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На ме ра ауто ра мо но гра фи
је усме ре на на от кри ва њу “тај
не” фа сци нант не лич но сти Ко
че По по ви ћа и си сте ма у ко јем 
је де ло вао или од но са и су ко ба 
из ме ђу из ме ђу јед не са мо све
сне лич но сти, вр сног ин те лек
ту ал ца и си сте ма за сно ва ног 
на бољ ше вич ким по сту ла ти ма. 
Ди ле ма са ко јом се су о чио Ко ча 
По по вић је уни вер зал на и веч
на; ка ко оста ти ве ран се би у јед
нопар тиј ском или ви шепар
тиј ском си сте му ко ји се за сни ва 

на уну тра шњој ди сци пли ни ко
ја не при хва та “од сту па ња” од 
утвр ђе не по ли тич ке док три не 
и до кле до се же сло бо да ми сли 
јед не лич но сти, а од ко је гра ни
це се по је ди нац по чи ње под чи
ња ва ти оп штим ци ље ви ма или 
по тре ба ма ко је пре ла зе гра ни це 
увје ре ња ко ја до во де до кон
флик та?

Ко ча По по вић је ишао кроз 
жи вот пу тем ко јим се ре ђе иде; 
ушао је у си стем све сно, без 
ре зер ве, спре ман да се жр тву је 
до кра ја, а ко ји је још у НОБу 
имао сво ју фи ло зо фи ју раз во ја 
од бор бе про тив фа ши зма и ко ја 
је с вре ме ном по при ми ла и дру
ге са др жа је по сли је рат ног уре
ђе ња др жа ве на со ци ја ли стич
ким прин ци пи ма. Ко чу По по ви
ћа ни ко ни је увео у марк си зам 
већ је он кроз уче ње и рад до
шао до за кључ ка да је марк си
зам на уч ни по глед на свет ког је 
он усво јио. Ула ском у КПЈ Ко
ча уно си свој ко смо по ли ти зам, 
фи ло зоф ско обра зо ва ње, дар за 
ли те ра ту ру, во ка ци ју пе сни ка 
и по ле ми чар ску при ро ду. Ула
ском у пар ти ју све сно се од ри че 
сво јих ин те лек ту ал них сло бо
да, али кроз чи тав свој жи вот 
оста је у ми са о ном сми слу свој 
јер му је би ла стра на “сле па по
слу шност” и при ми тив на иде ја 
о не по гре ши во сти во ђе па му, 
по соп стве ном ка зи ва њу, ни
је био “иде о ло шки за сле пљен” 
те ни је мо гао би ти “ло ја лан”, 
снис хо дљив и сле по по ко ран. 
Он се опре де љу је за Ре во лу ци ју 
ко ја не ма за циљ са мо осва ја ње 
вла сти већ да с вре ме ном ства ра 
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де мо крат ско дру штво са сло бо
дом го во ра и де ло ва ња и ви со
ким сте пе ном со ци јал не прав
де. Ве ро вао је у Ре во лу ци ју, а 
из над све га је ве ро вао у људ ску 
свест и пер спек ти ву сло бо де за 
чо ве ка. Кроз це лу књи гу аутор 
из ра жа ва пси хо ло шку тур бо
лент ност ко ју Ко ча По по вић 
про жи вља ва ка ко би из на шао 
сна ге за пре вла да ва ње вла сти
тих ис ку ше ња и ве ли ка раз о
ча ре ња јер сва ки чо век уну тар 
свог кру га де ло ва ња мо ра до
но си ти од ре ђе не ком про ми се, 
до но си ти те шке од лу ке, ка ко 
не би из не ве рио сво ја уве ре ња. 
Љу ди вр ло че сто због кон фор
ми зма и ка ри је ри зма и те жње 
да “жи ве сво је би о гра фи је” а 
не свој жи вот, при ста ју на ком
про ми се ко ји се ка сни је че сто 
сво де на пу ко из вр ша ва ње да
тих за да та ка. Ко ли ко је чо век 
јак и спре ман да бу де свој и не 
при ста ти “бла то на пре сто лу”? 
Да ли је мо гу ће са чу ва ти ин те
лек ту ал ни, лич ни ин те гри тет у 
по ли ти ци ко ја од сва ко га тра жи 
пот пу но под ре ђи ва ње? То је мо
гу ће, али на кнад но јер уну тар 
“си сте ма” то ни је мо гу ће, та да 
је чо век под ре ђен ви шем ци љу 
и ин те гри тет је “су ви шан”, на
ро чи то у рат ним окол но сти ма 
ка да је по ло жај ин те лек ту а ла
ца од ин те гри те та су штин ски 
нео др жив, све док се ин те лект 
не про бу ди и ука зу је на на ка зне 
стра не та квог по ло жа ја и по на
ша ња.

Ко ча По по вић је сма трао да 
“сна га ње го ве ениг ме” ле жи у 
ње го вом обра зо ва њу и фи ло зо

фи ји ко ју је про у ча вао, по нај ви
ше Спи но зу, Кан та и Берг со на. 
И у над ре а ли зму, Ко ча на ла зи 
сна гу и енер ги ју за одр жа ва
ње се бе са мог јер над ре а ли зам 
пред ста вља крај њи ста ди јум у 
раз во ју гра ђан ског су бјек ти ви
зма, про те сно по вла че ње у се бе 
уну тар из вје сног дру штва, али 
не и из ла зак из тог дру штва.
(Сре тен Ма рић) Као да је ње го
во опре де ље ње за над ре а ли зам 
би ло при род но, а те жња не мо
гу ћем са свим нор мал на ствар. 
Оти шао је да ље од над ре а ли зма 
и су о чио се са су ро во сти ре ал
ног жи во та. Сва ком чо ве ку је 
те шко да ви ди ру ше ње све та за 
ко ји се бо рио и био спре ман да 
умре, а у чи јем је ства ра њу и као 
гра ди тељ ак тив но уче ство вао, а 
ка сни је се због из не ве ре них на
да и оче ки ва ња од ње га по сте
пе но уда ља вао и оту ђи вао.

Да ли ин те лек ту а лац и да ље 
оста је сло бо дан или ула ском у 
по ли тич ки жи вот по при ро ди 
ло ги ке по ли тич ке те о ри је гу би 
свој ин те лек ту ал ни иден ти тет 
и сво ју сло бо ду? Ко ча По по вић 
сво ју оазу очу ва ња се бе на ла зи 
у над ре а ли зму бу ду ћи му је тај 
на чин раз ми шља ња по мо гао у 
очу ва њу оформ ље ног кри тич
ког од но са и сво је вр сне дис
тан це да не при хва та “ко му ни
стич ку уто пи ју” бу квал но и да 
на дог ма ти зам гле да вла сти том 
кри ти ком у гра ни ца ма мо гу ћег.

Ко ли ко је остао до сле дан се
би и ко ли ко је са чу вао свој ин
те гри тет ви дљи во је из ње го вих 
ми сли у по сљед ним го ди на ма 
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жи во та ка да је ис ти цао да “ми 
је глав но би ло са чу ва ти са мо
по што ва ње као чо век; сма тра ју
ћи то нај ви шом оба ве зом пре ма 
љу ди ма и вред но сти ма на ко ји
ма је по чи ва ла сна га и ве ли чи
на на ше Ре во лу ци је.” (стр. 369) 
Ко ли ка је ја ка ве ра би ла у Пар
ти ју и ко ли ка је би ла ја ча за не
се ност ср ца од ума на при ме ру 
Ко че По по ви ћа по ка зу је се кад 
је он по су ду Пар ти је из ба чен 
“због ло шег др жа ња” у по ли
ци ји и из ба чен из са ме Пар ти
је, оти шао у пар ти за не у ко је су 
га пре ма ре чи ма ње го ве же не 
Вје ре Ба ко тић је два при ми ли 
и због че га је мо рао ура ди ти и 
све што му се на ре ди ло. Че сто 
је на гла ша вао да се лич ним из
бо ром све сно от пи си вао лич ни 
ин те лек ту а ли зам, ци нич но се бе 
при ка зу ју ћи као обич ног кон до
ти је ра, иако га Чо ла ко вић ви ди 
као его цен три ка и ци ни ка ко ји 
се во ли подсмје хи ва ти љу ди ма 
или гле да ти на љу де су пер и ор
но, су ви ше све стан сво је сна ге. 
(стр. 324) Стам бо лић га опи су
је као чо ве ка ко ји је јед ним де
лом сво је лич но сти “ов де, са 
на ма “, и да за раз ли ку од свих 
нас има још је дан свој жи вот у 
ли те ра ту ри и фи ло зо фи ји. Из
вансе риј ски чо век, нео бич но 
ду хо вит, чо век опа сне иро ни је 
ко ји је пре зи рао глу пост и ни
је је пра штао. Нео спо ран ауто
ри тет за сво је бор це и за на род 
увек са чо ве ком у пр вом пла ну. 
(Ла тин ка Пе ро вић) У не кро ло гу 
у Бор би, ци ти ра на је ње го ва ре
че ни ца : “Сву да, на свим по сло
ви ма, био сам гост.”

С дру ге стра не Ко ча ис ти че 
да је он, био он, са мо у пе ри о ду 
од 19411945. На гла ша ва ју ћи и 
у по зним го ди на ма да му је нај
ва жни ја Пр ва про ле тер ска бри
га да. Та да ње го ва кре а тив ност 
и ње гов над ре а ли зам до би ја ју 
пу ну сло бо ду де ло ва ња јер он 
про на ла зи ин те ли гент на, али 
исто вре ме но и ве о ма ри скант
на, ре ше ња ко ја не при ја тељ ска 
стра на уоп ште не раз ма тра као 
мо гу ћа. (Иг ман, Су тје ска, Др
вар) Ду бо ка људ ска пат ња и по
вре ђе ност лу цид ног вој ско во ђе 
због по ду хва та про бо ја на Ба
ли нов цу и због че га је не мач ки 
ма јор смје њен, а Ко ча кри ти
ко ван до ме ре да “ви ше ни ка да 
не ће би ти исти” и да је из гу био 
од луч ност опи су је и сам Ко ча 
По по вић, ако и аутор мо но гра
фи је, на сто је ћи про ник ну ти у 
ду бо ко са кри ве ну људ ску тај ну 
чо ве ка ко ји има при ме се вој
ног ге ни ја, мр зи рат, а сав му 
се пре да је. (Ди кин) Чо век ко ји 
из ме ђу би та ка чи та Ге теа, Тар
леа, Гор ког, Фло бе ра, опи су је 
ути ске о при ро ди и пре ле пим 
пеј за жи ма, али и да је брит ке 
об зер ва ци је о љу ди ма и њи хо
вим ма лим сла бо сти ма и ка ри
је ри зма у Вр хов ном шта бу, ко ји 
свет око се бе и не ви де и не ма ју 
осе ћај за људ ске мо гућ но сти, 
док се Ко ча сра ми ју на ка ко ји
ма је он ста ре ши на, пи та ју ћи 
се да ли би он био јед нак њи
ма у ју на штву? При мје ћу је и да 
су по ли тич ки на ви си ни бор бе, 
али да кул тур но, ли те рар но и 
осе ћај но за о ста ју за њом. Ко
чи на књи га Бе ле шке уз ра то
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ва ња, по ка зу је сву суп тил ност 
ње го вог ка рак те ра и сву ње го
ву сен зи бил ност: про ми шљен 
у на па ди ма, исто вре ме но ве о ма 
бри жан пре ма бор ци ма. С дру
ге стра не, бра ни се од спољ
них на ср та ја, ње му свој стве ном 
аро ган ци јом, гра де ћи свој лич
ни ин те лек ту ал ни Фа ра да јев 
ка вез као по ку шај од бра не од 
до сад них, не у ких и на спр тљи
вих јер је пре зи рао љу де ма лог 
зна ња и ве ли ких пре тен зи ја. То 
је јед на од нај леп ших књи га из 
НОБа јер је пу на ис пре пле те
но сти, су ро во сти ра та и ра то ва
ња, љу ба ви, као ве чи тог са став
ног ди је ла људ ског жи во та. Он 
је ко ман дант, али он раз ми шља, 
про ми шља, брит ко при ме ћу је 
и па ти и све је то са став ни део 
чо ве ка, ма ка ко он по се бан био, 
али и ду бо ке људ ске тај не ко ју 
је но сио це лог жи во та у се би.

Ком плет на до ми на ци ја Пар
ти је над по је дин цем Ко чу по
га ђа као ко му ни сту не као по
је дин ца јер је ње го во “ле ген
дар но” ме сто за ње га, Пар ти ја 
од ре ди ла, ко ја од ње га зах те ва 
да пи ше, јер је он мај стор пи са
не ре чи чак и кад же ли при кри
ти ду ше ван бол, јер ње го ва же
на ни је рат ник као он, а упра во 
због ње го ве пре ве ли ке љу ба ви 
не мо же јој опро сти ти ни ма ње 
из дај ство. Са да на шње дис тан
це мо жда је на ма не схва тљив 
тај ко декс мо ра ла и по на ша ња, 
али и Ја ра Риб ни кар је у сво јим 
књи га ма пи са ла да они јед но
став но ни су мо гли при хва ти ти 
да љу ди са ко ји ма су бли ски 
не де ле исти на чин де ло ва ња, 

жи вље ња. За то он и од лу чу је, 
пре ки ну ти јер је та ко нај лак ше, 
иако ства ри мо гу би ти то ли ко 
стра шне да сам пре кид не бу де 
до во љан. Рет ко се у рат ној ли
те ра ту ри мо гу на ћи ис пи са ни 
осе ћа ји пу ни стреп ње, љу ба ви, 
бо ла, сум њи пре ма во ље ној же
ни али и са мо о су ђи ва њу у ја ви 
и у сно ви ма. Као вер ник Пар
ти је ко ја до но си од лу ку да му 
же на ви ше не од го ва ра, он не 
пре ста је “на ди ла зи ти” се бе у 
пре ва зи ла же њу ужа сне ду шев
не раз ва ли не и пи та ти се ко ли ко 
осе ћа ји, ду ша и сам чо век мо гу 
би ти то ли ко ја чи од при су ства 
јед не во ље не же не? (стр. 154)

По сли је ра та као на чел ник 
Ге не рал шта ба Ко ча По по вић 
у по зи ци ји је ор га ни зо ва ти од
бра ну од мо гу ћег на па да СССР, 
а ко ја се по ње го вим ре чи ма 
ни је до го ди ла, јер је Ста љин 
по стао за ро бље ник си ту а ци
је ко ју је сам ство рио. Ста љин 
је, пре цје њу ју ћи мо гу ћи ефе кат 
сво јих прет њи, из гу био вре
ме да сво ју прет њу и оства ри 
па се мо рао по ву ћи. То је вре
ме ка да се офор мио Бал кан ски 
са вез из ме ђу Ју го сла ви је, Грч ке 
и Тур ске чи ме се Ју го сла ви ја 
ин ди рект но ве зу је за Европ ску 
од брам бе ну за јед ни цу, од но сно 
Атлант ски са вез. Из град ња или 
учвр шћи ва ње си сте ма по чи ње 
на кон за вр шет ка ра та на на чин 
да Пар ти ја за у зи ма ап со лут ни 
при мат иде о ло ги је ко ја не под
но си исто ми шље ни ке и ко ја 
зах те ва сле пу вер ност. На мер но 
или не за бо ра вља ло се на Марк
со ву ми сао да је сва ка иде о ло
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ги ја ла жна свест, па сход но то
ме су и све иде о ло ги је осу ђе не 
на не и сти не ако и ка да пре тен
ди ра ју да има ју од го во ре на све 
про бле ме. То се де си ло у Ру си
ји, иако иу ма ње стра шним об
ли ци ма и Ју го сла ви ји. У сва ком 
но вом осва ја њу вла сти, но ве 
вла сти на ли ку ју оним прет ход
ним.

Име но ва ње за ми ни стра 
спољ них по сло ва за Ко чу По
по ви ћа је но ви лич ни иза зов у 
но вом др жав ном по слу у ко ји 
он ула зи без ика квог ис ку ства. 
Не из бе жно је пи та ње ка ко се 
тај окре та ни спре тан, али лу
кав и ци ни чан, ве о ма обра зо ван 
ин те лек ту а лац, сна шао су о чен 
са бур ним до га ђа ји ма у тра ја
њу ње го вог два на е сто го ди ше
њег ман да та? По сто ји не ко ли ко 
вр ста по зна тих ди пло ма та: ап
стракт ни иде а ли ста, не сен ти
мен тал но прак ти чар и агил ни 
по ли ти чар  кре а тор. Ко ча По
по вић при па да овој по след њој 
гру пи. Он ни је био склон иде
а ли зму, већ ди пло ма ти ји ини
ци ја ти ве, на сто је ћи да, као и у 
ра ту бу де ко рак ис пред не при
ја те ља. Због сво је кре тив но сти 
он по ста је кре а тор и ства ра лац 
(по ред Ти та и Кар де ља) спољ не 
по ли ти ке. Обич но се сма тра да 
је у ди пло ма ци ји по треб на сме
лост, по ма ло и др жав ни штво, 
ме ђу тим Ко ча ди пло ма ци ји 
при сту па као умет но сти при ла
го ђа ва ња те по ди же уоби чај не 
стан дар де ди пло мат ског по зи
ва на ви ши ни во; си сте мат ским 
из у ча ва њем ак ту ел них про бле
ма, про у ча ва њем би ла те рал них 

од но са, ак тив ног од но са, а не 
са мо па сив ног тра же ња ин
струк ци ја. Ко ли ко је та кав кре
а ти ван на чин при сту па ди пло
ма ти ји раз ли чит од да на шњег 
ка да се без лич них струч ња ка 
ко ји про ла зе обу ке за за ти ра ње 
кре а тив но сти, и по ста ју “ка
ри јер ни струч ња ци” по то ме 
ко ли ко су спрем ни у пот пу но
сти би ро кра ти зи ра ти и уни шти 
сва ки вид кре а тив но сти и ко ји 
ни су спо соб ни пи са ти кон ци
зне из ве шта је већ пре оп шир но
шћу сво јих из вје шта ја не ви де 
су шти ну. Да нас мно ги по ли
ти ча ри не под ра зу ме ва ју да је 
спољ на по ли ти ка ве ли ко умје ће 
са ма ло пра ви ла, пу но ком би
на то ри ке и на да све ме ђу соб них 
ин те ре са. И да на шњи по ли ти
ча ри има ју сми сла за ре ал ност, 
са мо не на на чин на ко ји ју је 
по и мао Ко ча По по вић, као пре
ци зност и урав но те же ност ко ја 
је им по ни ра ла у ме ђу на род ним 
кон так ти ма, да нас је по ли тич ка 
ре ал ност све де на на из вр ша ва
ње за да тих и не за да тих усло ва 
свет ских моћ ни ка и ме ђу на род
них кор по ра ци ја усмје ре них на 
из град њу но вог свет ског по рет
ка. Уно се ћи сву сво ју осо би тост 
у по сао ко јим се ба вио на сто јао 
је про на ла зи ти ба ланс из ме ђу 
ста во ва пар тиј ских фо ру ма и 
са мог Ти та и сво јих ис ку ства 
и пре ди спо зи ци ја за за пад ну 
де мо кра ти ју, а про тив но јед но
пар тиј ском си сте му са при ме
са ма лич ног ауто кра ти зма, за
пра во це ло вре ме оста ју ћи свој. 
(Ран ко Пе тро вић) Свој прин цип 
из ра та, пре нео је и на ди пло
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ма ти ју; ни ка да не на па да ти ако 
је про цје нио да не ма шан се из 
бит ке иза ћи као по бед ник. Из
у зев рат не ка ри је ре, ово је био 
Ко чи не нај кре а тив ни ји пе ри од, 
а ре чи ма Иве Веј во де, он је био 
нај бо љи свет ски ми ни стар јер је 
сво јом ин те ли ген ци јом, ви спре
но шћу, еле ган ци јом, ци ни змом, 
ху мо ром, ело квент но шћу и от
мје ном жо ви јал но шћу, успе вао 
дру ге уве ри ти да ствар но ми сли 
то што го вор, че сто се слу же ћи 
иро ни јом као “не за мен љи вим 
оруж јем” у раз го во ру са моћ
ни ци ма. Иако је био не пред
ви див у сво јим ре ак ци ја ма и 
ре зо ни ма, сте као је углед ко ји 
га је ди гао ви со ко из над сва ког 
до ма ћег фо рум ског ран ги ра ња. 
Ко ча По по вић ће оста ти трај но 
упам ћен јер је имао мно го; сла
ву, по што ва ње, при зна ње све та, 
по зна ва ње је зи ка, ди пло мат ско 
уме ће, углед др жав ни ка, хра
брост, му дрост. За је дан људ ски 
жи вот мно го, мо жда и пре ви ше.

1971. го ди не, у 63. го ди ни 
жи во та, Ко ча је пред ло жен за 
чла на пр вог ко лек тив ног Пред
сјед ни штва др жа ве. Ко ча По
по вић по но во ула зи у ак тив ну 
по ли ти ку, пун не ве ри це и сум
ње да се ишта мо же по ме ри ти 
и про мје ни ти јер зна да ће опет 
мо ра ти да уче ству ју у плит ким 
и над ме ним ру ко во ди лач ким 
раз го во ри ма са из ра же ним мо
но по лом за про сеч ност. У вла
да ју ћем фо ру му у Пар ти ји по
сто ја ли су от по ри су штин ским 
про ме на ма јер би ти ме би ла до
ве де на у пи та ње и њи хо ва ег зи
стен ци ја. У сво јим днев нич ким 

за бе ле шка ма из 1968. го ди не, 
Ко ча за пи су је да по у зда но зна 
да је про ва ли ја из ме ђу ствар
но сти и при ви да ве ли ка, али да 
сви ве ру је мо у при вид. Укла
ња њем Ран ко ви ћа, и за вр шет
ком ду го го ди шње бор бе из ме ђу 
Кар де ља и Ран ко ви ћа, Пар ти ји 
је би ла по треб на углед на лич
ност из Ср би је ко ја ће за мје ни
ти Ран ко ви ћа ка ко би се по пу
ни ла пра зни на ко ја је на ста ла у 
ме ђу соб ној бор би за власт. Та да 
је Ко ча по ли ти ци по стао по
тре бан у њи хо вим ка дров ским 
за ми сли ма јер је би ло ва жно 
са мо јед но; по тре бан је чо век 
из Ср би је ка ко се не би по ре ме
ти ла “рав но те жа”, а јав но сти у 
Ср би ји лак ше “об ја сни” ели ми
ни са ње Ран ко ви ћа, док би се с 
дру ге стра не по ста вио чо век од 
ауто ри те та, али и да се при кри
је по ли ти ка ко ји не при хва та 
су штин ске про ме не у дру штву. 
“Мо рал” по ли ти ке се те ме љи 
на дво лич но сти и опор ту ни зму, 
ку ка вич лу ку и ка ри је ри зму, 
све га што те жи лич ној мо ћи, а 
ко је сва ка ко у се би не са др жи 
по ли тич ко по ште ње и прин ци
пи јел ност.

По ли ти ка увек пре фе ри ра 
под руч је при ви да и илу зи ја ко
ји ма упра вља јер је ствар ност 
пре ви ше су ро ва да би до зво
ли ла да се њом ма ни пу ли ше. О 
том вре ме ну Ко ча По по вић да је 
оштре опи се вла да ра у чи јој је 
слу жби и сам “про тра ћио” жи
вот, сма тра ју ћи да у сре ди шту 
на ших вла сти тих хте ња, ра зум
но сти и по ште ња ле жи отро ван 
па ук, опак, су ров, про ждр љив, 
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то бо же благ, а се би чан и без ду
шан, од вла сти и ста ро сти... ко
ји хо ће да бу де глав ни глу мац у 
све му. Зар то ни су опи си сва ког 
пра вог вла да ра и по ли ти ча ра 
ко ји ни је ру ко во ђен “обич ним” 
мо рал ним нор ма ма јер вла дар и 
не мо же би ти оби чан и про сје
чан чо вјек?

Чо век се дру га чи је по на ша 
у рат ним окол но сти ма јер та да 
жи вот не ма ви со ку це ну, та да су 
“уски” про сто ри из ме ђу љу ди, 
при ја тељ ства су чвр шћа, ско ро 
веч на, чо век да је нај бо љи или 
нај го ри део се бе. Ка сни је, ка да 
опа сно сти ви ше не ма, те тан ке, 
али чвр сте ни ти при ја тељ ства 
бле де, чо век је склон за бо ра ву 
вред но сти сва ке вр сте, ме ња се 
си ту а ци ја, си стем се раз ви ја у 
дру гом прав цу, са ме жи вот не 
окол но сти пот пу но ме ња ју чо
ве ка те се чо век нај че шће ква
ри, а при ја тељ ства се гу бе. Ка ко 
је знао да у по ли тич ком жи во ту 
по сто је об ма не ко је по ни жа ва ју 
чо ве ка, њих се кло нио, а да је 
од свих ра ста ја ња, ра ста ја ње од 
пред ра су де мо жда нај те же за то 
је и остао до сле дан ми сли да 
оста не до кра ја “вој ник ре во лу
ци је” не зна чи да мо раш до кра
ја оста ти и ње гов ге не рал, ако 
си јед ном то био. (Днев нич ке 
за бе ле шке, 1972)

Ђи ла сов при мер по ка зу је да 
уса мљен по је ди нац, ко ли ко год 
био у пра ву, ни је у мо гућ но сти 
да ути чу на про ме не у си сте
му, Пар ти ји и дру штву, из у зев 
ако се не на мет не пар ти ји па 

да про ме не пред ста вља ју као 
про из вод Па три је и ње зи но ин
те лек ту ал ну сво ји ну (Кар дељ), 
али да је кон зи стент на са по сту
ла том свог по сто ја ња и уз са гла
сност во ђе. (стр. 306) Од ла ском 
из по ли ти ке, Ко ча је сма трао да 
ви ше ни је у мо гућ но сти за ло
жи ти свој ауто ри тет и по ли тич
ки углед због по ли ти ке ко ја зах
те ва по слу шност и при хва та ње 
од го вор но сти, а без мо гућ но сти 
да ме ња та кву по ли ти ку. Тај вје
чи ти “црв” ин те лек ту а ла ца ко ји 
га опо ми ње да се не мо же (или 
ипак не ко и мо же) без у слов но 
по ко ра ва ње ко је се сма тра за 
нор мал ни об лик по на ша ња.

Над ре а ли ста до кра ја, са ве
ли ким зна че њем ко је да је ре чи
ма, пред крај жи во та ни је ви ше 
ни хтио жи вје ти, то је го во рио 
фи ло зоф ским ми ром, без про
те ста што од ла зи, али и без 
ми ре ња са оним што иза ње га 
оста је. Ко ча, сход но Мон те њу 
из ри чи то од ба цу је ка ја ње ко је 
је “исто вре ме но и са мо не ги ра
ња и са мо пре ва зи ла же ње чо ве
ка”. На ци о на ли стич ко лу ди ло 
схва та као не сре ћу, бо лест и лу
ди ло, жа ле ћи што на род не ви ди 
бо лест, јер је био гра ђа нин све
та, али и још те же, био и остао, 
по соп стве ном из бо ру, гра ђа нин 
Ју го сла ви је у нај пле ме ни ти јем 
сми слу те ре чи. (стр.319)

Кра јем 80тих и по чет ком 
90тих 20. ве ка Ко ча По по вић 
из но си сво је ми шље ње о Ср би
ма “по про фе си ји” ре чи ма да је 
био и остао Ср бин, али не и бо
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ле сна Ср бен да. Та кви су из да
ли и осра мо ти ли срп ски на род 
и на ру га ли се ње го вој слав ној 
исто ри ји због чи је ће пре ве ли
ке бри ге за срп ство, Ср би ве
ко ви ма ис па шта ти ... али, Ср би 
су са мо про тив оних ко би хтео 
да их ма ло опа ме ти, а оду ше
вље но кли чу сва ком ко их још 
ви ше за глу пљу ју, уна за ђу ју и 
не уне сре ћу ју. Пред ви део је и 
кр вав рас пад зе мље, на ро чи то 
до га ђа је у Хр ват ској, Бо сни и 
Ко со ву уз об ја шње ње да на ци о
на ли стич ка раз ра чу на ва ње ни је 
уве зе но зло, већ на ше огле да ло 
и на ша нај ра зор ни ја жи ца, јер је 
због не ци ви ли зи ра но сти ма се, 
ма ни пу ли са ње успе шно. Кри ви 
су на ци о на ли стич ке во ђе и њи
хо ви “пра ти о ци” ко је пре по зна
је по то ме што ве ру ју у си лу и 
про па ган ду, а не ис то ми шље ни
ке те шко под но се.

У мо но гра фи ји, Коча По-
повић, дубока људска тајна, 
на сто ји се да ти пси хо ло шки и 
иде о ло шки про фил лич но сти 
од сту ден та фи ло зо фи је на Сор
бо ни, пре ко над ре а ли стич ке 
књи жев но сти, уче шћа у Шпан
ском ра ту, “трет ма на” у Спе
ци јал ној по ли ци ји, ко ман дан та 
нај е лит ни јих је ди ни ца у НОБу, 
ак тив ног по ли тич ког уче сни ка 
у бур ним по сле рат ним де ша ва
њи ма до 1972. те и по ку шај ду
бље ана ли зе из у зет но ин те лек
ту ал не, по ли тич ке, вој нич ке и 
др жав нич ке лич но сти. Ка ко су 
кроз би о гра фи ју Ко че По по ви
ћа лич ни до жи вља ји и исто риј
ска зби ва ња уско ис пре пле те ни, 

кроз ње го ву би о гра фи ју је мо гу
ће ту ма чи ти исто ри ју и по ли ти
ку са му. На ша исто ри ја је вр ло 
тур бу лент на и кон тро верз на те 
под ло жна ра зним ту ма че њи ма 
и са гле да ва на из да на шње пер
спек ти ве и да на шњег на чи на 
про ми шља ња под ло жна мно
гим днев но по ли тич ким ту ма че
њи ма. Ту ма че ње исто ри је мо ра 
по ла зи ти од чи ње ни це да су у 
по ли ти ци прин ци пи и ин те ре
си у стал ном су ко бу и да сва
ка епо ха има сво је раз у ме ва ње 
и свој спе ци фич ни кон текст у 
ко јем је на ста ла. Иако да нас Ко
ча По по вић не ма у род ном Бе
о гра ду, ни ули цу ни спо ме ник, 
срп ски на род и срп ска исто ри ја 
не би тре ба ло да за о би ла зе лич
ност и де ло Ко че По по ви ћа, без 
об зи ра на про ме ну по ли тич ког 
си сте ма и тра ди ци о нал ни не
мар ка да су у пи та њу љу ди ко
ји су би ли све до ци јед не епо хе. 
Ова мо но гра фи ја Ду ша на Чкре
би ћа је до ку мент до ка зи ва ња 
су прот ног, по ку шај од у пи ра њу 
днев но по ли тич ког на ме та ња 
“про ме не све сти”.
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