару, топло препоручујући партијској централи у Београду да се
Парлату помогне у раду.13 Парлато је у Београд дошао са задатком да пише о
економској реформи, а југословенска партија била је задовољна овом посетом пошто је италијански новинар углавном позитивно гледао на реформу. За
СКЈ је било посебно важно да је италијански гост делио југословенски став
о томе да реформа није проистекла из кризе већ из потребе да се омогући и
оснажи даљи економски напредак. Југословенској страни је такође годило
када је Парлато истицао југословенско искуство као веома важно за његову
партију, услед тога што, како је он рекао, КПИ не би могла да укине законе

10
11
12
13

остваривању бољих услова робне размене са Европском економском заједницом (ЕЕЗ)
– B. Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 1968-1980, London 2016,
28. Питање трговинских односа са ЕЕЗ није било важно само са Југославију већ је у то
време оно било једно од кључних економских питања за све источноевропске државе –
J. M. Hanhimaki, „Détente in Europe, 1962–1975”, u: The Cambridge History of Cold War,
Volume II, Crises and Détente, ur: M. Leﬄer, O. A. Westad, Kembridž 2010, 206.
AJ, 507/IX, 48/I-299.
AJ, 507/IX, 48/I-305.
AJ, 507/IX, 48/I-309.
AJ, 507/IX, 48/I-320.
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тржишта када освоји власт у Италији. У општем сагласју између две стране,
једина тема која је остала неразјашњена, и поводом које је Парлато исказивао
одређене сумње, била је улога партије у Југославији. Наиме, како је реформа
наметала потребу за краткорочном централизацијом и de facto суспензијом
темељног југословенског принципа – самоуправљања, италијански новинар
није видео друге могућности за разрешење ове контрадикције до у јачању
улоге СКЈ.14 Иако је југословенска економска реформа била несумњиво главна тема, током девет дана боравка у Београду Парлато је са југословенским
званичницима разговарао и о неким другим питањима. Једно од њих било
је писање Уните о Југославији, а под том темом посебно се разговарало о
извештавању овог листа о предстојећој посети Алда Мора Београду, као и о
лошем раду дописника Фердинанда Маутина.15
Наиме, Унитино негативно извештавање о Моровој посети, која је за
Београд била од изузетне важности, изазвало је снажно незадовољство у
СКЈ.16 Југословенској иритираности посебно је доприносила чињеница да је
исти лист посету италијанског председника Сарагата Пољској пропратио позитивно. Стога када је Арминио Савиоли, спољнополитички уредник Уните,
посетио Београд да би писао о Моровој посети, југословенска страна му је
јасно исказала своја негодовања. Лука Солдић из Комисије за међународне
односе југословенског ЦК, сусрео се 10. новембра 1965. са дописником Маутином и Савиолијем, током састанка изражавајући поменуте југословенске
замерке на рачун писања њиховог листа. С друге стране, и италијански гости
су имали замерке. Италијанским комунистима посебно је сметало писање југословенске штампе о посети, пре свега тврдње о „аутономној спољној политици” Италије, што је за КПИ био неприхватљив став. На те критике Солдић
се бранио да у питању није био званичан државни став Југославије, већ се
радило искључиво о личним ставовима и запажањима одређених новинара.
На крају овај разговор није допринео приближавању ставова двеју страна,
те је Унита наставила да негативно пише о Моровој посети Београду, тиме

14

15
16

Склоност ка централизму Парлата била је константна одлика погледа италијанских
комунистичких новинара на Југославију, како у периоду пре ове посете тако и након
ње. Јасан пример таквих погледа у претходном периоду јесу написи Алда Тортореле из
новембра 1955, који је у снажној централној власти видео једини успешни рецепт за
сузбијање „локалних партикуларизама”- M. Zuccari, Il dito sula piaga, 321–322.
AJ, 507/IX, 48/I-322.
Југословенске фрустрације Унитиним извештавањем о Моровој посети Београду допринеле су и одлагању посете једне делегације КПИ Југославији. Иако је наведена делегација желела је да реализује своју посету пре Мора, СКЈ је то категорички одбила.
Иако је превасходни мотив за такав став југословенске партије био у жељи да се не
угрозе југословенски билатерални односи са Италијом, негативно писање Уните о Моровој посети фрустрирало је СКЈ и било додатни мотив да се ова међупартијска посета
одложи. AJ, 507/IX, 48/I-342.
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настављајући супротстављеност између две партије по овом питању. У ширем контексту међупартијских односа, ова конфликтна епизода доказује како
је за југословенске комунисте у то време сарадња са италијанском владом
била приоритетна наспрам сарадње са комунистичком партијом те земље. С
друге стране, када се овај сукоб погледа на ужем плану југословенске сарадње са Унитом, фрустрације Београда извештавањем о посети су се, заправо,
само надовезивале на ранија незадовољства СКЈ. Наиме, Југословени су били незадовољни како Маутином тако и Унитом – у том тренутку већ преко
годину дана југословенски комунисти су јасно исказивали своје незадовољство радом београдског дописника, а како је на претходним страницама већ
поменуто, многи југословенски званичници су одраније били критиковали
мањак пажње који је Унита посвећивала Југославији. Свестан ових замерки
на рачун њега и његовог листа, Маутино је у разговорима са југословенским
комунистима покушавао да побољша свој положај и оправда своју дотадашњу активност. Што се Унитиног извештаја о Моровој посети тиче, Маутино се правдао да су негативни делови чланака били Савиолијеви, док је он
писао само позитивне делове тих написа. С друге стране, за општи мањак
интересовања Уните за југословенске теме Маутино је кривио руководство
листа у Риму. По његовим речима, док је он слао детаљне и аналитичке написе, уредништво их је скраћивало и тражило искључиво кратке информативне
чланке.17 Упркос овим покушајима да се оправда, негативан утисак о Маутину био је изразито снажан у Београду, и није се променио у наредне готово
две године његовог рада у Југославији.
Имајући у виду наведене проблеме, односи СКЈ и Уните пред долазак
Ђузепеа Бофе у Београд нису били идилични. Ипак, Бофин једномесечни боравак у Југославији крајем 1965. године био је значајан корак ка поправљању
овакве ситуације. Како је раније наведено, услед његовог професионалног
реномеа и симпатија за Југославију, Бофа је био прижељкиван и радо виђен
гост. СКЈ је очекивао много од његових новинских чланака, те су се југословенски комунисти потрудили да му помогну и омогуће серију састанака на
највишем нивоу. Италијанском комунистичком новинару биле су испуњене
све жеље осим једне – интервјуа са Јосипом Брозом. Ипак, услед срдачног
пријема, ово одбијање није негативно утицало на Бофину позитивну анализу
и благонаклони поглед на Југославију. Југословенски извори показују да је
одлуку да се интервју одбије донео савезни секретар за иностране послове
Марко Никезић, а његов кључни мотив била је жеља да се не угрозе билатерални односи са Италијом. Како је Никезић прецизирао, имајући у виду да су
слични захтеви италијанских некомунистичких новинара током посете Мора
били одбијени, давање интервјуа њиховом комунистичком колеги Бофи по-
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AJ, 507/IX, 48/I-342.
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тенцијално би угрозило међудржавне односе. С друге стране, додатни разлог
да се интервју одбије било је Унитино негативно извештавање о Моровој
посети, које је очито оставило трајнији негативни утисак на југословенске
комунисте. Стога, разлози за одбијање интервјуа били су слични као разлози за раније поменуто одлагање новембарске посете делегације КПИ – жеља
да се не угрозе билатерални односи, али и незадовољство Унитиним писањем. Ипак, док су се прави разлози одлагања новембарске посете крили у
комуникацији са италијанским комунистима, Југословени су били искренији
према Бофи, што се може разумети као посебно поштовање према чувеном
италијанском комунистичком новинару. Наиме, Бофи је отворено речено да
је кључни мотив за одбијање интервјуа то што су његове некомунистичке
италијанске колеге одбијене само месец дана раније.18
У средишту Бофиног интересовања била је југословенска економска
реформа, а унутар те теме питања интеграције југословенске економије у
светско тржиште и природа самоуправног система били су од посебне важности за италијанског новинара. Његови утисци били су превасходно позитивни, и Бофа је посебно истицао југословенску отвореност и критичко проматрање у суочавању са економским проблемима.19 Иако су критички осврти
италијанског госта били много ређи од похвала, вреди посебно приметити
ове замерке. Њихов значај лежи у томе што оне нису биле искључиво лични
Бофини ставови, већ критике које су се и пре и након ове посете неретко понављале од стране италијанских комуниста, тиме осликавајући кључне идеолошке разлике између двеју партија. Тако је, на пример, Бофа примећивао
да је, упркос прокламованој демократичности, утицај СКЈ на самоуправљање снажан, или износио свој став да су плате у Југославији одређене тако
да демотивишу образованије, професионалне кадрове.20 Током једне вечере
у Београду Бофа је отишао најдаље и најексплицитније у својим критикама, подвлачећи две основне замерке. Прва замерка је била да су Југословени
били превише фокусирани на економију те последично занемаривали друге
политичке аспекте стварности,21 док је друга замерка била да су, по његовом
18
19

20

21

AJ, 507/IX, 48/I-336.
Бофа није био усамљен у оваквим оценама. Штавише, готово сви гости из КПИ који су
посетили Југославију током шездесетих и седамдесетих наглашавали су како су грешке и проблеми у Југославији, за разлику од осталих социјалистичких земаља, били
признавани и предмет отворене дискусије.
Готово идентичну примедбу износила је и делегација културних посленика КПИ, предвођена Росаном Росандом, у посети Југославији маја 1965. године – AJ, 507/IX, 48/I315.
Неколико месеци раније, у априлу 1965. године, један неименовани али утицајни италијански комуниста (чији извештај о посети је достављен централном комитету КПИ)
посетио је Југославију и стекао сличан утисак – по његовом суду ,Југословени су били
превише фокусирани на конзумеризам и економски стандард, занемарујући друга по-
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суду, унутар југословенске партије постојале илузије око процеса интеграције југословенске економије у светско тржиште. Бофа је сматрао да та интеграција не би могла да реши све југословенске проблеме, а уз то је био уверен да
би „међународни капитал” захтевао извесне концесије од Београда пре омогућавања Југославији да постане интегрални део светског тржишта. На крају
вреди поменути и да је Бофа, попут својих колега из Уните, сматрао да су у
Југославији постојале одређене илузије око Алда Мора, политичара који је,
по његовом суду, био недвосмислено веран НАТО-у. Упркос овим значајним,
али ипак ретким критикама, југословенски утисак о Бофи и његовој посети
био је и више него позитиван.22
Одмах по повратку у Рим, почевши од 4. јануара 1966. године, Бофа је
објавио серију од четири чланка о Југославији у Унити. Први прилог, насловљен „Југославија 1966. – социјализам и демократија на реформском испиту”, фокусирао се на, по ауторовом суду, необичну природу југословенске демократије. Бофа је хвалио отвореност у сучељавању са проблемима, тј. јавну
дебату чак и о најболнијим проблемима и непопуларним решењима, која се,
по њему, ретко виђала у другим државама. С друге стране, италијански комунистички новинар примећивао је полемичан и страствен дух Југословена и
њихове политичке активности те је, у складу са његовим раније поменутим
примедбама, хвалио улогу партије као јединог фактора који је могао да контролише веома хетерогене погледе унутар југословенског друштва. У другом
чланку Бофа се бавио огромним економским напретком Југославије након
1945. године, који је, по његовој оцени, могао бити настављен искључиво
кроз интеграцију у светско тржиште. Аутор је такође додавао како је протекционизам Европске економске заједнице био највећа препрека за Београд у
том погледу. Трећи чланак био је једна синтетичка анализа самоуправљања.
Сам назив написа – „Самоуправљање је дугачак пут”, указивао је на двосмисленост ауторовог става. С једне стране, Бофа је имао симпатија према
идеји, али је, с друге, био свестан проблема у имплементацији овог система.
Кључна Бофина опсервација била је да је самоуправљање систем који би био
далеко прикладнији за неку од индустријски развијених земаља, док је у југословенском економском систему, који је био детерминисан великим регионалним разликама у развоју, централизам неминовно побеђивао у пракси.
Ипак, Бофа је био уверен да је самоуправљање прави пут за Југославију, те
је у чланку цитирао Вељка Влаховића, који је рекао да је његова земља прешла само један, мали део пута ка исправном циљу. У последњем, четвртом
чланку, Бофа је анализирао првих шест месеци реформе и њене резултате:
с једне стране, стандард је опао, а цене су расле услед ограничења држав-
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литичка питања”. Archivio del Partito comunista italiano (у даљем тексту: APCI), Esteri,
MF 0527, p. 2961-2963.
AJ, 507/IX, 48/I-336.
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них субвенција, али су, с друге стране, спољнотрговински баланс и продуктивност били побољшани, док незапосленост није значајно порасла услед
снажне активности синдиката. Ипак, подвучено је да је то био само почетак
једног дужег подухвата, у који је Бофа веровао. По његовом мишљењу, југословенска реформа морала је да успе јер су људи који су је осмислили били
храбри, одлучни и аналитични.23
Бофини чланци, исцрпни и позитивни, заличили су на, у Београду, дуго очекивану промену у Унитином ставу према Југославији. Ипак, реакције
на ове написе унутар КПИ показале су да међупартијски односи нису били
идилични. Наиме, почетком 1966. године делегација СКЈ посетила је Италију боравећи на конгресу италијанских комуниста. Током конгреса делегација
је дошла у сукоб са италијанским комунистима због одбијања да потпише
декларацију КПИ којом би се осудио режим у Индонезији због прогона комуниста.24 Током свог боравка у Италији, обележеног конфликтном атмосфером
у односима са италијанским домаћинима, југословенски гости су имали и
један састанак са Бофом. Бофа је обавестио Југословене да је, услед раније наведених филојугословенских чланака, био под нападом многих својих
партијских другова. Ова вест, уз сукоб на конгресу, показивала је постојање
снажних антијугословенских ставова унутар КПИ.25
Ипак, у месецима који су следили, односи између двеју партија су се
поправили, а смена Александра Ранковића је посебно пробудила Унитин интерес за Југославију – Аугусто Ливи и Ђузепе Бофа посетили су Југославију
током лета 1966. године, са задатком да извештавају о овој великој политичкој промени у земљи.26 Већ 12. јула, непуне две недеље након пада Ранковића, Ливи је дошао у Београд и разговарао са Вељком Влаховићем. Током
разговора Влаховић је партијску кризу објашњавао као сукоб „демократских”
и „бирократских” снага унутар СКЈ.27 „Демократске” снаге су биле оне које
23
24

25
26

27

AJ, 507/IX, 48/I-336.
У питању је био талас антикомунистичке репресије и масовних убистава индонежанских комуниста, започет крајем 1965. године. Под вођством тадашњег високог официра
и будућег председника Сухарта, брутално је нападнута трећа највећа комунистичка
партија на свету (Комунистичка партија Индонезије, која је бројала близу три милиона
чланова). По неким проценама, скоро милион индонежанских комуниста је убијено –
R. Service, Compagni. Storia globale del communismo nel XX secolo [Другови. Глобална
историја комунизма у XX веку], Rim–Bari 2011, 494.
AJ, 507/IX, 48/I-345.
Бофини чланци о смени Ранковића објављивани су у Унити у периоду од 10. до 14.
септембра 1966. Тон ових чланака био је наклоњен југословенском руководству и у
потпуном сагласју са тврдњама званичне југословенске пропаганде. APCI, Esteri, MF
0536, p. 2434-2441. Ипак, ови чланци нису потпуно осликавали погледе КПИ на „случај Ранковић”, као што ће бити показано у наставку овог текста.
Овакви ставови били су подробно појашњавани италијанским комунистима и у новин-
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су желеле да ојачају самоуправљање и утицај радника, док су „бирократске”
снаге биле сачињене од појединаца који су себе идентификовали са државном моћи. Свој приказ партијске кризе Влаховић је завршио подвлачећи да
је најважније било то што је проблем разрешен јавно и демократски. Аугуста
Ливија ипак није интересовала искључиво „афера Ранковић” у њеном најужем смислу, већ се италијански гост занимао и за одређене шире импликације ове кризе. Стога, Ливи је питао о могућем постојању фракција унутар СКЈ,
о односима између југословенских народа, као и о погледу на југословенску
реформу у осталим источноевропским социјалистичким државама.28 Влаховић је укратко негирао постојање фракција и унутрашњих сукоба, највише
говорећи о трећем питању. По његовом суду, упркос испрва негативним реакцијама на југословенску реформу у Источној Европи, у тим земљама дошло
је до одређене промене става и интереса за упознавање са југословенским
искуством реформе. Ипак, Влаховић је подвлачио да СКЈ није сматрао своја
решења валидним за све, тиме имплицитно стављајући до знања да Београд
није намеравао да промовише своје идеолошка решења унутар социјалистичког блока. Коментаришући ситуацију у Источној Европи, Влаховић и Ливи
су се сагласили да је демократизација била кључно политичко питање у региону, процес од кога је зависила политичка будућност ових социјалистичких
држава. Југословенска перцепција Ливија била је позитивна, иако се примећивало да, као и многи други италијански комунисти пре и после њега, Ливи

28

ско-пропагандном материјалу на ову тему, који је СКЈ приљежно слао у централу КПИ
у Риму - APCI, Esteri, MF 0536, p. 2379-2428.
Ова питања, али и чињеница да је управо Ливи посетио Југославију са циљем да се информише о „случају Ранковић”, снажно указују на могућност да је он аутор једног непотписаног интерног извештаја, заснованог на информацијама прикупљеним у разговорима у Југославији, који се налази у Архиву КПИ у Риму. Насупрот јавној подршци
југословенској партији и Јосипу Брозу, садржај овог извештаја сведочи о другачијем
интерном погледу италијанских комуниста на смену Александра Ранковића. По мишљењу аутора извештаја, Ранковић је био гарант јединства и идеолошке кохезије југословенске партије. Његова смена тумачила се као ветар у леђа одређеним словеначким
и хрватским комунистима чије су идеолошке позиције сматране „ревизионистичким” и
„антисовјетским”. Стога, процена аутора била је да ће предстојећи радикалнији реформизам СКЈ неминовно бити перципиран као претња у Москви, а посебно као опасан
пример за остале социјалистичке земље. Аутор извештаја сматрао је да је са Ранковићем на власти СССР био спремнији да толерише реформе у Југославији, свестан да
одређене границе неће бити пређене. Стога, оцена овог италијанског комунисте била
је да ће смена Ранковића неминовно водити сукобу између Москве и Београда. С друге
стране, аутор је предвиђао и међунационални сукоб унутар земље, услед чињенице да
су руководиоци чија је моћ са сменом Ранковића порасла фаворизовали националне
интересе развијених република, тј. Словеније и Хрватске. APCI, Esteri, MF 0545, p.
2098-2102. Наравно, ова негативна перцепција смене Ранковића није посебно неочекивана, имајући у виду скепсе и незадовољство поводом смене Ранковића присутне у
источноевропским комунистичким партијама – Lj. Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, 318.

Богдан Живковић, Један италијански поглед на Југославију: о активности...

217

„није разумео” улогу СКЈ, тј. није схватао због чега се југословенска партија
одрицала централизма у време када је реформа, по његовом суду, налагала
управо супротно.29
Осим епизоде са сменом Ранковића, током 1966. и 1967. године мало
тога значајнијег се дешавало у односима између италијанске комунистичке
штампе и Југославије. Ипак, вреди поменути да је децембра 1966. Лука Паволини, заменик директора Ринашите (Rinascita) и познати новинар, провео
десет дана у Југославији пишући о реформи,30 а да је септембра 1967. године
спољнополитички уредник Паезе сере (Paese Sera) Сињорини посетио Београд, хвалећи југословенску спољну политику и критикујући политику КПИ
према Трећем свету, коју је оценио „плитком”.31 Ипак, најзначајнији су били
односи са Унитом и константно југословенско незадовољство радом Маутина,32 који је на крају замењен далеко успешнијим Франћеском Франком
Петронеом.33
Петроне је не само наследио Маутина већ постао и званична веза између двеју партија, налик дописнику Комуниста у Риму Вукоју Булатовићу.
Стога, у разговорима са југословенским комунистима, Петроне се није само
информисао о ситуацију у Југославији већ је и преносио важне поруке и захтеве своје партије. Тако је 15. јануара 1968. у разговору са Луком Солдићем из
Комисије за међународне односе југословенског ЦК он пренео молбу КПИ да
југословенски медији на италијанском језику, пре свега Радио Копер, почну
да снажније пропагирају КПИ.34 Тај захтев Петроне је начинио у име Акилеа
Окета, високог функционера КПИ, који је водио одељење за штампу и пропаганду ЦК италијанске партије, и који је био спреман да дође у Београд и
уговори детаље сарадње по овом питању. Југословенска реакција била је негативна, услед жеље да се не угрожавају међудржавни односи са Италијом.35
29
30
31
32

33
34

35

AJ, 507/IX, 48/I-355, 360, 361.
AJ, 507/IX, 48/I-365.
AJ, 507/IX, 48/I-384.
Један од примера тог незадовољства може се видети у разговору између Нијаза Диздаревића и Карла Галуција (Галуци је у то време водио Одсек за спољну политику ЦК
КПИ и био један од Југославији најближих руководилаца КПИ), 11. августа 1967. AJ,
507/IX – 48/I-381.
AJ, 507/IX, 48/I-385.
Захтеви КПИ да Радио Копер, који се емитовао на италијанском језику и чији се сигнал распростирао широм северне Италије, константно је постављан у међупартијским
односима током шездесетих и седамдесетих. Више о томе у: B. Živković, „Le questioni
delle minoranze e del conﬁne nei rapporti fra il PCI e la Jugoslavia, 1955-1975” [Питање
мањина и границе у односима између КПИ и Југославије, 1955–1975], Atti Volume L,
Centro di ricerche storiche Rovigno, Rovinj 2020 (у штампи).
AJ, 507/IX, 48/I-396. Током једног каснијег састанка са Петронеом, 5. фебруара 1968.
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Да је Петронеов положај у Београду био неупоредиво повољнији него његовог претходника Маутина демонстрира још један разговор између
Петронеа и Солдића, одржан 14. јануара 1969. Године, пред конгрес КПИ.
Наведени конгрес се одвијао у светлу сукоба између италијанских и совјетских комуниста поводом војне интервенције у Чехословачкој и Петроне је
обавештавао Југословене како је совјетски притисак на његову партију био
снажан, додајући како је посебна мета тог притиска био Карло Галуци, високи партијски функционер веома близак СКЈ. Солдић и Петроне су разговарали и о погоршаном здрављу генералног секретара Луиђија Лонга, као
и о снажењу позиције Енрика Берлингвера – на шта се у Београду гледало
веома позитивно. Иако су у том периоду односи између двеју партија били
веома блиски, пре свега услед сличних оцена совјетске интервенције у Чехословачкој, у Београду се полако стицао утисак да КПИ почиње да се ограђује од својих ранијих експлицитних антисовјетских ставова, па и од Југославије. У том контексту, Солдић је напоменуо како је југословенска партија
замерала италијанским друговима објављивање Лонговог писма КПСС-у из
1960.36 Петроне је бранио такав потез, говорећи да је наведено писмо било
део историје, те стога није могло бити избрисано. На то је Солдић одговорио
искрено, излажући централни проблем. Наиме, југословенски функционер
истакао је да је његовој партији ова ситуација личили на извесно политичко
балансирање КПИ. Петронеов одговор, иако само имплицитно, откривао је
да југословенска страна није грешила у својим проценама. Наиме, италијански комунистички новинар је одговорио кратко али знаковито, наводећи да
је његова партија морала понекад да балансира. На крају разговора двојица
саговорника осврнула су се и на неке југословенске унутрашње теме, прецизније, на албанску побуну на Косову и Метохији. Петроне је са групом страних дописника посетио јужну српску покрајину, а његов лични утисак био
је да ситуација није била толико лоша колико се испрва чинило из Београда,

36

године, овај став је поновљен, тада на један далеко формалнији и јаснији начин. AJ,
507/IX, 48/I-400.
Наведено писмо објављено је као део једне публикације, зборника историјских докумената, под насловом „КПИ и Међународни раднички покрет 1956–1968”. Југословенске
оцене избора докумената биле су позитивне, пре свега јер је фокус уредника био на
Двадесетом конгресу КПСС-а и Тољатијевим списима о аутономији. Ипак, југословенска страна била је разочарана објављивањем овог писма, које је Лонго послао КПСС-у
у оквиру светске комунистичке конференције у Москви 1960. године. Негативна југословенска реакција проистицала је из тога што у наведеном писму лидер италијанских
комуниста није доводио у питање совјетске критичке оцене југословенског социјализма, које је Лонго тада делио, већ је само тражио умеренију критику југословенске
партије, како би се избегло иритирање југословенских маса и изолација Београда од
покрета. Југословенска процена била је да КПИ, објављивањем овог писма које је испуњено критикама на рачун СКЈ, жели да „балансира” између Москве и Београда. AJ,
507/IX, 48/I-395.
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додајући да га посебно интересује да ли је било одређених утицаја на побуну
из Тиране.37
Добар статус Петронеа у Београду демонстриран је и односом СКЈ
према питању његове плате, проблему који се поставио током 1969. године. Наиме, један од видова југословенске финансијске помоћи италијанским
комунистима било је давање плате Унитином дописнику.38 Како је Петроне
сматрао да су средства која је имао на располагању недовољна, 11. новембра
1969. информисао је Солдића о својој намери да се маја следеће, 1970. године, врати у Италију. За Југословене ово је била неповољна вест – Петроне је
био поштован и његов рад сматран корисним, те му је СКЈ обећао повећање
примања.39 Двадесетак дана након овог састанака једна делегација СКЈ, предвођена Цвијетином Мијатовићем, посетила је КПИ и осврнула се на питање
Петронеових примања током разговора са Ђан Карлом Пајетом40 и Ђузепеом
Бофом у Унити. Разговор је био на граници непријатног, јер је Пајета имао
неколико циничних коментара на рачун СКЈ. На почетку састанка критиковао
је југословенску политику у арапском свету, наводећи да Београд увек подржава власт у државама средње јачине. Након тога, Пајета се цинично осврнуо
на деловање Петронеа у Југославији. Пре свега, исказао је своју фрустрацију
Петронеовим хапшењем, а посебно тиме што током тог инцидента суд није
контактирао СКЈ.41 Поводом питања Петронеове повишице, Пајета је био ве-

37
38

39
40

41

AJ, 507/IX, 48/I-428.
AJ, 507/IX, 48/I-430. Како је СССР током 1969. године, као својеврсну казну за критике
интервенције у Чехословачкој, смањио финансијска давања италијанским комунистима, питање југословенске финансијске помоћи постало је ургентно. Петроне је био
само један од неколико функционера КПИ који су у том периоду обавештавали Југословене о финансијским проблемима партије, тражећи (успешно) јачу југословенску
новчану помоћ. AJ, 507/IX, 48/I-431.
AJ, 507/IX, 48/I-442.
Ђанкарло Пајета био је чувени руководилац КПИ који се већим делом своје каријере
бавио партијском спољном политиком и имао знатан број сусрета са југословенским
комунистима. Због тога што је био један од најизразитије просовјетских кадрова у руководству КПИ, за Југословене није био међу омиљенијим италијанским комунистима.
У време овог разговора Пајета је био директор Уните. Више о Пајети у његовим мемоарима – G. C. Pajetta, Le crisi che ho vissuto. Budapest Praga Varsavia [Кризе које сам
проживео. Будимпешта Праг Варшава] Rim 1982.
У свом сведочењу о овом инциденту, Петроне је био далеко блажи у погледу те ситуације (о којој нисмо пронашли детаљније информације). Иако је сматрао да није био
добро третиран од надлежних органа том приликом, Петроне је био уверен да је у питању била грешка, а уз то је и био задовољан подршком коју је добио од свих виших
функционера југословенске партије у вези са овим непријатним случајем. Насупрот
овом Петронеовом виђењу, Пајета је сматрао да инцидент није био случајан, већ да се
радило о провокацији југословенских безбедносних служби. APCI, Esteri, MF 0308, p.
1430-1432.
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ома хладан, истичући да је то Петронеов проблем, који њега не интересује,
као и да би Петроне морао да пише више о обичном животу, па чак и скандалима, а не само о политици. На Пајетин цинизам југословенски гости су
одговорили на сличан начин, наводећи да Пајета очито жели такве чланке јер
његов лист не пише ништа слично о осталим социјалистичким земљама.42
Након ових разговора у Риму, Солдић се још једном састао са Петронеом и информисао га о току састанка са Пајетом. Петроне је био сагласан са југословенским запажањима, поготово са проценом да Пајета жели да он пише
о југословенским проблемима јер Унита не сме да помиње кризне ситуације
у социјалистичком блоку. Унитин дописник из Београда допунио је ову оцену
додајући да му је директор Пајета већ неко време тражио да се фокусира на
националне сукобе и проблеме у југословенском систему, што је он одбијао.
Што се Пајетиних ироничних коментара тиче, Петроне је објаснио да су они
били његов манир већ неко време: на пример, кад год је Петроне имао неки
проблем, Пајета му је одговарао: „то је југословенско самоуправљање”. Овакво понашање Пајете Петроне је тумачио као плод његових фрустрација – као
просовјетски кадар, он је остао ускраћен за највише позиције у руководству,
које су водили Берлингвер и Лонго, тандем чији су ставови према Москви
били значајно другачији. Петроне је такође упозоравао Солдића да су те циничне опаске заправо биле одраз Пајетиних искрених и интимних ставова. На
крају састанка Солдић је питао Петронеа због чега италијански комунисти
више не помињу самоуправљање, и због чега ова идеја није била популарна у
Италији колико у осталим западним државама. Петронеов одговор био је да
је његова партија избегавала да користи овај термин како не би била означена
као пројугословенска, додајући да би СКЈ морао да уложи више напора у информисању КПИ и пропагирању самоуправљања у Италији.43
Ипак, Петроне није био једина тема наведеног децембарског састанка
Мијатовића, Бофе и Пајете. Друга тема, подједнако важна у сарадњи СКЈ и
Уните, била је Бофина идеја да се у листу објави један велики чланак о Југославији, по угледу на ранији о Румунији, који је укључио интервју са Чаушескуом. Стога је Бофа још једном затражио интервју са Јосипом Брозом. Уз
несумњиву пропагандну корист коју би објављивање оваквог чланка донело
југословенском режиму, кључни аспект предложеног аранжмана била је идеја да се овим путем, тј. кроз плаћање чланка, што би представљало индиректну, тј. легалну и легитимну финансијска помоћ, помогне италијанска партија.
Пошто је нешто раније и лист француских комуниста Иманите (L'Humanité)
затражио интервју са председником Брозом, југословенски органи су ове две
молбе анализирали у једном заједничком извештају. Београд је био наклоње42
43

AJ, 507/IX, 48/I-447.
AJ, 507/IX, 48/I-445.
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нији да се Бофи, пре него Иманитеу, омогући интервју са Брозом, и то из четири разлога: 1) као вид подршке КПИ која се суочавала са побуном леве унутрашње опозиције окупљене око часописа Ил манифесто44 (il manifesto); 2)
услед чињенице да је Унита писала далеко више о Југославији него Иманите; 3) имајући у виду да је Бофа планирао да интервјуише и некомунистичке
лидере, док су његове колеге из Иманитеа желеле да објаве интервјуе само
са комунистичким лидерима из земаља Варшавског пакта; 4) коначно, јер је
ово био други пут да Бофа тражи интервју са председником Брозом (први пут
се то догодило 1965, што је раније поменуто у овом тексту). Услед ових аргумената, одлучено је да се Иманите одбије, али ни Бофина молба није одмах
прихваћена. С обзиром на предстојећу посету југословенског председника
Италији, одлучено је да се интервју да тек након обављене посете, како се не
би угрожавали међудржавни односи.45
Иницијално, посета Јосипа Броза Тита Италији била је предвиђена за
децембар 1970. године. Ипак, у децембру је дошло до кризе у билатералним
односима и одлагања посете. Повод је била једна изјава Алда Мора, тада министра спољних послова Италије, дата у италијанском парламенту, којом се
имплицитно оспоравао југословенски суверенитет у Зони Б Слободне Територије Трста. Наведена криза у билатералним односима кратко је трајала, те
је већ јануара 1971. договорено је да се посета ускоро одржи.46 Непосредно
пре него што је билатерална криза била разрешена, првих дана јануара 1971.
године, београдски дописник Уните Франко Петроне сачинио је један извештај о ситуацији у Југославији (теме су биле: унутрашња криза,47 спољна
политика и односи са Италијом) и послао га Серђу Сегреу48 у партијској цен44

45
46

47

48

У то време КПИ је била подељена на више унутрашњих фракција. Једна од њих била
је партијска „левица”, предвођена Пјетром Инграом, која се оштро супротстављала реформизму десног крила партије. Иако се Инграо противио томе да се лева струја КПИ
отворено конституише и успротиви руководству партије, упркос том ставу део његових
присталица формирао је часопис Ил манифесто који је умногоме био супротан званичној политици партије, критикујући је са левих позиција. Први број часописа изашао је
у јуну 1969. године, а уредничка политика била је инспирисана егалитаризмом кинеске
револуције. Суочен са оваквим кршењем партијске дисциплине, ЦК КПИ је, у сагласности са Инграом, донео одлуку да се из чланства избаци група комуниста окупљених
око Ил манифеста. D. Sassoon, One Hundred Years of Socialism. The West European Left
in the Twentieth Century, London-Njujork 2010, 303.
AJ, 507/IX, 48/I-446.
Више о посети у: S. Mišić, „Poseta Josipa Broza Tita Italiji 1971. godine”, u: Tito – viđenja i tumačenja, ur. O. Manojlović Pintar, Beograd 2011; S. Mišić, Pomirenje na Jadranu,
135–160.
Национална криза у Југославији умногоме је оштетила престиж СКЈ међу италијанским комунистима током 1971. и 1972. године – M. Galeazzi, Il PCI e il movimento dei
paesi non allineati, 225.
Серђо Сегре био је једна од веома значајних фигура у спољној политици КПИ. Касних
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трали у Риму. Овај извештај први је од неколицине сличних записа Унитиних дописника из Београда насталих током седамдесетих, чија важност лежи
у разликама од новинских текстова који су се појављивали на страницама
Уните. Наиме, у питању је један документ који непосредно показује како је
Франко Петроне видео Југославију и њене кључне проблеме, својим ставовима утичући и на перцепцију Југославије у највишим ешалонима КПИ.
Анализирајући југословенску кризу, Петроне је посебно истицао да су
економске недаће и децентрализација довели до дубоких проблема у односима између југословенских нација и република. По његовом суду, кључни
сукоб био је између Србије и Хрватске. Основа тог сукоба била је у различитим погледима на децентрализацију: српско руководство хтело је наставак тог процеса, услед добре економске ситуације у републици, док су њихове хрватске и словеначке колеге желеле централну контролу, посебно над
банкама и фирмама за увоз и извоз, које су углавном пословале у Србији и
остваривале велике профите. Петроне је анализирао и Брозов предлог о колективном руководству које је требало да га наследи. По информацијама које
је италијански новинар добио, идеја о ротирајућем генералном секретару била је изнуђено решење, настало услед отпора хрватских кадрова првобитном
плану да Кардељ наследи Јосипа Броза Тита на месту председника. Што се
југословенске спољне политике тиче, Петроне је примећивао велику дипломатску активност током 1970. године, подвлачећи да је Београд успео не само да организује конференцију Несврстаних већ и да нормализује односе са
Кином, Вијетнамом и Светом столицом, као и да буде активнији у Западној
Европи, са Титовим посетама Француској, Холандији, Белгији, Луксембургу
и Савезној Републици Немачкој.49 Поводом ситуације у Пољској50 и „лењинградског процеса”, две теме од велике важности за италијанске комунисте у
то доба,51 Петроне је обавештавао своју партијску централу да је СКЈ на та

49

50

51

шездесетих, као саветник генералног секретара Луиђија Лонга, Сегре је био кључан за
успостављање ближих веза између КПИ и западнонемачких социјалдемократа (СПД).
У том периоду он је чак (успешно) посредовао у преговорима између СПД-а и Немачке Демократске Републике око легализације западнонемачке комунистичке партије. D.
Sassoon, One Hundred Years of Socialism, 335-336. Током шездесетих и седамдесетих
Сегре је био чест и веома пријатељски настројен саговорник југословенских комуниста, а његова значајнија улога у односима са СКЈ датира од 1958. године, када је Сегре
краткотрајно био дописник Уните из Југославије. AJ, КМО, 507/IX – 48/I-212.
Петроне је, дакле, примећивао важне процесе и промене у југословенској спољној политици тога доба, промене које су касније од историчара назване „новом спољнополитичком оријентацијом” Југославије – Lj. Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, 357–383.
Талас протеста децембра 1970. године који је довео до промене на челу пољске партије – Владислава Гомулку заменио је Едвард Гјерек. A. Kemp-Welch, „Eastern Europe:
Stalinism to solidarity” u: The Cambridge History of Cold War, Volume II, 228-229.
Под „лењинградским процесом”, како је овај догађај у југословенским документима
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два догађаја гледао исто као КПИ, додајући како је стога југословенска штампа детаљно преносила ставове италијанских комуниста. На крају извештаја
Петроне се осврнуо и на југословенско-италијанске односе. По његовом суду,
упркос недавној конфронтацији, Југословени су позитивно гледали на односе
са Италијом и, како му је саопштио Стане Доланц, били су уверени да ће се
криза у билатералним односима ускоро превазићи. Завршавајући свој извештај билатералним темама, Петроне је додао једну кључну информацију, која
је била од великог значаја у међупартијским односима током прве половине
седамдесетих. Наиме, он је децидно назначио да је југословенска страна очекивала далеко већи јавни ангажман италијанских комуниста око пограничног
питања, тј. око нерешеног питања државне границе и мањина између Југославије и Италије.52
Унутрашња криза појачала је интересовање италијанских комуниста за
Југославију те је Унита још једном послала једног од својих најцењенијих
новинара, Ђузепеа Бофу, да посети суседну социјалистичку земљу. Бофа је
у Југославију стигао касног јуна 1971. године. Италијански новинар је још
једном срдачно дочекан од стране југословенских комуниста, и били су му
омогућени разговоре са различитим руководиоцима највишег ранга у Србији, Хрватској, Словенији и Македонији. Уставне и партијске реформе биле су
у основном фокусу Бофе, али италијански гост се интересовао и за међунационалне односе, економију, самоуправљање, па чак и неке аспекте спољне
политике, попут југословенске оцене стања у међународном комунистичком
покрету или односа са Бугарском. Током посете Бофа је углавном био пасиван и слушао југословенске домаћине. Ипак, вреди истаћи два важна аспекта Бофиног погледа на Југославију, који су као такви посебно нотирани и
у југословенском извештају о посети. Пре свега, Југословени су у извесној
мери били разочарани „нереалним поређењима” италијанског госта. Како
се у југословенским изворима наводи, наместо да Југославију пореди са, на
пример, упоредивом Турском, Бофа је Југославију поредио са индустријски
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називан, подразумевали су се судски процеси из децембра 1970. године, на којима је на
строге затворске казне осуђена једна група совјетских Јевреја која је покушала да илегално напусти земљу. По југословенским информацијама, ситуација у Пољској, „лењинградски процес”, али и све масовније миграције из СССР-а у Израел довели су до
драматичног опадања совјетског престижа међу италијанским комунистима. AJ, 507/
IX, 48/I-470.
APCI, Esteri, MF 058, p. 19-24. Од овог Петронеовог извештаја па све до Осимских
споразума 1975. године СКЈ је константно притискао италијанске комунисте да се јавно и активно заложе за брзо решење граничног питања на бази de facto стања границе,
успостављеног 1954. године. Оклевање КПИ да испуни ова југословенска очекивања
било је једно од ретких проблематичних питања у иначе складним и блиским међупартијским односима тих година. Више о томе у: B. Živković, „Le questioni delle minoranze
e del conﬁne nei rapporti fra il PCI e la Jugoslavia, 1955-1975” (у штампи).
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развијеним земљама Запада. С друге стране, нотирана је и склоност Бофе ка
централизму, нешто што је било присутно код многих италијанских комунистичких гостију, тј. његово позитивно коментарисање јачања улоге СКЈ.53
Иако су југословенски комунисти били више него задовољни радом
Франка Петронеа, Петроне је 1971. године напустио Југославију и место дописника Уните из Београда. Крајем октобра 1971. у Београд је допутовао
нови Унитин дописник, Артуро Бариоли.54 Упркос Петронеовом повратку у
Италију, СКЈ није прекинула контакт с њим, што сведочи о одређеној блискости и поверењу између Петронеа и југословенске партије. Већ јануара
1972. године догодио се један значајан сусрет са Петронеом, приликом посете Владимира Бакарића Италији. Наиме, Бакарић је посетио Рим са намером да информише четири италијанске леве партије (поред комуниста, то су
били социјалисти, социјалдемократи и ПСИУП55) о актуелним догађањима
у Хрватској, тј. о свргавању руководства хрватске партије. Након сусрета са
Лонгом, Пајетом и Сегреом у централи КПИ, током кога су се ови највиши
партијски руководиоци распитивали о евентуалним међунационалним расцепима унутар ЈНА и преносили забринутост Јаноша Кадра због ситуације у
Југославији, Бакарић је имао један неформалан сусрет са Петронеом.56
Током тог сусрета Петроне је југословенској страни пренео важне информације о различитим погледима на Југославију који су постојали унутар
КПИ. По његовим речима, постојала су три различита тумачења југословенске кризе унутар ове партије. Одређени италијански комунисти, пре свега
стари кадрови, гледали су веома негативно на ситуацију у Југославији. По
њиховом суду, тадашња југословенска криза била је логичан и неминован
исход погрешног самоуправног пута којим је држава ишла од 1948. године.
Насупрот њима, многи у КПИ позитивно су оцењивали ситуацију сматрају53

54
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AJ, 507/IX, 48/I-481. У фебруару 1972. година Бофа је учинио још једну посету, представљену као „допунску“ у односу на ову у лето 1971. Ипак, у центру Бофине пажње
тада је била пре свега ситуација у Хрватској, а италијански новинар је о томе имао разговоре са Станетом Доланцом и Јосипом Врховцeм. AJ, 507/IX, 48/I-493.
AJ, 507/IX, 48/I-487.
Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria – Италијанска социјалистичка партија пролетерског јединства. Италијански акроним ПСИУП овде је искоришћен услед његове
употребе у југословенским изворима. У питању је била италијанска левичарска партија настала 1964. године. ПСИУП је формирало лево крило социјалистичке партије,
незадовољно чињеницом да је СПИ одустала од свог традиционалног савезништва са
комунистима и формирала владајућу коалицију са демохришћанима. ПСИУП је постојао све до 1972. године, када је већина његовог чланства прешло у КПИ. Више о
историји ове партије у: A. Agosti, Il partito provvisorio. Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano [Провизорна партија. Историја ПСИУП-а у италијанској „дугој шездесет
осмој”], Рим–Бари 2013.
AJ, 507/IX, 48/I-491.
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ћи да је Југославија, за разлику од Чехословачке 1968. године, показала да
је сама способна да разреши своје унутрашње кризе. И, на крају, одређени
кадрови КПИ сматрали су да је јаз између неразвијених и развијених делова
Југославије био основни проблем и узрок свих криза у земљи. Упркос тако
различитим погледима, Петроне је наглашавао да италијански комунисти, за
разлику од осталих италијанских партија, нису били забринути због ситуације у земљи, имајући пуно поверење у руководство СКЈ. Једино чега су се
прибојавали била је евентуална примена недемократских и репресивних мера у решавању кризе. Пре свега јер би таква репресивна решења последично
угрозила престиж комунизма у италијанској јавности, али и зато што би такав пут могао да приближи СКЈ Москви.57
Петронеове речи јасно су показивале да су односи Југославије и Совјетског Савеза били веома важна тема за КПИ у том тренутку. Стога је неколико
месеци након овог састанка, јуна 1972. године, нови београдски дописник
Уните Артуро Бариоли припремио један извештај о том питању и послао га
партијској централи у Риму. У извештају Бариоли је нагласио како многи у
Југославији негативно гледају на побољшање односа са Москвом, у томе видевши жељу Јосипа Броза да осигура и ојача своју моћ. Како је италијански
комунистички новинар навео, ти отпори нису били експлицитни али су били
распрострањени међу југословенским новинарима, чак и унутар СКЈ и државног апарата. Такве отпоре Брозовој политици Бариоли је посебно уочавао
унутар Савезног секретаријата за иностране послове. Наиме, како је Бариоли
подвлачио, док се у Брозовим изјавама могла уочити посебна партијска нота у сарадњи са СССР-ом и осталим социјалистичким земљама, у изјавама
ССИП-а односи са тим државама третирани су на исти начин као и са свима
другима. Детаљније објашњавајући своја сазнања о наводном сукобу Броза и
ССИП-а, Бариоли је за пример узео предстојећу посету америчког државног
секретара Роџерса и две хипотезе о тој посети, које је чуо од својих саговорника у Београду. Наиме, једни су сматрали да је ова посета била жеља југо-

57

AJ, 507/IX, 48/I-491. Страх од југословенског приближавања Москви о коме је Петроне
говорио Југословени су примећивали и касније, нпр. током разговора са Карлом Галуцијем у октобру исте године. Раније поменути Галуци био је високи функционер КПИ
који се бавио спољном политиком и имао честе и блиске контакте са Југословенима.
Галуци је припадао једном кругу партијских функционера који су у југословенским
извештајима називани „аутономистима”, услед њиховог отпора совјетској хегемонији
у комунистичком покрету и пројугословенској оријентацији. У разговорима са Галуцијем било је примећено да су „аутономисти” посебно страховали да би криза у Хрватској
могла да приближи Београд и Москву. AJ, 507/IX, 48/I-501. Таква страховања нису била
безразложна имајући у виду совјетске понуде да „помогну” Брозу у решавању овог горућег унутрашњег питања. Lj. Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, 378; I. Banac, „Yugoslav
Communism and the Yugoslav State”, u: The Cambridge History of Communism, Volume II,
589–590.
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словенског председника, његов политички маневар против унутрашње опозиције, док су други сматрали да је посета иницијатива савезног секретара за
иностране послове Мирка Тепавца, донесена у сукобу са Брозом. Као посебан вид отпора политици приближавања СССР-у Бариоли је подвукао негативно писање одређених југословенских новинара (из Политике и НИН-а),
који су Брозово склапање трговинских уговора са СССР-ом оцењивали као
нужно, али и претерано мешање председника у економску политику земље,
сектор који је требало више препустити појединачним фирмама. Имајући у
виду овакве написе, као и непосредно пре тога одржану седницу ЦК Србије,
на којој се говорило о „неоибеовцима” и утицају „одређених амбасада”, Бариоли је завршио свој извештај са личним утиском да процес приближавања
Београда и Москве неће бити ни линеаран ни миран.58
Шест месеци касније, децембра 1972. године, Бариоли је написао један дужи и свеобухватнији извештај, у коме је изложио свој широки поглед
на кључне југословенске проблеме и ситуацију у земљи. Најважнија Бариолијева оцена била је да је СКЈ успео да смири кризу, мада је њено поновно
разбуктавање било могуће. По његовом виђењу, ситуација је била више него
критична у моментима пре него што је дошло до одлучне реакције партије.
СКЈ је губио моћ и додир са радничком класом, а јачале су центрифугалне,
националистичке и сепаратистичке тенденције у земљи. Описујући најкритичније моменте, Бариоли је посебно истицао да је њихову драматичност
појачавала чињеница да је Броз, кључни елемент југословенског јединства,
остарио. Како је италијански новинар оценио, „национализам” и „сепаратизам” у Хрватској били су одсудни аларм за федерално руководство партије.
Партијски врх је тада реаговао, и путем централизације успео да поново успостави свој утицај, а отпори новом партијском курсу у Хрватској и Србији
били су толико снажни да је председник Јосип Броз морао да употреби свој
ауторитет и лично интервенише. Бариоли је као кључне актере новог и уског
центра моћи у Југославији апострофирао Броза, Доланца, Бакарића, Љубичића и Кардеља. Што се Станета Доланца тиче, Унитин дописник је њега
посебно издвајао као особу чији ће мандат на челу Извршног бироа Председништва СКЈ бити продужен. Бариоли је такође истицао и улогу савезног
секретара за народну одбрану Николе Љубичића, наводећи да је сваки његов
сусрет са Титом био помно испраћен у медијима, као доказ добрих односа
армије и председника и армијине подршке Брозовим политичким одлукама.
Што се Владимира Бакарића тиче, Бариоли је наводио да је Бакарић био посебно значајан за идеолошку елаборацију сукоба, тј. теоретско идентификовање отпора као „дегенерације у СКЈ и самоуправљању”. На крају, Бариоли
је посветио неколико редова свог извештаја анализи позиције и активности
58
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Едварда Кардеља. Италијански новинар је сматрао да је словеначки комуниста био у сенци партијских криза у Хрватској и Србији, као и да је био умерен
у својим изјавама, али да је „на време” подржао Броза и партијско председништво. Иако се ситуација унутар СКЈ смирила, Бариоли је веровао да су нова
искључења из партије била могућа.59
Годину 1973. Бариоли је видео као кључну годину у којој ће престиж
СКЈ бити на одсудном испиту. Југословенска партија је економску стабилизацију прогласила за приоритет, а у свом извештају италијански новинар је
наводио различите податке који су указивали на алармантно стање југословенске економије: велики спољнотрговински дефицит, инфлацију, растуће
социјалне разлике (Бариоли је подвлачио да је само 17% студената долазило
из радничких породица), незапосленост (званично процењивана тада на 260
хиљада), велику емиграцију (преко милион Југословена, од којих је млађих
од 30 година било 52%), неједнаку развијеност унутар државе. Бариоли није
био сигуран који ће бити смер економске политике СКЈ у наступајућем периоду – да ли се решавање кризе планирало кроз јаче централно планирање,
кроз веће потчињавање законитостима тржишта, или, као трећа опција, која
је италијанском новинару деловала најреалније, кроз неку комбинацију ова
два различита приступа. Пошто се у наступима југословенских руководилаца
константно говорило о јачању самоуправљања, Бариоли се критички осврнуо
на овај концепт и његову улогу у југословенском систему. Наиме, Бариоли је
подвукао једну мањкавост односа југословенских комуниста према самоуправљању, имплицитно указујући на идолатријску природу тог односа. Како
је Унитин новинар навео, нико у Југославији није желео да се одрекне самоуправљања, али нико није био спреман да изврши једну дубинску анализу
економских проблема и пронађе узроке који су генерисали кризу система.
По његовом мишљењу, јавни дискурс о кризи сводио се на површне и пропагандне изјаве о „дегенерацијама” самоуправљања, без одговора на питање зашто и како је до тих дегенерација дошло, и како је додата вредност отишла у
руке банака и технократа, а не радничке класе. На крају извештаја Бариоли се
осврнуо и на југословенску спољну политику, истичући да ће обнова несврстаности бити главни дипломатски циљ. Што се односа са источноевропским
социјалистичким земљама тиче, Унитин дописник је истицао да су они били
очевидно побољшани, али да то никако није значило да је Југославија ушла у
социјалистички лагер. По његовом мишљењу, ови односи били су пре свега
економска потреба – Југославији је мањкало инвестиција са Запада, а западно тржиште је било презахтевно за југословенску привреду, стога, Београд је
био осуђен на ближу економску сарадњу са Истоком.60
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Артуро Бариоли је на месту Унитиног дописника из Београда остао
све до 1975. године. Ипак, грађа из архива обе партије не указује на неку већу Бариолијеву улогу у међупартијским односима током 1973, 1974. и 1975.
године. Насупрот његовим исцрпним и аналитичним извештајима наведеним
на претходним страницама, у периоду након 1972. године Бариоли није оставио слична сведочанства и трагове своје делатности. Стога, његови интимни
погледи на југословенску стварност у том периоду, као и њихов евентуални
утицај на политику КПИ, остају нам непознати. Следећи извештај тог типа
који се може наћи у грађи архива КПИ потиче с краја 1975. године. Његов аутор није тадашњи Унитин дописник из Београда, Силвано Горупи, већ један
други италијански комунистички новинар, раније поменути Аугусто Ливи.
Једна од кључних тема Ливијевог извештаја, насталог током његовог боравка у Београду, били су случајеви неостаљинистичке илити информбироовске
активности у Југославији, тема о којој је поменути дописник Горупи писао за
Униту у више наврата током 1975. и 1976. године.61 Ипак, Ливијев извештај
није био ограничен искључиво на ту тему, већ се бавио и неким важним југословенским спољнополитичким питањима.
Лајтмотив Ливијевог извештаја, мотив који је провејавао у свим анализама и закључцима Унитиног новинара, био је да је опште ишчекивање краја
Брозове владавине и живота, присутно како унутар земље тако и у иностранству, кључно утицало на многа југословенска питања. Извештај се бавио трима темама: кампањом против информбирооваца, обнављањем самоуправљања и несврстаности и, на последњем месту, југословенском дистанцом према
иницијативама за балканску сарадњу. Што се информбирооваца тиче, Ливи
је наглашавао да је то била централна тема југословенске пропаганде у то
време. По његовом суду, западна штампа је умногоме преувеличавала овај
проблем – у стварности радило се искључиво о појединцима сличних идеолошких погледа, никако о озбиљно организованим групама. Имплицитне
оптужбе о страној умешаности у овакве активности, присутне како у југословенској тако и у међународној јавности, остајале су нејасне Ливију. Оно
што је италијанског новинара бунило било је то да су у тим оптужбама навођене земље које су иначе биле повезиване са хрватским фашистима и другим десним југословенским емигрантима, не са екстремно левим информбироовцима. Пошто би Совјетски Савез могао бити једино страно упориште
оваквих активности, једна информација коју је Ливи добио од италијанских
дипломата у Београду додатно је изазивала конфузију код Унитиног нови61

Горупи је о тој теми писао у више наврата. Посебно вреди поменути његове написе
из децембра 1975. године, када је нарочиту пажњу посветио случају Владе Дапчевића
– APCI, Esteri, MF 210, p. 785-787; и из марта 1976. Године, када је Унитин дописник
писао о судским процесима наводним информбироовцима – APCI, Esteri, MF 228, p.
638-639.
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нара. Наиме, италијанске дипломате пренеле су Ливију да је Стане Доланц
уверавао совјетског амбасадора како Југославија не оптужује СССР за овакве
активности. С друге стране, Унитин новинар је примећивао да и југословенска влада, попут западне штампе, преувеличава проблем информбироовског
тероризма. Ливи је веровао да су постојала два кључна разлога за то. Први
разлог је био то што је југословенској власти, која је била суочена са широком
и хетерогеном опозицијом, из пропагандних разлога одговарало да све своје
противнике подведе под једну упрошћену етикету неостаљиниста. Као други
разлог Ливи је идентификовао жељу југословенске власти да том етикетом
посебно дискредитује једну одређену групу унутар те опозиције. Наиме, његов утисак је био је власт посебно иритирао круг људи који су решење за
тешку економску кризу видели у већем централном планирању и у снажењу
односа са социјалистичким земљама. Такве идеје, које су по Ливијевом утиску биле све распрострањеније, угрожавале су два кључна идеолошка стуба
Брозове власти – самоуправљање и несврстаност. Стога, Ливи је био уверен
да је врх СКЈ био изразито усредсређен на уклањање оваквих погледа из југословенског друштва и политике.62
У другом делу извештаја Ливи се бавио оживљавањем принципа самоуправљања и несврстаности у југословенској политици. По његовом суду,
суштина овог процеса била је жеља југословенских руководилаца да се дистанцирају од СССР-а и Источног блока – такав утисак Ливију су створиле
учестале изјаве највиших југословенских функционера у којима су се два
блока изједначавала, а несврстани чак пропагирали као супериорни над социјалистичким лагером. Унитин новинар је додавао како је подвлачење разлика између Југославије и осталих социјалистичких земаља, и дистанцирање
од Источног блока Београду посебно служило за очувања веза са несврстаним земљама, које су као произвођачи нафте у време глобалне нафтне кризе постале значајнији партнери него икад. По Ливијевом мишљењу, овакав
спољнополитички курс Југославије био је озбиљнији изазов за односе између Београда и Москве него приче о информбироовској завери у Југославији.
У случају да несврстаност и самоуправљање престану да буду искључиво
југословенски национални пут, већ постану модел развоја нове већине у Уједињеним нацијама, Ливи је предвиђао да би сукоб Југославије са Совјетским
Савезом био неизбежан.63
Трећи и последњи део Ливијевог извештаја тицао се југословенског
става према различитим предлозима за ближу балканску сарадњу који су долазили из Букурешта и Атине. Иако је румунски председник Чаушеску показивао жељу за савезом са Београдом, путем којег би, између осталог, прибли62
63

APCI, Esteri, MF 210, p. 777-779.
APCI, Esteri, MF 210, p. 779-780.
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жио Румунију Покрету несврстаних, Југословени нису били расположени за
такву сарадњу. Неколико југословенских гестова, попут Брозовог одбијања
да дочека Чаушескуа на аеродрому, имплицитно су показивали да је Београд
био противан успостављању ближе сарадње са Букурештом. По Ливијевом
суду, таква позиција Југославије била је условљена жељом да се избегне
евентуални сукоб са Москвом и угрожавање престижа међу несврстанима,
два процеса који су се сматрали неминовним у случају ближе сарадње са
Румунима. Наиме, извесно је било да Москва не би позитивно гледала на
румунско удаљавање од социјалистичког блока, као и то да би многе несврстане земље румунско приближавање или приступање Покрету виделе као
наметање реалсоцијалистичког модела развоја, што би било у оштрој супротности са аутономистичком репутацијом Југославије унутар Покрета. Ливи
се осврнуо и на југословенско дистанцирање од грчке иницијативе за одржавање балканске конференције, која је била подржана од стране Румуније
и Бугарске. Југословенски комунисти су као главни разлог за своје одбијање
наводили идеолошке разлике између потенцијалних учесника. Ипак, Ливи
је додавао да је „македонско питање”, тј. радикални експанзионизам Бугарске, било такође врло важан фактор у формулисању југословенског става. По
Ливијевом суду, опште ишчекивање Брозове смрти било је аспекат од велике
важности у овим питањима – оно је, с једне стране, мотивисало Софију да
буде радикална у својим територијалним претензијама, док је с друге стране
узроковало инерцију и оклевање југословенске дипломатије у односу на наведене балканске иницијативе.64
Овај исцрпан извештај Аугуста Ливија једини је извор тог типа проистекао из његове активности у Београду. Током 1976. године, на сцену међупартијских односа снажније је ступио београдски дописник Уните Силвано
Горупи. Горупи је раније покривао исту позицију у Прагу и био добар познавалац прилика у Чехословачкој, те је о приликама у тој земљи разговарао
са југословенским комунистима.65 Ипак, његових интерних извештаја, попут
оних написаних од стране Петронеа, Бариолија или Ливија, нема. Стога, утисак је да је Горупи имао далеко мању улогу од својих претходника, како у креирању политике КПИ према Југославији, тако и у међупартијским односима.
На такав закључак посебно упућује чињеница да је југословенска партија
отворено изражавала своје незадовољство радом Горупија.66 Док су Петроне

64
65
66

APCI, Esteri, MF 210, p. 780-782.
AJ, 507/IX, 48/I-546.
Током 1977. године југословенска страна је критиковала Горупијеве текстове, наводећи
да су они сензационалистички – AJ, КМО, 507/IX – 48/I-557; отворено је критиковала и
Горупија лично, истичући да он није успео да оствари снажнију везу са југословенском
партијом – AJ, 507/IX , 48/I-560.
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и Бофа били посебно поштовани, југословенски извори не показују никакве
замерке СКЈ на рад Бариолија и Ливија. Штавише, исказиване су похвале и
о раду последње двојице. Услед тако различитог третмана Горупија, може
се закључити да је он поделио неславну судбину првог дописника Уните из
Београда током шездесетих, Фердинанда Маутина. Маутино и Горупи са својом неуспешном активношћу у Београду, обележеном мањком способности
да створе снажније везе са југословенском партијом и боље разумеју југословенску стварност, представљају почетну и крајњу тачку једне деценије у
којој су различити италијански комунистички новинари играли важну улогу
у формулисању политике КПИ према Југославији и у међупартијским односима. Стога, сведочанства о раду Ђузепеа Бофе, Франка Петронеа, Аугуста
Ливија и Артура Бариолија важна су не само као прилог историји односа
КПИ и СКЈ, већ и као пример једног другачијег погледа на Југославију, пријатељског али и критичког, који помаже у разумевању не само међународних
перцепција, већ и саме природе југословенског социјализма.
***
Извори о активности италијанских комунистичких новинара у Југославији током шездесетих и седамдесетих откривају знатне разлике између
њихових интерних ставова и написа који су објављивали на страницама гласила КПИ. Текстови о југословенским темама који су излазили у Унити и
Ринашити током шездесетих и седамдесетих били су изразито позитивни и
у складу са тврдњама званичне југословенске пропаганде. На то су превасходно утицали снажни и блиски међупартијски односи током наведене две
деценије. Ипак, у разговорима које су ови новинари имали са југословенским
званичницима, а још више у њиховим интерним извештајима слатим у партијску централу у Риму, јасно се уочавају другачији тонови и једна критичка
анализа југословенске стварности. Међу тим критикама може се издвојити
неколико маркантних појава, значајних за историју односа СКЈ и КПИ.
Најснажнији утисак који остаје након анализе ових извора јесте несумњива наклоњеност Унитиних новинара централизму. Централистичке идеје
провејавају кроз њихове извештаје и разговоре са југословенским комунистима, било да се писало и говорило о економији било о националним трвењима
унутар Југославије. Такав идеолошки приступ понајвише се види у чињеници
да је сваки раст централизма у Југославији био праћен симпатијама од стране Унитиних новинара. Што се економске политике тиче, ови новинари су у
централизацији видели једино решење, а њихов филоцентрализам водио је
и критичком односу према самоуправљању. Од амбивалентног односа Бофе,
који је на самоуправљање гледао са симпатијама, али га и патерналистички
проглашавао утопистичким у југословенским условима, до озбиљнијих критика Артура Бариолија с краја 1972. године, јасне су биле сумње у погледу
југословенске економске политике и њеног темељног принципа. Централи-
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зам је сматран и за једино одрживо решење проблема неједнакости између
југословенских република и региона. У складу са материјалистичким принципима марксистичке теорије, италијански комунистички новинари су у овом
проблему неједнаког унутрашњег развоја видели и извор међунационалних
проблема у земљи, а то је била тема која је заокупљала велики део њихове пажње у периоду након смене Александра Ранковића. И по питању овог
крупног политичког проблема, став Унитиних новинара био је јасан и недвосмислен – решење је виђено искључиво у јачању централне и наднационалне
моћи, а оштро су се противили сваком виду национализма и сепаратизма, које
су идентификовали пре свега у западним југословенским републикама.
Питања централизма, економије и националних сукоба, дакле унутрашња југословенска питања и унутрашња политика СКЈ, били су у фокусу
пажње италијанских комунистичких новинара који су посећивали Југославију. Југословенска спољна политика их је далеко мање занимала, изузев једне
теме – односа Београда са Москвом. Грађа која је анализирана указује да су
приликом боравака у Југославији Унитини новинари помно пратили свако
потенцијално семе раздора у југословенско-совјетским односима – од смене
Ранковића и утицаја југословенске реформе на остале социјалистичке државе средином шездесетих све до поновног афирмисања несврстаности и кампање против информбирооваца средином седамдесетих година. Фокус Унитиних новинара на односе са СССР-ом јасно указује на пресудну важност
Совјетског Савеза у односима између СКЈ и КПИ, односа који морају бити
анализирани и једино се могу разумети у троуглу Београд–Рим–Москва.
Важно је рећи да критике и сумње италијанских комунистичких новинара, којe су на претходним страницама екстензивно навођене, нису конституисале целину њиховог погледа на Југославију. Напротив, међу њима је био
снажно распрострањен осећај симпатије према југословенском социјализму.
Отвореност југословенске партије, чије су главне одлике биле признавање
грешака и проблема, као и висок степен демократичности за један комунистички режим, били су кључни у стварању позитивних осећања Унитиних
новинара према Југославији. Таква симпатија заснивала се на поређењу са
осталим социјалистичким земљама, у односу на које је је Југославија изгледала супериорно, умногоме чак и узорно. Стога речи Иве Вејводе с почетка
шездесетих о томе како би Југославија могла бити позитиван пример којим
би се КПИ бранила од оптужби о недемократској и репресивној природи социјализма – добијају на истинитости и тежини.
Ипак, критике које су у центру ове анализе важне су за боље разумевање и стварање потпуније слике о погледу италијанских комунистичких новинара на Југославију. Наиме, њихове замерке осликавају један пријатељски,
али и критички поглед, поглед који је у одређеним аспектима, а пре свега економским, више оријентисан лево, односно конзервативнији је, унутар марк-
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систичког учења, од онога што је била реалност југословенског социјализма.
Критике ових новинара импрегниране су волунтаризмом – само у снажнијој
и централизованијој СКЈ они су видели најбољи начин да Југославија, по
њиховом суду заостала и умногоме подељена, направи крупне модернизацијске искораке. Ипак, не може се рећи да је такав однос према централизацији
искључиво везан за „правовернију” визију комунизма италијанских комуниста. Инсистирање на централизму Унитиних новинара осликавало је и једну
ширу разлику између КПИ и СКЈ, скопчану са различитим условима њихове
политичке борбе и различитостима држава и подручја у којима су делали. Наиме, не само КПИ већ и целокупна западноевропска левица идеолошку борбу
против деснице у својим земљама водила је пропагирајући принципе централизације, национализације и снажнијег уплива државе у економију. Како је
Југославија, макар пропагандно и теоретски, прокламовала обрнути пут, који
се састојао у либерализацији економије, увођењу већег утицаја тржишта, децентрализације у економији, али и у политици, такви југословенски принципи нису могли у сагласју са КПИ, али ни са многим другим левим партијама
у Западној Европи.
У таквим историјским, културним и идеолошким условима формирао се поглед италијанских комунистичких новинара на Југославију. С једне
стране, то је био поглед пун симпатија и пријатељства на политичкој равни,
инспирисан доживљајем о високом степену демократичности и транспарентности југословенског режима. С друге стране, у том погледу увек је била присутна и жеља да СКЈ, у једном централизованом виду, снажније и одлучније
преузме моћ и дела на трансформацији Југославије и превазилажењу њених
унутрашњих подела и противречности. Стога, може се закључити да је то био
један близак и пријатељски поглед, али не лишен и међусобних разлика, проистеклих из другачијих искустава двеју идеолошки и политички иначе врло
блиских партија.
Извори и литература
Архивска грађа:
Архив Југославије, СКЈ – Међународна комисија, 507/IX.
Fondazione Istituto Gramsci, Archivio del Partito Comunista Italiano – Estero.
Литература:
Agosti, A., Il partito provvisorio. Storia del Psiup nel lungo Sessantotto italiano
[Провизорна партија. Историја ПСИУП-а у италијанској „дугој шездесет осмој”],
Рим–Бари 2013.
Banac, I., „Yugoslav Communism and the Yugoslav State”, u: The Cambridge History of
Communism, Volume II, Crises and Détente, ur. M. Leﬄer, O. A. Westad, Kembridž
2010.

234

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2020

Boﬀa, G., Povijest Sovjetskog Saveza I-II, Opatija 1985.
Galeazzi, M., Il Pci e il movimento dei paesi non allineati 1955-1975 [КПИ и Покрет несврстаних земаља 1955–1975], Milano 2011.
Galeazzi, M., Togliatti e Tito. Tra identità nazionale e internazionalismo [Тољати и Тито.
Између националног идентитета и интернационализма], Rim 2005.
Gentiloni Silveri, U., Storia dell’Italia contemporanea 1943-2019 [Савремена историја
Италије 1943–2019], Bolonja 2019.
Lj. Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, Beograd 2015.
Драгишић, П., Шта смо знали о Италији? Погледи из Београда на Италију 1955–
1978, Београд 2019.
Živković, B., „Le questioni delle minoranze e del conﬁne nei rapporti fra il PCI e la Jugoslavia, 1955-1975” [Питање мањина и границе у односима између КПИ и Југославије, 1955–1975], Atti Volume L, Centro di ricerche storiche Rovigno, Rovinj 2020 (у
штампи).
Zaccaria, B., The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 1968-1980, London 2016.
M. Zuccari, Il dito sula piaga. Togliatti e il Pci nella rottura fra Stalin e Tito 1944-1957
[„Болне теме”. Тољати и КПИ у расколу између Стаљина и Тита 1944–1957], Milano 2008.
Karlsen, P., Frontiera rossa. Il PCI, il confine orientale e il contesto internazionale 19411955 [Црвена граница. КПИ, источна граница и међународни контекст 1941–
1955], Gorica 2010.
Kemp-Welch, A., „Eastern Europe: Stalinism to solidarity”, u: The Cambridge History of
Communism, Volume II, Crises and Détente, ur: M. Leﬄer, O. A. Westad, Kembridž
2010.
Мишић, С., „Обнављање односа између Савеза комуниста Југославије и Комунистичке партије Италије 1955–1956. године”, у: Токови историје, 2/2013, Београд
2013.
Mišić, S., Pomirenje na Jadranu. Jugoslavija i Italija na putu ka Osimskim sporazumima
iz 1975, Beograd 2018.
Mišić, S., „Poseta Josipa Broza Tita Italiji 1971. godine”, u: Tito – viđenja i tumačenja, ur.
O. Manojlović Pintar, Beograd 2011.
Mišić, S., „Yugoslav Communists and the Communist Party of Italy, 1945-1956”, u: Italy’s
Balkan Strategies (19th – 20th Century), ur. V. Pavlović, Beograd 2015.
Pajetta, G. C., Le crisi che ho vissuto. Budapest Praga Varsavia [Кризе које сам проживео. Будимпешта Праг Варшава], Rim 1982.
Pons, S., Berlinguer e la fine del comunismo [Берлингвер и крај комунизма], Torino 2006
(ebook).
Pons S., L’impossibile egemonia. L’URSS, il PCI e le origini della guerra fredda (19431948) [Немогућа хегемонија. СССР, КПИ и корени Хладног рата (1943–1948)],
Rim 1999.

Богдан Живковић, Један италијански поглед на Југославију: о активности...

235

Sassoon, D., One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth
Century, London–Njujork 2010.
Service, R., Compagni. Storia globale del communismo nel XX secolo [Другови. Глобална историја комунизма у XX веку], Rim–Bari 2011.
Hanhimaki, J. M., „Détente in Europe, 1962–1975”, u: The Cambridge History of Cold
War, Volume II, Crises and Détente, ur: M. Leﬄer, O. A. Westad, Kembridž 2010.
Westad, О. A., The Global Cold War. Third World Interventions and the Making of Our
Times, Kembridž 2005.
Bogdan Živković
An Italian view of Yugoslavia: on the activities of Italian communist journalists
in Belgrade during the 1960s and 1970s
Summary
During the sixties and the seventies, the communist parties of Yugoslavia and Italy
established a very close collaboration. Despite their previous conﬂicts, in these two decades the two parties were engaged in a very close cooperation, forming a strategic alliance.
One aspect of that collaboration was the activity of the Italian communist journalists in
Yugoslavia, who wrote many articles regarding various aspects of the Yugoslav socialism.
While these articles were mostly very positively intoned, and did not diﬀer from the
claims of the oﬃcial Yugoslav state propaganda, the intimate views of these Italian journalists was somewhat diﬀerent. The documents from the Yugoslav and Italian archives, particularly the minutes of their conversations with Yugoslav oﬃcials and the internal reports
on Yugoslavia written by these journalists, testify to that diﬀerence.
Their main critique of the Yugoslav system was aimed at its decentralization, both
in the political and in the economic sphere. According to the Italian communist journalists,
only a strong and centralized state and party could tackle Yugoslavia’s economic and political problems. In their view, those problems were deriving from the heterogeneous structure
of socialist Yugoslavia. The country was plagued by national diﬀerences in the political
sphere, and by inequalities between the republics in the economic sphere. This critique echoed the essential economic policy not just of the Italian communists, but of the majority
of West European left. The Italian communists, as the majority of the West European left,
saw the nationalization and stronger public control of economy as the only viable solution
for the problems of their countries.
On the other side, the Italian communist journalists were sympathetic to Yugoslavia
and its government, particularly due to its stronger democratic capacity and lesser political
repression, in comparison to the other socialist countries in Eastern Europe. This sympathy
was caused by the constant attacks of the anticommunist propaganda in Italy, which emphasized the democratic deﬁcit of socialist regimes. Hence, Yugoslavia was a positive example in that area, which was strongly appreciated by the Italian communists.
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Богдан Живкович
Итальянский взгляд на Югославию: о деятельности итальянских
коммунистических журналистов в Белграде в 1960-х и 1970-х годах
Резюме
Коммунистические партии Италии и Югославии достигли очень тесного сотрудничества в 1960-х и 1970-х годах. Несмотря на свои предыдущие конфликты, в
течение этих двух десятилетий СКЮ и КПИ не только тесно сотрудничали, но и составляли своего рода стратегический союз. Одним из аспектов сотрудничества была
деятельность итальянских коммунистических журналистов в Югославии, опубликовавших большое количество статей по различным аспектам югославской социалистической действительности.
Хотя эти газетные статьи были очень позитивными и соответствовали утверждениям официальной югославской пропаганды, интимное отношение итальянских
коммунистических журналистов было более тонким. Материалы из югославских и
итальянских архивов, особенно записи разговоров этих журналистов с югославскими официальными лицами и внутренние отчеты по Югославии, отправленные этими
журналистами в штаб-квартиру партии в Риме, свидетельствуют о разнице между
официальными взглядами и их личными взглядами на Югославию.
Главной критикой югославской системы была децентрализация как в политической, так и в экономической сферах. По мнению итальянских коммунистических
журналистов, только сильное и централизованное государство могло справиться с
экономическими и политическими проблемами Югославии. Они видели причины
этих проблем в неоднородной структуре югославского государства. Национальные
различия вызвали глубокие кризисы в политической сфере, в то время как региональное и республиканское неравенство вызвало экономические кризисы. Фактически, эта критика исходила от экономической политики и постулатов КПИ, а также от
большинства западноевропейских левых. А именно, итальянские коммунисты, как и
большинство западноевропейских левых, видели решение экономических проблем
в своих странах исключительно в национализации и усилении государственного
влияния в экономике.
С другой стороны, итальянские журналисты-коммунисты испытывали
сильные симпатии к Югославии и ее режиму, особенно из-за развития демократии и
более слабых репрессий по сравнению с другими социалистическими государствами.
Это сочувствие проистекало из атаки антикоммунистической пропаганды в Италии,
которая подчеркивала отсутствие демократии в социалистических странах, и в этом
свете Югославия была положительным примером, высоко оцененным итальянскими
коммунистами.

