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ВЕ СНА ТРИ ЈИЋ

„ЈЕРЕТИЧКAАФЕРА”
БРАНКАЋОПИЋА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је пре до чен и ана ли зи ран при мар ни кон
текст ре цеп ци је „Је ре тич ке при че” Бран ка Ћо пи ћа, од ав гу ста до 
но вем бра 1950. го ди не. Раз мо тре ни су сви члан ци ко ји су јој би ли 
по све ће ни у он да шњој днев но по ли тич кој штам пи и књи жев ним 
ча со пи си ма, као и све крат ке при че ко је је Ћо пић у сво ју од бра ну 
на пи сао. У об зир су узе та и све до чан ства ре ле вант них све до ка до
га ђа ја. По ка за но је да је ко му ни стич ки ре жим „Је ре тич ку при чу” 
и ње ног ау то ра ис ко ри стио ка ко би по сред но обе ле жио гра ни це 
сло бо де умет нич ког из ра жа ва ња и ути цао на по е ти ку са ти рич не 
књи жев но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бран ко Ћо пић, „Је ре тич ка при ча”, со ци јали
стич ки ре а ли зам, са ти рич на про за, књи жев на кри ти ка, цен зу ра

1.

Са ти рич ки жа нр се у срп ској књи жев но сти на кон Дру гог 
свет ског ра та раз ви јао у иде о ло шки ве о ма не по вољ ним усло ви ма. 
Пре ли ста ва њем он да шње ју го сло вен ске штам пе, сти че се ути сак 
да су, по ред ре во лу ци о нар ног па то са и ре то ри ке, иро ни ја, ин век
ти ва и сар ка зам би ли, у ства ри, нај че шћа сред ства из ра жа ва ња. 
При ме њи ва ли су их пи сци – мно ги ма од њих књи жев на исто ри ја 
име на ни је упам ти ла – као и по ли тич ки рад ни ци, у свим обла сти ма 
дру штве ног ан га жо ва ња. Тек ка да се узме у об зир при ро да кул тур
но и сто риј ске ствар но сти у ко јој је та кав дис курс био ле ги ти ман, 
по ста је ја сни ја и функ ци ја са ти ре као ли те рар ног мо ду са: она је 
би ла при ви ле го ва но оруж је Ко му ни стич ке пар ти је, ре зер ви са на 
за бор бу про тив ње них иде о ло шких не при ја те ља и за аги та ци ју 
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ко јом је, у усло ви ма „цр ве ног те ро ра”, до дат но кон тро ли са но јав но 
мње ње и гу ше на сло бо да ми шље ња.

Бран ко Ћо пић je, у та квим окол но сти ма, био вре дан и све стра
но ан га жо ван кул тур нопо ли тич ки рад ник: но си лац Пар ти зан ске 
спо ме ни це и је дан од нај по пу лар ни јих пе сни ка и при по ве да ча, био 
је и ме ђу по сла ни ци ма Бо сне и Хер це го ви не у Ве ћу на ро да На род
не скуп шти не Ју го сла ви је; са мо то ком 1949, го сто вао је на 22 књи
жев не ве че ри ши ром зе мље.1 Пи сао је мно го, че сто и пре ко ко ле на, 
на сто је ћи да, у скла ду са соц ре а ли стич ким по и ма њем дру штве не 
уло ге ли те ра ту ре, ис пу ња ва ко ме сар ске за дат ке на „ин же ње рин гу 
ду ша”, слу же ћи се књи жев но шћу као оруж јем у кла сној и иде о ло
шкој бор би. Та ко су на ста ле број не ди дак тич копро па ганд не при че, 
ра су те по он да шњој штам пи, у ко ји ма је Ћо пић из вр га вао ру глу 
кул тур ни мо дел ста ре Ју го сла ви је, ње но мо нар хи стич ко уре ђе ње 
и хри шћан ску ре ли ги о зност. Мно ге од тих при ча да нас су за бо ра
вље не, јер као умет нич ки бе зна чај не ни за Ћо пи ће вог жи во та нису 
би ле пре штам па ва не, али је су до при не ле да њи хов пи сац стек не 
ста тус „јед ног од ка ме на те ме ља ца књи жев но сти на род но о сло бо
ди лач ке бор бе и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је”2; Ко ми тет за кул
ту ру и умјет ност, као и Вла да ФНРЈ, на гра ђи ва ли су Ћо пи ћа уза
стоп но од 1947. до 1949. го ди не.

Об ја вљи ва ње „Је ре тич ке при че” – у Књи жев ним но ви на ма, 
22. ав гу ста 1950 – за пре ти ло је да овај склад из ме ђу ау то ра и ре жи
ма трај но на ру ши: до та да оми ље ни пи сац по стао је пред мет бру
тал не по ли тич ке кам па ње, осу да, прет њи и исме ва ња; го сто ва ња 
су му би ла от ка зи ва на, а на зло слу тан на чин је, са уред ни ком Књи-
жев них но ви на, Ду ша ном Ко сти ћем, био спро ве ден и на са слу ша
ње код он да шњег глав ног пар тиј ског иде о ло га, Ми ло ва на Ђи ла са. 
Осим не га тив них књи жев них кри ти ка – пр ву од њих на пи сао је 
Ћо пи ћев рат ни друг и бли ски при ја тељ, Скен дер Ку ле но вић – под
нео је и не ко ли ко сар ка стич них и ду бо ко увре дљи вих пам фле та, 
чи ји су ау то ри би ли по ли тич ки ак ти ви сти; је дан од њих, под на
сло вом „Кле вет нич ка са ти ра”, пот пи сао је агит про по вац Ду шан 
По по вић, док је дру ги, „Ју на штво Бран ка Ћо пи ћа”, об ја вљен ано
ним но те се и до да нас иден ти тет ње го вог ау то ра мо же је ди но прет
по ста вља ти.3 Сам Јо сип Броз је део свог го во ра на Тре ћем кон гре су 

1 Ви ди: Ра до ван По по вић, Књи га о Ћо пи ћу или пут до мо ста (Бе о град: 
СКЗ, 1994).

2 Mla den Olja ča, „Ume sto po go vo ra ili apo te o za Bran ku Ćo pi ću”, у: Vo ja Mar
ja no vić, Bran ko Ćo pić, ka zi va nja sa re me ni ka (Be o grad: Struč na knji ga, 1988), 147–150.

3 Пре о вла ђу је ми шље ње да је ау тор овог тек ста Мо ша Пи ја де, иа ко га Ћо пић 
у пи сму пи сму Вељ ку Вла хо ви ћу спо ми ње као оно га ко му је обе ћао по др шку ако 
не и по моћ. Ни ау тор ски удео Ми ло ва на Ђи ла сов у овом тек сту ни је до вољ но 
ра све тљен: по сто ји ви ше из во ра пре ма ко ји ма је „Ју на штво Бран ка Ћо пи ћа” 
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АФЖа по све тио овом слу ча ју, а тај текст је, у це ли ни, са опи сом 
ре ак ци ја пу бли ке у за гра да ма, та ко ђе, пре не ла днев на штам па. 
По ку ша ва ју ћи да се од бра ни од ту ма че ња за ко ја је сма трао да су 
по гре шна, Бран ко Ћо пић је, у истом пе ри о ду – од ав гу ста до окто
бра 1950. го ди не – на пи сао још не ко ли ко са ти рич них при ча, ко
ји ма је не по сред но од го ва рао на на па де, по ку ша ва ју ћи да до ка же 
сво ју по ли тич ку пра во вер ност. 

За јед но, ове књи жев не кри ти ке, пам фле ти и при че чи не гра ђу 
за ње го ву „је ре тич ку афе ру”.4

2.

Бран ко Ћо пић се, као са ти ри чар, ни пре „Је ре тич ке при че” 
ни је огра ни ча вао на кри ти ку пред став ни ка „ста рог све та”, али је 
то чи нио на благ на чин, из ша љи вопе да го шке пер спек ти ве. Већ 
1946, у збир ци Свeти ма га рац и дру ге при по вет ке, и 1949, у Људи-
ма с ре пом, он је те ма ти зо вао при ме ре из ви то пе ра ва ња и зло у по
тре бе те ко ви на На род но о сло бо ди лач ке бор бе у прак си но во фор
ми ра не на род не вла сти, пред ста вља ју ћи их из ко мич ног угла, као 
про ла зан про блем у за ма ху оп штег дру штве ног на прет ка. Про на
ла зио је на чин да сва ки од та квих за пле та раз ре ши са оп ти ми змом 
и да га за кљу чи у рас те ре ћу ју ћим, ве дрим то но ви ма. Ни је дру га
чи је по сту пио ни у „Је ре тич кој при чи”.

Њен при по ве дач је оли че ња ју го сло вен ског ре жи ма – јед ног 
ми ни стра, ње го вог по моћ ни ка, ге не ра ла и пар „круп них зви јер ки” 
– пред ста вио у не фор мал ним окол но сти ма, док у ку па ћим ко сти
ми ма дре ма ју на те ра си лук су зне при мор ске ви ле; дру штво им 
пра ве плит ко ум на ми ни стро ва сва сти ка и по кон ди ре на су пру га 
ње го вог по моћ ни ка. Док се они, уз сав ули зич ки труд ди рек то ра 
хо те ла, не скри ве но до са ђу ју, на пе ти због по ми сли о мо гућ но сти
ма на пре до ва ња у ка ри је ри, на род се на обли жњој син ди кал ној 
пла жи про во ди од лич но, о че му све до че гра ја и ве се ла ври ска ко је 
до њих до пи ру. Ми ни стра и ге не ра ла мо рал но ис ку пљу је то што им 
је ме ђу при ви ле го ва ни ма не при јат но, те се до кра ја при че обо ји ца 

на ста ло та ко што је основ ном тек сту, ко ји је на пи сао Мо ша Пи ја де, ху мо ри стич
ки при звук до дао Ми ло ван Ђи лас (Bu njac 1984: 15; Бо шко вић 1996: 143). И Ду шан 
По по вић је ка сни је твр дио да је у „Кле вет нич кој са ти ри” по сту пао „по ди рек ти ви”, 
пре но се ћи Ђи ла со ве, а не соп стве не оце не „Је ре тич ке при че” (уп.: По по вић 2006).

По чет ком 1952, Ђи лас је сли чан сце на рио упо тре био и про тив Иси до ри не 
сту ди је Ње го шу, књи га нај ду бље ода но сти: у Бор би се нај пре по ја вио ано ним ни 
чла нак ко ји је по зи вао на хај ку про тив углед не ау тор ке; стил и реч ник тог члан ка, 
али и на чин по ли тич ког ин тер ве ни са ња у пи та њи ма књи жев но сти нео до љи во 
нас под се ћа ју на „Ју на штво Бран ка Ћо пи ћа”.

4 Но вин ски при ло зи ко ји чи не „је ре тич ку афе ру” при ло же ни су на крају 
овог ра да, у хро но ло шком ре до сле ду.
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при дру жу ју ко лек тив ном ли ку, на ро ду; ми ни стра ће до син ди кал
не пла же, уз дру гар ску ша лу, спро ве сти не ки пи сац, „по дру гљи вог 
ше рет ског ли ца”, у ко јем је ла ко пре по зна ти са мог Ћо пи ћа.

У по сле рат ним при по вед ним збир ка ма ко је смо спо ме ну ли, 
Све ти ма га рац и Љу ди с ре пом, на ла зе се го то во сви мо ти ви на 
ко ји ма по чи ва и Ћо пи ће ва са ти рич на се ри ја из 1950. го ди не; то су 
сум ња у бур жо а ске аспи ра ци је пред став ни ка ко му ни стич ке вла
сти („Не за до вољ ни ци”, „Ђу ри но пре о бра же ње”), ко ри сто љу бље 
и ка ри је ри зам („Сед мак Чо ро ка ло”), моћ ко ју у но вом дру штву 
има ју гла си не и ого ва ра ња („Љу ди с ре пом”). При мет но је и да је 
оштра кри ти ка у овим при ча ма, баш као и у „Је ре тич кој”, ишла 
на ра чун сит ни јих пред став ни ка вла сти, док су пра ви моћ ни ци 
оста ли не у пит ни, по у зда на оли че ња пар тиј ских иде а ла; Ћо пић је 
исти прин цип – исме ва ње ни жих екс по не на та вла сти – при ме њи
вао и ка да је кри ти ко вао оте ло вље ња ста ре Ју го сла ви је, цр кве ња
ке уме сто вла ди ка, чи нов ни ке уме сто ми ни ста ра и сл.

Је ди на те мат ска ино ва ци ја „Је ре тич ке при че” са сто ја ла се, у 
ства ри, у по ве зи ва њу по ја ва ко је су при ву кле са ти ри ча ре ву па жњу 
– об на вља ња кла сног дру штва – са со вјет ским со ци јал ним мо де лом; 
пи сац се ти ме по слу жио у ка рак те ри за ци ји не га тив них ју на ки ња, 
ми ни стро ве сва сти ке и су пру ге по моћ ни ка ми ни стра, ко је жа ле 
што тај мо дел у Ју го сла ви ји ни је за жи вео. И Скен дер Ку ле но вић и 
Ду шан По по вић су, у пр вим ре ак ци ја ма на про бле ма тич ну при чу, 
упра во на то скре ну ли па жњу – да је Ћо пић кре нуо у не по зна то, 
пу те ви ма кри ти ке „ба ћу шки ног кур са” у ју го сло вен ском дру штву. 

Али да ли је то мо гао да бу де по вод за хај ку на Ћо пи ћа?
У да том дру штве но и сто риј ском кон тек сту – ка да је, услед 

су ко ба са Ин фор мби ро ом, на Го лом ото ку би ло нај ви ше ка жње
ни ка – чи ни се да је пи са ње о со вјет ском ути ца ју као по ја ви ко ја 
је дру штву на не ла од ре ђе не ште те али је и пре вла да на, би ло при
хва тљи во и по жељ но. На то је ра чу нао и Ћо пић: пре ма ње го вим 
доц ни јим све до че њи ма, оче ки вао је да ће „Је ре тич ка при ча” на и
ћи не са мо на по др шку већ и на по хва ле од стра не нај у ти цај ни јих 
ру ко во ди ла ца.5 У пи сму јед ном од њих, нај ве ро ват ни је ви со ком 
пар тиј ском функ ци о не ру Вељ ку Вла хо ви ћу, ко је је про на ђе но у 
пи шче вој за о став шти ни, Ћо пић је ис по ве дио да је имао хра бро сти 
да дир не у осе тљи ву те му еко ном ски при ви ле го ва них у но вој вла
сти за то што је ве ро вао да ће „за кри ти ку ове вр сте има ти по др шку 
и од Пар ти је и од свих по ште них и ра зум них љу ди у овој зе мљи.”6

5 Čen gić,235.
6 Пи смо је про на шао Ва си ли је Кре стић, ко ји је и прет по ста вио да је било 

на ме ње но Вељ ку Вла хо ви ћу; не ма по да та ка да је ика да би ло по сла то. Ци ти рамо 
пре ма: Пе ко вић, 110–112.
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Иа ко је Ћо пић твр дио да за про то тип ни ка да ни је узи мао јед
ног чо ве ка – „ме ни је по треб но да упо знам ве ли ки број љу ди да 
бих мо гао да ство рим свог ју на ка”7, го во рио је –ли ко ви „Је ре тич
ке при че” су у ре цеп ци ји по ве зи ва ни са не ки ма од нај моћ ни јих 
љу ди ре жи ма, пре све га, са Мо шом Пи ја де и Ми ло ва ном Ђи ла сом; 
у ар гу мен та ци ју је укљу чи ва на и илу стра ци ја Зу ка Џум ху ра8, за 
ко ју се при ча ло да при ка зу је не ку од њи хо вих ви ла у Ду бров ни ку. 
Ти то је у спо ме ну том го во ру та квим чи та њи ма дао за пра во, изја
вив ши да је Ћо пи ћев „на пад” био, у ства ри, упе рен про тив нај ви шег 
др жав ног ру ко вод ства. Ду шан Ко стић је пак све до чио да су пи
шче ви про то ти по ви би ли кон крет ни љу ди ко је је по сма трао то ком 
ле то ва ња на Ла па ду, по ло ви ном ав гу ста 19509; оно што при том 
ни је спо ме нуо је сте да је на Ла па ду сво ју ви лу имао и Јо сип Броз.

Оста ви мо ли по стра ни са др жа је ко ји су обе ле жи ли ре цеп
ци ју „Је ре тич ке при че”, ме ђу тим, и по све ти мо ли се са мом ње ном 
тек сту, књи жев но и сто риј ским окол но сти ма и Ћо пи ће вим ау то по
е тич ким из ја ва ма, прет по став ка да пи сац ни је имао на ме ру да 
про во ци ра зна чај не по ли тич ке лич но сти чи ни нам се са свим при
хва тљи вом. 

По ли тич ки нај про во ка тив ни ји део „Је ре тич ке при че”, у ства
ри, је сте сâм њен на слов: њи ме се на ја вљу је иде о ло шки са бла жњи
ва са др жи на, од но сно да ће у при чи ко ја сле ди би ти фор му ли са но 
от пад ни штво од дог ме ко му ни зма као но вог об ли ка ре ли ги о зно
сти. Ва жно је сто га узе ти у об зир да то ни је би ло ау тор ско ре ше ње: 
Ћо пи ћев на слов са ти ре био је „Одво је ни круг”, док је син таг ма „је
ре тич ка при ча” тре ба ло да оста не у под на сло ву; за хва љу ју ћи уред
нич кој ин тер вен ци ји Ду ша на Ко сти ћа, ме ђу тим, до то га ни је до
шло.10 Сто га не би тре ба ло да чу ди што у са мом те сту „Је ре тич ке 
при че” од суб вер зи је и са бла зни ко је на слов по тен ци ра не ма гото
во ни шта: ми ни стар и ге не рал се при дру жу ју рад ном на ро ду ла ка 
ср ца, док се ми ни стар ски по моћ ник, услед соп стве не, људ ске сла
бо сти – а не, да кле, услед ис ква ре но сти си сте ма – и да ље за но си 
ка ри је ри стич ким ма шта њи ма, ко ја су ис ка ри ки ра на као без о па сна; 

7 Bu njac,40.
8 Илу стра ци је Зул фи ка ра Зу ке Џум ху ра у Књи жев ним но ви на ма и у Је жу 

до пу ња ва ле су, а нај ве ро ват ни је и по о штра ва ле зна че ња Ћо пи ће вих при ча; на 
то су па жњу скре та ли и Ду шан По по вић и ано ним ни ау тор „Ју на штва Бран ка 
Ћо пи ћа”. „Су ди ју са ту ђом гла вом”, на при мер, пра тио је цр теж умет ни ка ко ји 
ба лан си ра као акро ба та на жи ци, по ку ша ва ју ћи да одр жи рав но те жу огром ним 
пе ром; на ро чи то су за ни мљи ва ли ца у пу бли ци, од ко јих су не ка бри жна, а нека 
злу ра да. У сре ди шту илу стра ци је ко ја пра ти „Ко с ђа во лом при че пи ше” је сте 
пе ро као пер со ни фи ка ци ја пи сца, ко је бе жи пред ру љом ре ше ном да га ка ме ну је.

9 Mar ja no vić, 59–62.
10 Du šan Ko stić, „Sje ća nje na Je re tič ku pri ču”, у: Mar ja no vić, 59–62.
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са мо је пар бр бљи вих же на, дво стру ких аут сај дер ки, остао да жали 
за „ба ћу шки ним кур сом”, са ко јим је ју го сло вен ско дру штво рас
кр сти ло. 

У пи сму из за о став шти не „Дра ги дру же Вељ ко”, Ћо пић је 
обра зло жио сво је ми шље ње да је са ти рич ки тре ба ло „уда ри ти по 
оно ме кру гу сва сти ка, ди рек то ра и ра зних при ши пе тљи, ко ји се 
вје чи то вр зма ју око на ших ру ко во ди ла ца и ло ве у мут ном.” Пи сац 
је, из гле да, ве ро вао да слич ни пол тро ни „ме ђу јав ним и кул тур ним 
рад ни ци ма” пред ста вља ју глав ну опа сност по дру штво, из сит ног 
ко ри сто љу бља ква ре ћи из вор но до бар ре жим, и то та ко што ши ре 
дез ин фор ма ци је, „иа ко то од њих на ша Пар ти ја ни у ком слу ча ју 
не тра жи [курзив В. Т.]”11; из ове фор му ла ци је про ис ти че да би 
ши ре ње дез ин фор ма ци ја по на ло гу пар ти је би ло ле ги тим но и мо
рал но не у пит но.

Пред ста вља ју ћи ми ни стра и ге не ра ла као „на род ске” љу де 
ко ји се због дру штве ног ста ту са ко ји им обез бе ђу ју упра вљач ке 
уло ге ипак не пре у зно се, Ћо пић је ре жим ко ји је у њи ма оли чен, 
а про ис те као је из На род но о сло бо ди лач ке бор бе, у ства ри, из у зео 
из пред ме та са ти ре; кри ви ца је сва ље на на не са ве сне по је дин це 
из ма ло гра ђан ског ми љеа. При ме ном схе ме су ко ба рат нич ког и 
мир но доп ског од но сно па три јар хал ног и град ског, дру штве на кри
ти ка са др жа на у „Је ре тич кој при чи” прак тич но је до кра ја би ла 
не у тра ли са на.

Про блем се, ме ђу тим, крио у се ман тич ким мо гућ но сти ма на
из глед са свим јед но став не при че. Пр ва од њих под ра зу ме ва да 
лук су зно ле то ва ње ге не ра ла и ми ни стра зна чи да је „ба ћу шкин 
курс” – исти на са мо по вр шин ски и без озбиљ ни јих по сле ди ца – 
ипак ин фил три ран у ју го сло вен ски ре жим. Дру га се од но си на 
уло гу ко ја је њо ме књи жев но сти по ве ре на у ко му ни стич ком дру
штву: пи сац је тај ко ји, на кра ју при че, не ко ли ко за блу де лих руко
во ди ла ца из во ди на пра ви пут.

Ре ше ња за ко је су се у по гле ду на сло ва опре де лио Ду шан Ко
стић и у по гле ду илу стра ци је Зу ко Џум хур зна чај но су до при не ли 
суд би ни „Је ре тич ке при че” у при мар ном кон тек сту ре цеп ци је.

Оста ле Ћо пи ће ве при че из раз ма тра не са ти рич ке се ри је не
у по ре ди во су ма ње про во ка тив не од то га. У сва кој од њих, пи сац 
се, у ства ри, по си па пе пе лом, по ку ша ва ју ћи да се оправ да пред 
јав но шћу и да све уве ри у сво ју при вр же ност пар ти ји. Још екс пли
цит ни је се при том од ре ђу је пре ма Ре зо лу ци ји Ин фор мби роа – на 
ко ју у „Су ди ји са ту ђом гла вом” алу ди ра као на одва ја ње ју го сло
вен ског је дре ња ка од „не по крет ног за мр зну тог ле до лом ца” – а 

11 Пе ко вић, 111.
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из ја вљу је и да је, као пи сац, са сво јом са ти ром „про ма шио”, по го
див ши „са свим дру ге љу де” („Ко с ђа во лом при че пи ше”). Про та
го ни сти ових при ча – кри ти чар Пе тар Мо љац из „Су ди је са ту ђом 
гла вом”, чи нов ник Те о фил из „При че о Те о фи лу бо ја жљи вом” и 
Ко јо Пек ме зо вић из „Гра ђа ни на сун цо кре та” – ве за ни су за кул тур
ни мо дел ста ре Ју го сла ви је и упра во је то оно што их чи ни не спо
соб ни ма да ми сле кри тич ки, сво јом гла вом. Ћо пић им су прот ста вља 
узор не ко му ни сте, пред став ни ке вла сти но ве Ју го сла ви је, дру га 
Сто ја на (у „Су ди ји са ту ђом гла вом” и „Птич јем цвр ку та њу”)12 и 
при по ве да ча Јо ва на (у „При чи о Те о фи лу бо ја жљи вом”); ју го сло
вен ско дру штво опи су је пак као сло бод но и де мо крат ско, у ко јем 
кри ти ка цве та, „у ми ни стар ству, и у син ди ка ту, и уоп ште сву да”; 
сам ми ни стар при хва та дру штве ну кри ти ку, док је Те о фил тај 
ко ји не мо же да је под не се, што се окон ча ва на дра сти чан на чин, 
ње го вим са мо у би ством.

Ефек ти Ћо пи ће вих са ти рич ких при ча, ме ђу тим, ни су има ли 
ве зе са ау то ро вим на ме ра ма: ма ло ко ме је, из гле да, би ло ва жно 
шта је пи сац за и ста хтео да ка же; ре жим је, из не ког раз ло га, инси
сти рао на њи хо вом по гре шном чи та њу. 

3.

Из ме ђу „Је ре тич ке при че” об ја вље не 22. ав гу ста 1950. и гру
пе тек сто ва ко ји се мо гу сма тра ти ре ак ци јом ре жи ма на Ћо пи ће во 
пи са ње – где спа да ју члан ци Ду ша на По по ви ћа, ано ним ног ау то ра 
и го вор Јо си па Бро за – штам па них по след ње не де ље ок то бра исте 
го ди не, про те кла су пу на два ме се ца. То не зна чи да по ле ми ке око 
„Је ре тич ке при че” у ме ђу вре ме ну ни је би ло већ да она ни је би ла 
во ђе на у ме ди ји ма већ усме но, у јав но сти. За то има по сред них до
ка за у Ћо пи ће вим члан ци ма из истог пе ри о да, као и у тек сто ви ма 
не га тив них кри ти ка и пам фле та ко је је доц ни је по брао. 

Скен дер Ку ле но вић је, на при мер, у члан ку „Исти на и сло бо да”, 
ко ји су Књи жев не но ви не об ја ви ле већ 29. ав гу ста 1950, на сто јао 
да ба га те ли зу је по ја ву „Је ре тич ке при че”, упор но је на зи ва ју ћи 
сли чи цом или цр ти цом. Исто вре ме но је по зи вао Ћо пи ћа да уви ди 
сво ју гре шку и да, за јед но са чи та о ци ма, бу де кри ти чан пре ма 

12 Друг Сто јан је у „Су ди ји са ту ђом” гла вом опи сан као „ве лик ау то ри тет 
за пи та ња из обла сти умјет но сти”, а у „Птич јем цвр ку та њу” као цр но ма њаст, 
ја ких обр ва и оштрог по гле да; у оба слу ча ја раз ре ша ва спор у ко ји је, без сво је 
кри ви це, упле тен одан пар тиј ски чо век. Иа ко смо не скло ни прет по став ка ма о 
про то ти по ви ма Ћо пи ће вих ју на ка, не мо же мо да се от ме мо ути ску да иза друга 
Сто ја на за и ста сто ји углед на лич ност та да шње вла сти, од ко је је пи сац оче ки вао 
по др шку или по моћ, мо жда баш Вељ ко Вла хо вић, ко јем је, пре ма про це ни Ва си
ли ја Кре сти ћа, би ло упу ће но чу ве но пи смо про на ђе но у пи шче вој за о став шти ни.
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им пли ка ци ја ма про бле ма тич не при че; оста вио је отво ре ном чак 
и мо гућ ност да је он дру штво и ре жим на пао не све сно, за ве ден ма
ги јом вла сти тог из ра за. Све то по сред но го во ри ко ли ко је Ку ле
но вић, у ства ри, био за бри нут за без бед ност и суд би ну свог при
ја те ља.13

У члан ку „Отво ре ни фи на ле јед не ано ним не ди ску си је”, обја
вље ном у истом ча со пи су два ме се ца ка сни је, Скен дер Ку ле но вић 
не спо ми ње ни Ћо пи ће во име ни на слов ње го ве при че: би ло је 
до вољ но да на њих алу ди ра као на „при чу ко ју зна те”, што ре чи
ти је од све га го во ри да је те ма би ла у жи жи јав но сти. Он се жа ли 
и да је на адре су ре дак ци је Књи жев них но ви на сти гло осам про
тест них и увре дљи вих пи са ма – од ко јих је, ка ко ка же, пет ано
ним них или не чит ко пот пи са них – чи ји су ау то ри не го до ва ли због 
ње го ве не га тив не кри ти ке „Је ре тич ке при че”, на зи ва ју ћи га „адво
ка том но ве ари сто крат ске кла се”. 

Ано ним ни ау тор „Ју на штва Бран ка Ћо пи ћа”, члан ка ко ји је 
Бор ба об ја ви ла у два бро ја, 28. и 29. ок то бра 1950, екс пли цит но је 
по све до чио да су Ћо пи ће ве са ти ре на и шле на ши ро ко одо бра ва ње 
чи та ла ца и то не са мо ме ђу при пад ни ци ма „ма ло број не ре ак ци је” 
већ и ме ђу „до бро на мер ним гра ди те љи ма со ци ја ли зма” ко ји ма је, 
пре ма ње го вим ре чи ма, „Ћо пић ус пео да под ва ли” зло у по тре бом 
свог угле да или пред ста вља њем „де та ља ко ји су сви ма по зна ти” 
као да су ти пич ни за си стем. Из ра жа ва ју ћи убе ђе ње да ће та кви 
убр зо про ме ни ти ми шље ње (а пот пу но је ја сно да је овај текст са 
том на ме ром, из ме ђу оста лог, био и пи сан), ау тор „Ју на штва” је 
по сред но от крио да про блем ни је ни био у са мој Ћо пи ће вој при чи 
већ у кре та њи ма јав ног мње ња за ко је је она по ста ла ре пре зен та
тив на.

Из Бро зо вог обра ћа ња оку пље ни ма на Тре ћем кон гре су АФЖа 
са зна је мо да је у јав но сти би ло не го до ва ња и због члан ка „Ју на штво 
Бран ка Ћо пи ћа”, ко ји је ту ма чен као уда рац „по на пред ним пи сци
ма”. Броз је, ме ђу тим, те тврд ње од луч но не ги рао, ста ју ћи на стра ну 
ано ним ног ау то ра спо ме ну тог тек ста: „Оно ме ко је по гри је шио”, 
ка зао је Броз, не из го ва ра ју ћи при том име ау то ра „Је ре тич ке при
че”, „има пра во да се ка же у штам пи да је не пра вил но то што ра ди. 
[...] Та кву са ти ру ми не ће мо до зво ли ти и не ће мо је оста ви ти без 
од го во ра.” 

13 Има ми шље ња да је Ћо пи ће ва при ча „Су ди ја са ту ђом гла вом” на стала 
као не по сред на ре ак ци ја упра во на овај Ку ле но ви ћев текст. Чи ње ни ца је, ме ђу
тим, да се Ћо пић, у пи сму „Дра ги дру же Вељ ко”, с не што гор чи не, али ипак 
по зи тив но из ја снио о Ку ле но ви ће вој кри ти ци као прин ци пи јел ној; на њу ће 
не по сред но алу ди ра ти тек у под на сло ву „Птич јег цвр ку та ња”, ко је је од ре дио 
као „за би ље шке из ба бје пер спек ти ве”.
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Кон грес на ко јем је Јо сип Броз ове ре чи из го во рио одр жа ван 
је у За гре бу, 28. и 29. ок то бра, да кле, у исто вре ме ка да је Бор ба 
об ја вљи ва ла ма ли ци о зно „Ју на штво Бран ка Ћо пи ћа”. Штам па ње 
мар ша ло вог го во ра дан ка сни је, 30. ок то бра, у истом днев ном ли сту, 
озна чи ло је крај се ри је пар тиј ских од го во ра на „Је ре тич ку при чу”, 
а са мим тим и рас плет „афе ре”.

4.

За ни ма ње јав но сти за „Је ре тич ку при чу” би ло је, да кле, огром
но: Ве ра Де ли ба шић је, не ко ли ко го ди на ка сни је, из не ла по да так 
да је при ме рак Књи жев них но ви на у ко јем је она би ла од штам па
на ис под ру ке на ули ца ма Са ра је ва био про да ван за чак хи ља ду 
ди на ра, док му је ре дов на це на би ла је све га три. Упра во је то, а не 
ау то ро ве на ме ре, би ло оно због че га је Ћо пи ће ва при ча по ста ла 
опа сна по ре жим.

Пре ма пи шче вом све до че њу, Ми ло ван Ђи лас му је, то ком са
слу ша ња до ко јег је до шло од мах по об ја вљи ва њу при че, за ме рио 
то што је њо ме, на вод но, по ква рио при јат но из не на ђе ње: „Са знао 
си да Пар ти ја при пре ма ак ци ју про тив при ви ле ги ја, па сад, да 
ис пад неш хра бар, опа лио пр ви. Ти си као онај бо рац у ро ву ко ји, 
не че ка ју ћи, опа љу је пр ви и та ко от кри ва по ло жај!”14 Де це ни ја ма 
ка сни је, Ђи лас је ову вер зи ју до га ђа ја по твр дио, по ку ша ва ју ћи 
исто вре ме но да ума њи или пре да убла жи уло гу ко ју је сам у њему 
од и грао: „С Бри о на су се ва ле му ње про тив Ћо пи ћа, ко је сам на 
је дви те ја де убла жио пред ло гом да раз го ва рам с Ћо пи ћем. [...] 
Об ја снио сам Ћо пи ћу да нам оме та, ју ре ћи пред ру ду, из во ђе ње 
де мо кра ти за ци је.”15

Ку ле но вић и По по вић су, у тек сто ви ма об ја вље ним по след ње 
не де ље ок то бра у Књи жев ним но ви на ма, без ма ло истим ре чи ма, 
алу ди ра ли на из ве сну уред бу Са ве зне вла де ко ја је њи хо вом пи
са њу прет хо ди ла: „Ћо пић је уда рио на оне ко ји се бо ре про тив [...] 
при ви ле ги ја, иа ко је то ве ро ват но пр ви слу чај у исто ри ји да их неко 
сам се би од у зи ма, до бро вољ но и све сно”, пи ше По по вић у члан ку 
„Кле вет нич ка са ти ра”; „По бо гу чо вје че, ка ква вам је то ка ста која 
са ма се би оне мо гу ћа ва ка стин ске при ви ле ги је,” ка же Ку ле но вић у 
„Отво ре ном фи на лу”. 

За ни мљи во је да у овом кон тек сту оба ау то ра о Ћо пи ће вим 
са ти ра ма го во ре уоп ште но, као о књи жев ној по ја ви, а не као о 
се ри ји по је ди нач них при ча ко је су об ја вљи ва не од 22. ав гу ста до 

14 Čen gić, 264.
15 Bu njac, 45.
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21. ок то бра 1950. го ди не; на тај на чин, они су ство ри ли ути сак да 
је спо ме ну та уред ба овим тек сто ви ма прет хо ди ла, што у ства ри 
ни је био слу чај.

Ано ним ни ау тор „Ју на штва Бран ка Ћо пи ћа” овој те ми се нај
е нер гич ни је по све тио, от кри ва ју ћи при том и нај ви ше де та ља о по
за ди ни до га ђа ја: он је при чу „Ко с ђа во лом при че пи ше” до вео у 
не по сред ну ве зу са пи смом о бор би за штед њу, за пра вил но снаб
де ва ње и рас по де лу, ко је је Цен трал ни ко ми тет упу тио пар тиј ским 
ор га ни за ци ја ма 13. ок то бра 1950, че ти ри да на пре не го што је сâма 
та при ча би ла об ја вље на:

Зар тај та ко про ниц љи ви, оштро ум ни и ше рет ски, у нај скри
ве ни је ду би не „на ших ду ша” про ди ру ћи дух ни је раз у мео то пи смо, 
или га је на о па ко раз у мео као да то ЦК спро во ди ње го ву ли ни ју, 
ка ко би се да ло за кљу чи ти по ка ри ка ту ри ње го вог са бра та Џум ху
ра, ко ја илу стру је при чу о ђа во лу, или он од би ја да раз у ме, на тај 
на чин се пре тва ра ју ћи у кле вет ни ка нај о длуч ни јих ини ци ја то ра 
бор бе про тив тих [негативних – прим. В. Т.] по ја ва. 

Ћо пи ће во не при ја тељ ство ано ним, да кле, про на ла зи у то ме 
што се он, сво јом при чом, у очи ма на ро да, ста вља ис пред пар ти је, 
до зво ља ва ју ћи се би да пре или, чак, не за ви сно од др жав ног вр ха, 
ре а гу је на не га тив не дру штве не по ја ве, на тај на чин чи не ћи се 
ју на ком. 

Ме ђу тим, спо ме ну та уред ба прет хо ди ла је је ди но са ти ри „Ко 
с ђа во лом при че пи ше”, по след њој из Ћо пи ће ве раз ма тра не се ри је. 
Ње но до но ше ње би ло је, по све му су де ћи, из ну ђе но не за до вољ ством 
у јав но сти ко јем је об ја вљи ва ње „Је ре тич ке при че” би ло у сре ди шту, 
као ње гов сво је вр стан сим бол или ка та ли за тор. С дру ге стра не, 
оно је омо гу ћи ло да се на „је ре ти ка” ко нач но из ли је гнев ко ји се, 
не де ља ма пре то га, на ку пљао ме ђу чла но ви ма др жав ног и пар тиј
ског вр ха.

5.

Основ ни циљ Ћо пи ће вих кри ти ча ра био је да „Је ре тич кој при
чи”, из пер спек ти ве соц ре а ли стич ког „кри те ри ју ма ствар но сти”, 
по рек ну исти ни тост: јед но гла сно су и без ма ло истим ре чи ма исти
ца ли да је у њој те ма ти зо ва на дру штве на ствар ност ко ја не по сто
ји, од но сно да је њен пи сац или зло на мер ни ла жов или за не се њак 
у за блу ди.

Ку ле но вић, на при мер, по зи ва чи та о це да вред ност „Је ре тич ке 
при че” ис пи та ју по ре ђе њем ње не са др жи не са соп стве ним сва ко
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днев ним ис ку ством: „Зна ли ико од вас ма и је дан та кав слу чај да 
је не ко пре ко ми ни стро ве сва сти ке по стао да нас ми ни стар и мо же 
ли се то код нас уоп ште де си ти?” За ла жу ћи се за вул гар нома те
ри ја ли стич ки на чин чи та ња, он твр ди да је Ћо пић зло у по тре био 
умет нич ку сло бо ду та ко што ни је по др жао пар тиј ско ру ко вод ство 
у кла сној бор би у ко јој оно, на вод но, с „не вје ро ват ном упор но шћу” 
ис тра ја ва. На тај на чин, Ку ле но вић им пли ци ра да је пар тиј ско 
ру ко вод ство из вор исти не, а да је за да так књи жев ни ка да тој исти ни 
слу жи. Рас по ред дру штве них уло га ко је има ју пи сац и ми ни стар 
ти ме је, у од но су на „Је ре тич ку при чу”, био, у ства ри, обр нут.

Ано ним ни ау тор „Ју на штва Бран ка Ћо пи ћа” и у овом по гле ду 
је оти шао нај да ље: пред мет са ти ре, пре ма ње го вим ре чи ма, мо же 
да бу де је ди но „де сна ре ак ци ја и ле ва кон тра ре во лу ци ја”, јер је 
кри ти ка на род не вла сти исто што и „удар на те ме ље со ци ја ли стич
ке де мо кра ти је”. У том кон тек сту, он кон стру и ше по јам со ци ја ли
стич ке са ти ре, ко ја би тре ба ло да бу де „усме ре на на по др шку но вог, 
со ци ја ли стич ког, а про тив ста рог, ка пи та ли стич ког” дру штва. Сто
га ано ним, као и пре ње га Ду шан По по вић, Ћо пи ће вим тек сто ви ма 
не ги ра са ти рич ност: „То ни је са ти ра. Са мо пр љав пам флет.”

Раз ло ге за ова кав пи шчев „про ма шај” кри ти ча ри про на ла зе 
у ње го вој не до вољ ној иде о ло шкој из гра ђе но сти: Ћо пић је ина че 
хва ле вред ну на ме ру – да о од ре ђе ним дру штве ним про бле ми ма 
го во ри у кон тек сту су ко ба Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је са 
Ин фор мби ро ом – из вео, по Ку ле но ви ће вим ре чи ма, из „ба бје пер
спек ти ве”, од но сно, по По по ви ћу, „сво је гла воори ги нал ним ту ма
че њи ма дру штве них по ја ва”. Је ди но што је на тај на чин по сти гао 
су, пре ма ре чи ма ано ни ма, „ште то чин ско кри ти зер ство” и „ма ло
гра ђан ска раз у ла ре ност”, ко је су га пре тво ри ле у по сред ни ка и 
под стре ка ча „по вам пи ри ва ња ре ак ци о нар них бур жо а ских схва
та ња”, од но сно, по Ти то вим ре чи ма, у оно га ко ји је „за гли био”. 

Је ди ни па жње вре дан текст ко ји се ти цао „је ре тич ке афе ре”, 
а об ја вљен је на кон Бро зо вог го во ра је сте „Је рес Бран ка Ћо пи ћа”, 
ко ји је на пи сао Ве ли бор Гли го рић, а Књи жев не но ви не об ја ви ле 
пред крај но вем бра 1950. го ди не. У ње му се иде о ло шка не из гра
ђе ност пи шче ва до во ди у не по сред ну ве зу са спон та ном при ро дом 
ње го ве на ра ци је, ко ја на ста је „на кри ли ма ви ца”, као „ла ко ми сле
на игра ду ха”; због то га је Ћо пић у про бле ма тич ној при чи „про
го во рио је зи ком БенАки бе из 1906”, за ју на ке до во де ћи та ште и 
го спо ђе ми ни стар ке, а не је зи ком про гре сив ног со ци ја ли стич ког 
књи жев ни ка. 

Са ста но ви шта по е ти ке док три на р ног ти па со ци ја ли стич ког 
ре а ли зма, Гли го ри ће ве за мер ке би ле су су штин ске: есте ти ка је 
мо гла да бу де ар гу мен то ва на или оспо ре на је ди но из иде о ло шке 
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пер спек ти ве. Сто га Ћо пи ће ва пар тиј ност ни је до во ђе на у пи та ње 
са мо као етич ки про блем – због че га су му пре ти ле од ре ђе не ка
зне нопо прав не ме ре – већ и као есте тич ки кри те ри јум ко ји ње
го ва при ча ни је за до во љи ла, због че га јој је умет нич ка вред ност и 
по рек ну та.

6.

Дру ги циљ ових тек сто ва би ла је мо рал на осу да лич но сти 
Бран ка Ћо пи ћа, од но сно уни ште ње угле да ко ји је он до та да имао 
у јав но сти.

Ду шан По по вић по сред но пред ста вља ау то ра „Је ре тич ке при
че” као по ква ре ња ка и пи ја ни цу, ку ка ви цу ко ја се кри је иза пар ти је, 
„у по зи не ка квог ли те рар ног пр во бор ца за раз ви так со ци ја ли стич ке 
де мо кра ти је”, као ли це ме ра ко ји на сту па „с јед не сит но бур жо а ске 
идеј не плат фор ме [...] да се би из во ју је из ве сне по зи ци је”. Иа ко се 
на „Је ре тич ку при чу” об ру ша ва са ве ли ком оштри ном, По по вић 
исто вре ме но на сто ји да ума њи њен зна чај, не при зна ју ћи јој ни 
ста тус умет нич ког де ла ко је је по кре ну ло би ло ка кву по ле ми ку.

Ано ним ни ау тор „Ју на штва Бран ка Ћо пи ћа” пред ста вља пи
сца као ка ри ка ту ру на род ног хе ро ја, чи ме им пли ци ра да је у онда
шњој јав но сти ње го во са ти рич ко исту па ње ту ма че но као од ва жно 
и вред но по што ва ња. Ано ним је на ро чи то оштар пре ма ау то ро вој 
упо тре би пој мо ва из те о ло шке ли те ра ту ре, „је рес” и „је ре тик”, 
ко ји су има ли по зи ти ван етич ки пред знак, као из ра зи сло бо до љу
бља и од ва жно сти16, што је уло га ко јој Ћо пић, по ње го вом ми шље њу, 
ни је до ра стао: „Он се ва ра ако ми сли да је је ре тик”, твр ди ау тор 
овог тек ста, „јер ни ти он хо ће да вра ти јед но уче ње у ње го ву пра
ву ко ло те чи ну ни ти да га уна пре ди. Он ву че на зад као сва ки ре
ак ци о нар, као рас пу ште ни ма ло гра ђа нин ко ји не зна да се сна ђе 
у ком пли ко ва ним од но си ма са да шњи це”.17

Нај е фект ни ји на чин на ко ји ау тор „Ју на штва” опањ ка ва пи сца 
је сте пре по зна ва ње Ћо пи ће ве би о граф ске лич но сти у уло зи скри
ве ног или им пли цит ног про та го ни сте са ти рич них при ча из ове 
се ри је; он то чи ни на убе дљив на чин и са мно го пре зи ра. У ли ку 

16 Исте пој мо ве је, ко ју го ди ну ка сни је, за се бе ве зи вао Ми ло ван Ђи лас, 
„по ма ло хва ли са во [...] пи шу ћи о се би.” Пре ма: Go ran Mi lo ra do vić, „Lju di na stra
teš kim me sti ma: uzro ci, po sle di ce i smi sao su ko ba Jo si pa Bro za Ti ta i Mi lo va na Đi la sa 
na Tre ćem (van red nom) ple nu mu CK SKJ 1954. go di ne” u: Ti to – vi đe nja i tu ma če nja: 
zbor nik ra do va (Be o grad: In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je; Ar hiv Ju go sla vi je, 2011), 224.

17 За ни мљи во је да ау тор „Ју на штва Бран ка Ћо пи ћа” ни јед ну реч ни је утро
шио на прав да ње ве ре (ко му ни стич ке иде о ло ги је) у од но су на ко ју је Ћо пи ће ва 
при ча, ба рем сво јим на сло вом, суб вер зив на; ука зу ју ћи на сло же ност дру штве ног 
тре нут ка, он по сред но кон ста ту је по сто ја ње кри зе те ве ре.
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пи сца „по дру гљи вог, ше рет ског ли ца” из „Је ре тич ке при че”, на 
при мер, он пре по зна је Ћо пи ћа и то по де та љу „мла ће ња” хо но ра ра; 
чак твр ди да је са ти ри ча рев „на пад” на ми ни стар ског по моћ ни ка 
мо ти ви сан упра во том ње го вом при мед бом (као да је дан књи жев
ни лик мо же да има ми сли осим оних ко је му до де ли ау тор), а не 
не ким „ви шим раз ло зи ма”. Ка же, за тим, да је Ћо пић у ли ку мла
дог пер спек тив ног пи сца из „Су ди је са ту ђом гла вом” са мо га се бе 
на хва лио, док у члан ку дру га Јо ва на, ко ји је пред мет „При че о Тео
фи лу бо ја жљи вом” ви ди баш „Је ре тич ку при чу”. 

Ни јед на од те за овог ано ним ног кри ти ча ра, ме ђу тим, ни је 
неу те ме ље на: ове при че је су на ста ја ле као ре ак ци ја на кон крет не 
до га ђа је ко ји су се, на раз не на чи не, пре ла ма ли у жи во ту њи хо вог 
ау то ра; оне су Ћо пи ће ве ре пли ке у ди ја ло гу чи ју „дру гу стра ну” 
ми да нас не чу је мо. Ано ним то окре ће про тив пи сца, ин тер прети
ра ју ћи при че ис кљу чи во у кон тек сту ње го вог при ват ног жи во та, 
прет по ста вље не су је те и ни ских по бу да.

Ефек ти та квог „кри тич ког по ступ ка” за и ста су уби тач ни: Ћо
пић је пред ста вљен као глу пи и не у ме ре ни хва ли са вац ко ји пре
у ве ли ча ва соп стве ни зна чај и „раз ба ру ше но [се] ис пр са ва као дру
штве ни спа си лац ко ји се ја вио у два на е стом ча су”, уо бра жа ва ју ћи 
„да је он тај ко ји је увео кри ти ку не га тив них дру штве них по ја ва 
у на шој зе мљи” и „ан ђео спа си тељ” пред став ни ка на род не вла сти 
оту ђе них од на ро да. 

Ано ним му, исто вре ме но, и пре ти: „У Ћо пи ћу се ме ша ју ра зна 
осе ћа ња: страх од соп стве ног ју на штва, од за те за ња уже та ко је 
би јед ног да на мо гло да пук не [курзив В. Т.], и др ско ју на че ње да се 
рас те ра страх.” 

Стро го узев, ано ним ни ау тор „Ју на штва” је ди ни је кри ти чар 
ко ји је Ћо пи ће вим при ча ма дао од ре ђе но ту ма че ње, ак ту а ли зу ју ћи 
њи хов са др жај. Ме ђу тим, ње го ва ин тер пре та ци ја је ма ни пу ла тив
на: она не по ла зи од на ме ра ни Ћо пи ћа као ау то ра ни ти при ча као 
пред ме та естет ске ва ло ри за ци је већ од дру штве но по ли тич ке сва
ко дне ви це у ко ју на сто ји да их сме сти и да их њо ме об ја сни; ње гов 
циљ ни је да раз у ме ове са ти ре већ да ома ло ва жи њи хо вог ау то ра, 
ком про ми ту ју ћи не са мо ње го ве до бре на ме ре већ и са му по ја ву 
дру штве но кри тич ке књи жев но сти.

У де лу го во ра одр жа ног на Тре ћем кон гре су АФЖа ко ји је 
по све тио овој те ми, Јо сип Броз је из ре ђао нај те же оп ту жбе на ра
чун Бран ка Ћо пи ћа, твр де ћи да он „ни је до бро на мје ран” и да је 
„из нио не и сти ну [...] јед ну ствар ко ја је про сто не мо гу ћа”, ка ко би 
не са мо опањ као нај ви ше ру ко вод ство већ и „сли стио” дру штво у 
це ли ни: „Он је ја сно ка зао шта је и ко је [...] ин стру мент у ру ка ма 
ре ак ци је, а ин ди рект но и у ру ка ма Ин фор мби роа.” За кљу чу ју ћи овај 
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низ оп ту жби, с об зи ром на њи хо ву вр сту и те жи ну, па ра док сал ним 
обе ћа њем – „Не тре ба се бо ја ти да ће мо га ми због то га што је он 
то по ку шао хап си ти” – Броз ипак из ри че пре су ду Бран ку Ћо пи ћу:

Та кви на ши умјет ни ци не мо гу ужи ва ти сим па ти је ни ти ру
ко во де ћих љу ди ни ти на ших на ро да. (Јед но ду шно одо бра ва ње.) Не 
мо гу, без об зи ра ка кве су би ле њи хо ве за слу ге. [...] Ње го ва је ствар 
да уви ди сво је гри је шке и да кре не пу тем ко јим иду на ши со ци ја
ли стич ки књи жев ни ци. (Апла уз.)

Има ми шље ња да је ау тор „Је ре тич ке при че” био по ште ђен 
због по пу лар но сти ко ју је ужи вао; из ове пер спек ти ве се чи ни да је 
баш због те по пу лар но сти и био ка жња ван. Под нео је оно што је 
ре жи му у том тре нут ку би ло по треб ни је од ње го вог за тва ра ња на 
Го лом ото ку: не ко за слу жан, ис так нут и во љен по пут Бран ка Ћо
пи ћа био је, јав но и тај но, за стра ши ван, гр ђен и по ни жа ван, ка ко 
би сви ма, та да и у бу дућ но сти, по слу жио као при мер и опо ме на.

7.

Пре ма све до че њи ма Бран ка Ћо пи ћа и ње го вих са вре ме ни ка, 
ви ше ме сеч но ка жња ва ње ко је је на кон „је ре тич ке афе ре” усле ди
ло под ра зу ме ва ло је не ку вр сту пи шче ве изо ла ци је, увре дљи вог 
иг но ри са ња и низ сит них па ко сти; до ју че ра шњи при ја те љи, са бор
ци и ро ђа ци при вре ме но су му окре ну ли ле ђа, „рас крин ка ва ју ћи” 
га чак и у род ним Ха ша ни ма, по ди рек ти ви18, ко ја је би ла по че так 
и крај сва ког мо ра ла. Ду шан Ко стић се се ћао да је у Клу бу књи жев
ни ка, где је Ћо пић до та да био „ра до ви ђен гост и уви јек оп сед нут 
љу ди ма”, са да „сје дио самсам цат”, а Ди ми три је Бје ли ца да је, 
на кон тек сто ва у Бор би, чак и те ле фон пре стао да му зво ни.

У Ке рем пу ху је 4. но вем бра об ја вље на ка ри ка ту ра „Ко с ђаво
лом при че пи ше...”, чи ји је ау тор Ото Рај зин гер, са мо две не де ље 
ра ни је, илу стро вао Ћо пи ће ву при чу „Гра ђа нин сун цо крет”. Ово га 
пу та, под ути ском „Ју на штва Бран ка Ћо пи ћа”, Рај зин гер је јав но 
по ни же ног пи сца при ка зао док од стра ха или чу ђе ња па да на ле ђа; 
на ње гов иден ти тет је ука зао по сред но, ра су тим ру ко пи си ма „Је ре
тич ке при че” и обо ре ном фла шом же сто ког пи ћа. Оно што је књи
жев ни ка до ве ло у та кву не при ли ку је су ма ски ра ни ре ак ци о на ри, 
от кри ве ни си глом „ИБ ку лак”, уо би ча је ној у он да шњим Рај зин
ге ро вим ка ри ка ту ра ма, ко ји му по дру гљи во до ви ку ју: „Хи, хи, хи, 
тај ђа вол чић, то смо ми!...”

18 Čen gić,116.
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С об зи ром, ме ђу тим, на те жи ну оп ту жби са ко ји ма се Ћо пић 
су о ча вао, „је ре тич ка афе ра” се по ње га, у ства ри, до бро за вр ши ла: 
без фи зич ке тор ту ре, ро би је, чак и без из ба ци ва ња из Ко му ни стич
ке пар ти је.19 Ни у ма те ри јал ном по гле ду ни је тр пео: све до ци твр де 
да је у то вре ме „по чео да при ма по ве ће су ме нов ца ко је је та да мало 
ко имао”. У „Сје ћа њу на Је ре тич ку при чу” Ду шан Ко стић је на вео 
да му ни са мом ни је ја сно ка ко је та ко „јев ти но про шао: јед но или 
два вр ло ко рект на са слу ша ња, без по сље ди ца [курзив В. Т.]”.20 

За све то вре ме, исти на, Ћо пић је био пра ћен и при слу шки ван; 
он је је ди ни пи сац са до си је ом у Град ском ко ми те ту Са ве за ко му
ни ста Бе о град, а на вод но је и Уд ба во ди ла је дан, пу них се дам на
ест го ди на. По ли циј ским струк ту ра ма, Бран ко Ћо пић је мо гао да 
бу де за ни мљив и због љу ди ме ђу ко ји ма се кре тао, по ве зу ју ћи ју
го сло вен ске са со вјет ским кул тур нопо ли тич ким кру го ви ма.

Ако је пак су ди ти пре ма од ли ко ва њи ма, при зна њи ма и по ча
сти ма, „је ре тич ка афе ра” Бран ку Ћо пи ћу ни је на шко ди ла: до био је 
све нај зна чај ни је књи жев не на гра де – Ок то бар ску већ 1956, Нино ву 
1958, Сед мо јул ску 1969, а Ње го ше ву и На гра ду Ав но ја 1972 – по
стао је до пи сни члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 1965, а 
ре дов ни 1968. го ди не; од ње го вих Са бра них де ла у два на ест књи
га из 1979. про да то је чак 33 хи ља де ком пле та.

Као са ти ри чар, Бран ко Ћо пић је у пот пу но сти ре ха би ли то ван 
у Ан то ло ги ји са вре ме не срп ске са ти ре (1970) Ми ро сла ва Еге ри ћа, 
у ко јој је „Је ре тич кој при чи” при па ло пр во, по ча сно ме сто.
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