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Под једнос тавн им нас ловом
„Српс ки соц ијал ис та др Живко
Топаловић (1886-1972)“ објавље
на је књига која садрж и студ ију
о овом значајном соц ијал ис ти,
његове радове из дугог и бурног
пол ит ичког живота. Ти радови

обу х ватају период од почетк а де
ловања аутора у Српс кој соц ијал
демократс кој парт ији, у периоду
између 1903. и 1914. год ине, преко
радова објављен их у зем љи и у гла
сил има Соц ијал ис тичке интер
нац ионале у којој је био акт иван
готово шездесет год ина, до члан
ка из период емиг рац ије пос ле
Другог светс ког рата. Стицајем
животн их околнос ти и пре време
на окончаног животног и нау чног
пута др Драгана Субот ића ово
је његова постх умно објављена
књига, са пун им ауторс твом при
ређивача, пис ца уводне студ ије и
избора из библиог рафије ра до
ва Живк а Топаловића. Књига је
подељена на чет ири дел а: први је
уводна студ ија у којој је др Драган
Су бот ић ва лоризовао пол ит ич
ки рад и идеје Живк а Топаловића
(5-35), друг и део садрж и текс тове
Живк а Топаловића о идејама Ди
мит рија Туцовића (37-65), трећ и
део је најобимн ији и садрж и по
лит ичке и публиц ис тичке текс то
ве од 1920. до шездесет их год ина
(67-457), чет врт и део чин и библи
ог рафија одабра н их ра дова Жив
ка Топаловића (261-265).
Живко Топаловић је током
свог дугог живота био левичар и
убеђен и соц ијалдемократа. Као
млад и студент Правног фак улте
та Универзитета у Беог раду, запо
чео је акт ивност у синд ик алном
покрет у и Соц ијал демократс кој
парт ији Србије. Кас није, са док
торатом права из Берл ина, као
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адвок ат, службен ик Међународне
орган изац ије рада у Женеви и ви
сок и функ ц ионер Соц ија л ис тич
ке Интернац ионале, он је зас ту
пао ову идеју, и није је нап ус тио
без обзира на пол ит ичке промене
и промене међународног покрета.
Његова акт ивност у раду Соц ија
листичке Интернац ионале из
двојил а га је као „европс ког соц и
јалдемократ у, пре него домаћег“,
како је оцен ио историчар Тома
Миленковић. Заједно са суп ру
гом Мил ицом придруж ио се чет
ничком покрет у и са заједн ицом
грађанс ких парт ија, као председ
ник Конг реса у сал и Ба 25.28. ја
нуара 1944. год ине, до принео де
фин исању пол ит ичке платформе
која је требало да повеже равно
горс ки покрет са парт изанс ким.
То су само нек и од значајн их до
гађаја у пол ит ичкој и интелект у
алној биог рафији Живк а Топа
ловића. Основна идеја на којој је
зас нивао своје деловање бил а је
да радн ичк а класа може да оства
ри своја права само у економс ки
и пол ит ичк и развијеној зем љи, да
се демократ ија не осваја силом, и
да соц ијал изам није мог ућ у сиро
маш ним зем љама, са малом или
непостојећом тра д и ц ијом пол и
тичке парл а ментарне демократ и
је. Ова дилема обележ ил а је читав
20. век, почевш и са Окобарс ком
револуц ијом у Рус ији 1917. год и
не, до пада Берл инс ког зида 1989.
год ине. Живко Топаловић до кра
ја свог дугог живота зас тупао је
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идеју ослобођења радн ик а, како
путем економс ких права и колек
тивн их уговора са пос лодавц има,
тако и у оквиру парл аментарне де
мократ и је.
У својим сећањима на рад кон
греса у селу Ба, Топаловић ист иче
следеће: „...недељу дана пос ле Кон
греса, када се за њега у Беог раду
сазнало, немачк и Гес тапо пох ап
сио је све делегате, које је могао
наћ и; конфис ковао је имовин у
председн ик а Конг реса Живк а
Топаловића, пород иц у му разју
рио, док се жена спас ла бекс твом у
шум у. Живко је проглашен за бан
дита и према њем у је пос туп ље
но како се пос тупа са банд ит има
и одметн иц има. Гес тапо је јавно
усред Беог рада спал ио пред Жив
ковом кућом његову библиотек у и
архив Соц ијал ис тичке Странке
Југос лавије и Ујед ињен их синд и
ката Југос лавије, који су се у кућ и
нал азил и. Пљачк ање Живкове
куће у Бокељс кој улиц и број 3 у
Беог раду трајало је некол ико да
на. Ствари су одвук ли и кућу за
печат ил и немачк и гес таповц и. О
свем у томе пос тоје многобројн и
сведоц и у Беог раду. И ком ун и
стичк а пол иц ија у Беог раду има о
томе своје зап ис нике, па је и у по
знијим публик ац ијама речено: да
је Живкова кућа опљачк ана“ (стр.
150). Живко Топаловић је јуна
1944. год ине заједно са суп ругом,
у сас таву енглес ке војне мис ије са
аеродрома у Прањан има одлетео
у Бари у Итал ији, зат им у Каи ро,
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где се нал азио део југос ловенс ке
владе у егзилу. Ту је Топаловић
развио дип ломатс ку акт ивност
међу ан глоа мерич к им са везни
цима, са циљем да их убед и у мо
гућност спајања четн ичке и пар
тизанс ке војс ке, под командом
краља Пет ра II Карађорђевића.
Наступао је као предс тавн ик Ју
гос ловенс ке демократс ке народ
не заједн ице. У једном дип ломат
ском акт у, Топаловић образлаже
ту идеју на следећ и нач ин: „Даље
предл ажемо, не смат рајућ и то
као битн и услов ако би савезниц и
имал и примедби на тај предлог,
да се Краљу Пет ру доп ус ти да се
одмах врат и у Југос лавију, с тим
да не буде у Врховној команд и ни
Титовој ни Мих ајловићевој, већ
на неу т ралном мес ту. Одатле би
он пос лао свој апел обема војс ка
ма и ушао у Беог рад са својом по
бедонос ном војс ком. Претходно
би он имао да на целој територији
Ју гос лавије створи свој генерал
ни штаб, из предс тавн ик а марша
ла Тита, ђенерал а Мих ајловића,
Вел ике Британ ије, Сјед ињен их
Држава Америке и, ако је мог уће
Совјетс ке Рус ије. Септембра 3.
1944. год ине др Живко Топало
вић, Адам Прибићевић, др Влад и
мир Бал ајч ић, проф. Иван Кивач“.
Ово је практ ично био предлог
о подел и Југос лавије на савезнич
ке зоне. За пом ирење четн ик а и
парт изана било је кас но, првен
ствено због огромн их цивилн их
жртава и злоч ина четн ик а над ци

вилн им становн иштвом не само у
Србији, већ и у Бос ни и Црној Го
ри. Са своје стране, у продору кр
оз Србију, парт изан и су интег ри
сал и заробљене четн ике-обичне
војн ике, у своје јед ин ице, без офи
цирс ког кадра који је био директ
ном коман дом Дра же Ми х а и ло
вића. Топаловић је био иск усан
пол ит ичар, функц ионер међуна
родн их синд ик алн их орган иза
ција и Соц ијал ис тичке Интер
нац ионале, адвок ат са вел ик им
пос ловн им иск ус твом. Њем у је
морало бит и јас но да је грађанс ки
рат дошао до оне тачке када је јед
на страна морал а да побед и. Био
је процес уи ран у истом пос тупк у
који је вођен прот ив генерал а Ми
хаи ловића, и у одс ус тву осуђен на
20 год ина робије. О томе кас није
у својим поратн им спис има Топа
ловић износ и следеће: „Држ авн и
туж ил ац је у својој заврш ној реч и
пот врд ио чињен иц у да је парт и
занс ко вођс тво увек стављало на
исти степен борбу прот ив оку
патора и борбу прот ив свих оних
који не стоје под ком ун ис тичком
командом. Пос ле првих почетн их
дана у 1941. год ин и парт изанс ко
вођс тво ник ада више није мис ли
ло на неко мирење и ујед ињавање
са друг им покретом отпора рад и
заједн ичке борбе прот ив окупа
тора“ (стр. 155).
Као емиг рант, Топаловић је
орган изовао Ком итет соц ијал и
ста из десет ком ун ис тичк их зема
ља Источне Европе, тело у оквиру
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Соц и ја л ис тич ке Интерна ц иона
ле, чији је председн ик био више
год ина, а рад ио је и као саветн ик
Међународне орган изац ије рада.
Објавио је више брош ура и десе
тине чланак а у стручн им синд и
калн им часоп ис има Интернац и
онале. Ипак, није био спреман да
увид и објект ивно чињен иц у да је
оклевање и кас но реа говање гене
рал а Мих аи ловића овога кошта
ло војног пораза, на крају и живо
та. Топаловић је у једном чланк у
из 1967. год ине писао да је влада у
Каи ру „укин ул а Закон о заштит и
државе и све и узетне законе“, до
казујућ и тиме да је пос тојал а до
бра воља да ком ун ис тичк и покрет
и Народноос лобод и л ачк а војс ка
буду признат и. Међут им, и то је
учи њено кас но, знат но пос ле зва
ничн их признања од стране са
везник а (стр. 170). По свом нач и
ну миш љења, Топаловић је остао
човек међу народ ног периода, који
није схватао промене међународ
них односа пос ле Другог светс ког
рата, нове пол ит ичке субјекте и
нове моделе решавања проблема.
У чланк у „Истина о педесетого
диш њиц и“, објављеном у Паризу
у часоп ис у „Синд ик ал ист“ 1953.
год ине Топаловић је оштро напао
бивше саборце, потом и целок уп
ни пол ит ичк и поредак Краље
ви не СХС, од нос но Кра љеви не
Ју гос ла вије: „Са мо нес пособној,
незнал ачкој и кук авичкој југо
словенс кој буржоазији и њеној
корумп ираној и дивљој спец ијал
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ној пол иц ији мог у ком ун ис ти да
зах вале за развитак ком ун ис тич
кога покрета, својих шездесет по
слан ик а и свој успон све до слома
Југос лавије. Ако икоме треба да
под иж у спомен ик за све оно што
су данас, то свакако не мртвим
соц ијал ис тима, већ Антон у Ко
рош цу, Светозару Прибичевићу и
Александру Карађорђевићу“ (стр.
196).
Свој пол ит ичк и демократс ки
лег ит им итет у зем љи и у међуна
род н им од нос и ма, Ком у н ис тич
ка парт ија Југос лавије док азивал а
је теоријс ким конт ин уитетом са
Дим ит ријем Туцовићем и Радо
ваном Драговићем. Остале чла
нове ССДП су проглас ил и за из
дајн ике, тадаш њим пол ит ичк им
речн иком речено – ренегате со
цијал изма као идеје и праксе. Ово
је изазвало незадовољс тво и низ
полем ичк их текс това од стране
Живк а Топаловића, који је кори
стио свој утицај у Соц ијал ис тич
кој интернац ионал и и Међуна
родној конфедерац ији слободн их
синд ик ата да пос ле 1945. год и
не омета пријем југос ловенс ког
синд ик ата у ову орган изац ију.
До краја живота је југос ловенс ки
синд ик ат смат рао тотал итарном
творевином. Остао је дос ледан
идеји о грађанс кој плурал ис тич
кој демократ ији као услову за раз
вој пол ит ичке свес ти свих грађа
на, у првом реду радн ичке класе,
чији је економс ки прос перитет,
са једнаком горљивош ћу бран ио
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до краја живота. Његови текс тови
писан и су емот ивно, чес то веома
субјект ивно. Али он је распол агао
подац има о привред и соц ијал и
стичке Југос лавије, те су његова
размат рања зас нована на аде
кватн им аргумент има. Значајно
је његово сећање на Вуковарс ки
конг рес на коме је соц ијалдемо
кратс ки покрет побеђен од стра
не ком ун ис та, који су и зван ично
преу зел и лег ит им итет зас тупања
радн ик а и синд ик ата у Скупшти
ни, док Топаловић тврд и да је то
бил а крађа гласова и превара. Он
је опт уж ио Драг иш у Дапчевића
и Триш у Кацлеровића за дефет и
зам и кук авичлук.
За савременог читаоца значај
но је ово сазнање о сукобу на срп
ској и југос ловенс кој левиц и 1920.
год ине. Још је значајн ије зал агање
Живк а Топаловића за соц ијалн у
правду и економс ку демократ ију,
које би се остваривале кроз си
стем колект ивн их уговора између
пос лодаваца и радн ик а. Укол ико
његова пол ит ичк а публиц ис тик а
и пракса мог у да буду превазиђене
или предмет полем ике, зал агање
за соц ијалн и дијалог акт уе лно је
и у 21. век у. У оцен и значаја и уло
ге Живк а Топаловића треба рећ и
да је он значајна личност српс ког
радн ичког покрета са међуна
родн им референцама, у првој по
ловин и 20. век а, али треба рећ и и
да није имао капац итет држ авн и
ка са пол ит ичком визијом, да би
схват ио промене које је донео крај

20. век а. Он је идеолош ки остао
на размеђи сукоба Друге и Треће
Интернац иона ле.
Књига изабран их редова др
Живк а Топаловића, са знал ач
ки урађеном уводном студ ијом
Драгана Субот ића је важ на не у
смис лу пол ит ичке рех абил итац и
је ове личнос ти, већ због сагледа
вања пос лед ица сукоба и подел а у
српс ком друштву. На почетк у 21.
век а треба извућ и коначне поу ке:
да су те поделе биле веома скупе у
пол ит ичком и људс ком смис лу, те
да су пот ребна превазил ажења у
борби за опс танак у кризном и не
извес ном 21. век у.
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