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Милош Московљевић,
опуномоћени посланик ФНРЈ у Ослу*1

Апстракт: Рад представља анализу услова у којима је ра-
дио, као и резултата рада проф. др Милоша Московљевића 
као опуномоћеног посланика ФНРЈ у Ослу, са посебним 
освртом на неповерење нових власти према њему као 
грађанском политичару и на околности настале избијањем 
сукоба КПЈ са Информбироом.

Кључне речи: Милош Московљевић, посланик, ФНРЈ, Осло, 
Норвешка, Информбиро, Атлантски пакт, Маршалов план

Увиђајући да нова власт не иде путем којим је он очекивао, 
Милош Московљевић12је врло брзо постао један од ретких њених 

*1 Чланак је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

12 Милош Московљевић је рођен у Варни, селу код Шапца, 1884. године. Први је 
доктор филолошких наука који је то звање стекао на Београдском универзитету. 
Предавао је српски језик у више београдских средњих школа, као и на Вишој пе-
дагошкој школи у Београду. Био је дугогодишњи сарадник Института за српски 
језик САН. Оставио је дубок траг као лингвиста и лексикограф, али и као прево-
дилац, првенствено руских класика. Као учесник Првог светског рата преживео 
је албанску голготу, с Крфа је отишао на Солунски фронт, одкале је, као изасла-
ник владе Краљевине Србије, упућен у Петроград, где је на месту шефа Српског 
института заменио Александра Белића, да би последње ратне године обављао 
дужност инспектора за српске избеглице у Русији. У политички живот се укљу-
чио по завршетку Првог светског рата, прилазећи новооснованој странци, Са-
везу земљорадника, на чијој је листи три пута биран за народног посланика. На-
кон победе социјалистичке револуције биран је, такође, за народног послани-



10

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2016.

критичара. Као такав, он је за њу представљао реметилачки фактор 
који је требало уклонити. На седници Извршног одбора Уједињене 
земљорадничке странке 19. новембра 1946. године, Кирило Савић 
је отворено рекао да је иницијатива за Московљевићево уклањање 
„дошла одозго“. У новој влади др Благоја Нешковића, формираној 22. 
новембра 1946, за њега више није било места. Да би га удаљили и од 
народа, он је 28. децембра 1946. именован за југословенског посла-
ника у Норвешкој, чиме је власт постигла и још један важан циљ, јер 
је, у оскудици квалификованог кадра, за дипломатског представни-
ка добила не само искусног политичара већ и врсног интелектуалца 
који ће на најбољи начин репрезентовати своју државу. 23

Поводом започињања своје дипломатске каријере Московље-
вић је у дневнику записао: „Ја у нову годину улазим као дипломат. На 
сасвим новом пољу рада треба да се снађем и будем од користи своме 
народу. Имам за то довољно воље и енергије, а ваљда ћу стећи и рути-
не. Због тога је згодно што прво идем у Норвешку, која нема никаквих 
помешаних рачуна с нама. Стварање доброг расположења према на-
шој земљи ради културних и привредних веза то је мој задатак. Ако га 
остварим, могу се надати да ћу добити и важнију земљу.“34

Одлазак Московљевића у Норвешку није био ни брз ни јед-
ноставан. Намерно или не, нова власт је одуговлачила са избором 
кадра за Посланство у Ослу, да би, на крају, Московљевић 17. марта 
1947. кренуо само са секретаром Јосипом Пресбургером. У Осло је 
стигао 3. а акредитиве предао 14. априла 1947. године.45Већ по дола-
ску приметио је да се у Норвешкој, осим о југословенској народноо-
слободилачкој борби и маршалу Титу, скоро ништа не зна о Југосла-
вији, па чак и да ју један њихов министар „брка са Чехословачком“; 
да тамошња штампа о Југославији објављује углавном тенденциоз-
не вести и чланке „из англоамеричких кругова“, који су инспирисани 
тим вестима, а врло ретко дописе „очевидаца“; да једино комунис-
тички лист Friheten пише „објективно и са симпатијама“ о Југосла-
вији. У таквим условима, требало је уложити доста рада, и то уз број-
не тешкоће.

ка. Био је министар шума у првој влади Републике Србије, као и посланик ФНРЈ у 
Норвешкој и Египту.

2 Архив Српске академије наука и уметности (АСАНУ), Дневник Милоша Мо-
сковљевића, белешке од 19. и 22. новембра и 31. децембра 1946.

3 Исто, белешка од 1. јануара 1947.
4 Слободан Селинић, Партија и дипломатија у Југославији 1945–1952, (Београд, 

2013), 264.
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Дошавши само са секретаром, Московљевић је, скоро за све 
време службовања у Ослу, оскудевао у довољном броју службеника, с 
тим што су се и постојећи често мењали. У почетку је у Посланству ве-
ома важна била секретарица за страну преписку гђа Бјерке, али је њој, 
по наредби Министарства спољних послова, отказана служба пре 
краја 1947. године. Пошто је и Пресбургер после краћег времена пре-
мештен у Лондон, крајем 1947. на рад у Посланство у Ослу стигли су 
Момчило и Зора Јешић и Љубомир Кариња, као и Петар Клеут, као вој-
ни аташе за скандинавске земље. Ни овај састав службеника Послан-
ства није, међутим, дуго опстао. Петар Клеут је разрешен дужности 
28. августа и отпутовао из Осла 4. септембра 1948. Како је Московље-
вићу то био неразумљив потез, он је у месечном политичком извеш-
тају Министарству спољних послова ФНРЈ од 10. септембра нарочито 
истакао: „Прошле године је Министарство народне одбране усвојило 
моје разлоге и поставило пуковника Петра Клеута за војног аташеа у 
скандинавским земљама са сталним седиштем у Ослу. Међутим, про-
шлог месеца исто министарство је укинуло то војно изасланство и по-
вукло пуковника Клеута, који је одавде отпутовао 4. септембра. Не 
могу разумети чиме се Министарство народне одбране руководило 
при овој одлуци. Ако су пре годину дана постојали војно-стратешки 
разлози за установљење војног изасланства у скандинавским земља-
ма, они по моме мишљењу не само што нису отпали, него су се, у да-
нашњој мутној ситуацији, још и појачали. Према тврђењу пуковни-
ка Клеута, то је учињено на његов предлог, јер нема људи који би ми 
били послати као помоћници, а он је већ прикупио све податке.

Ако је ово изасланство установљено ради пуковника Клеу-
та, онда је ствар у реду, само жали боже оноликих издатака на њега. 
Узгред напомињем да је његов одлазак протумачен у овдашњим ди-
пломатским круговима као барометар наших односа са СССР.“56

Када су се Момчило Јешић, Зора Јешић и Љубомир Кариња 
изјаснили за Информбиро и 10. септембра 1948. поднели оставку на 
службу, која им је 20. септембра и прихваћена, Московљевић је остао 
сам у Посланству, чак и без помоћног радника – „служитеља“, кога 
још од доласка у Посланство, „после годину и по дана чекања“, није 
добио.67С тим у вези, он је, извештавајући Министарство спољних 
послова ФНРЈ 10. септембра 1948, молио „за итервенцију у Персонал-

5 Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије (ДАМ-
СПРС), Поверљива архива, 1948, ф. 121, дос. 9, сиг. 424270.

6 Исто.

Момчило ИСИЋ МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ, ОПУНОМОЋЕНИ ПОСЛАНИК ФНРЈ У ОСЛУ
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ном одељењу да оно једном поведе рачуна о кадровским потребама 
овог Посланства, ако ово треба нешто да ради, па да овамо упути по-
требне спремне службенике“, према његовим „вишекратним пред-
ставкама“.78

Како се на Московљевићеве „представке“ скоро редовно за-
борављало, он је у дневнику 2. јануара 1949. записао: „Ако остане 
досадашњи однос Министарства према мени, ја ћу и даље чамити и 
мучити се сам овде, за божијим леђима. Секретара још нема, иако је 
требало да дође данас.“89Када је, на крају, нови секретар Миљан Ко-
матина стигао 6. јануара, Московљевић је у дневнику записао: „С њим 
се нећу много увајдити, видео сам одмах, јер треба да прође година 
дана док се не упозна са овдашњим приликама и научи језик. А дотле 
ја имам да диринчим и учим њих обојицу!“ Три дана касније, свој став 
је нешто ублажио: „Секретар се полако упознаје с послом, али углав-
ном још радимо ја и шифрант, коме сам предао благајну и сад спрема-
мо годишње извештаје. Секретар је интелигентан и темпераментан, 
није затуцан доктринар.“910

Тешко је закључити да ли је у питању случајност, тек истог 
дана када је Коматина пристигао у Осло, Московљевић је добио од 
Кардеља телеграм у којем га пита да ли жели премештај у Каиро. Он је 
предлог одмах прихватио, уз образложење у дневнику: „Тамо ћу ваљ-
да излечити и ову моју кијавицу и главобољу. А и посланство је ваљда 
боље уређено, те нећу радити и послужитељске послове као овде. Сад 
морам запети не само да свршим рачуне и спремим пошту већ и да ос-
тавим све у реду.“1011

Као одлазећем посланику, Московљевићу су на рад у Послан-
ство у Ослу упућени и: Гојко Ивановић, за шифранта и благајника; 
Антон Пицок, за помоћног службеника I класе; Марија Пицок, за 
помоћног службеника II класе.1112Он, међутим, није био задовољан 
упућеним му кадровима, посебно не брачним паром Пицок. Током 
првог радног састанка службеника Посланства ФНРЈ у Ослу 21. фе-
бруара 1949. „озваничено“ је размимоилажење између Москоље-
вића и Марије Пицок у погледу схватања њених радних обавеза.1213

7 ДАМСПРС, Поверљива архива, 1948, ф. 121, дос. 9, сиг. 424270.
8 АСАНУ, Дневник Милоша Московљевића, белешка од 2. јануара 1949.
9 Исто, белешке од 6. и 9. јануара 1949.
10 Исто, белешка од 6. јануара 1949.
11 ДАМСПРС, Поверљива архива, строго пов., 1949, ф. XIV, дос. 31, сиг 663.
12 Марија Пицок је „тврдила да она, због свог здравственог стања, није до сада 

могла нити ће моћи убудуће одржавати чистоћу читаве зграде Посланства, 
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На састанку је закључено да ће посланик, „издајући наред-
бу о радним дужностима службеника Посланства1314водити рачуна о 
здравственом стању другарице Пицок и о њеним фамилијарним оба-
везама, наравно све у оквиру потреба Посланства и њених обавеза као 
службеника ФНРЈ“, као и да се она може жалити против ове наредбе. 
Такође, утврђено је да је „Посланству потребан један хонорарни служ-
беник норвешког порекла са знањем енглеског или француског за по-
слове превођења, праћења публикација научних и других, преписке 
на норвешком језику и евентуално обављање протокола и других сит-
них ствари“. Истакнуто је да је овакав службеник „неопходан нарочи-
то за ефикасно обављање послова аташеа за штампу тј. пропаганду 
уопште – издавање билтена, пласирање вести о нашој земљи итд.“1415

Искористивши дато јој право, Марија Пицок је одмах после 
радне конференције упутила жалбу посланику Московљевићу, у којој 
је поновила да јој је „немогуће одржавати чистоћу у целој згради По-
сланства, укључујући ту и стамбене просторије“, зато што она мисли 
да је дужна да одржава чистоћу само у званичним просторијама По-
сланства, и да то, са помагањем у пословима око пријављивања и чу-
вања зграде у одсуству Антона Пицока, исцрпљује њено радно вре-
ме. Прослеђујући ову жалбу Министарству спољних послова ФНРЈ, 
Московљевић је нагласио да Марија Пицок никад није одржавала чи-

укључујући ту и стамбене просторије и истовремено вршити послове око 
пријављивања у отсуству друга Антона Пицока“. Московљевић јој је скренуо 
пажњу да је она требало да и до тада одржава чистоћу у целокупној згради, по-
што „и стамбене просторије припадају Посланству“, будући да она „има доста 
велику плату за њене дужности и квалификације /преко 6.000 динара/“. Ка-
зао је да је за чишћење пре њеног доласка плаћано само 200 круна тј. око 2.000 
динара, али и да „за њен посао каквим га она замишља није потребно седмоча-
совно радно време ефективног рада прописано за службенике“. ДАМСПРС, По-
верљива архива, строго пов., 1949, ф-XIV, дос. 31, сиг. 663.

13 Антон Пицок ће обављати послове шофера, ложача, чувара зграде,  курира, за-
тим послове пријављивања уопште, вршење ситних  техничких оправки и по-
магање при сређивању библиотеке и новина;  Гојко Ивановић обављаће посло-
ве шифранта, рачунополагача, водиће обични деловодни протокол, чувати об-
ичну архиву и водити контролу чувања и одржавања зграде; Миљан Комати-
на обављаће послове шефа канцеларије, протокола, послове конзуларне приро-
де, водиће библиотеку, поверљиву архиву, оствариваће политичке контакте и 
обављати ствари политичке и пропагандне природе поред посланика, вршиће 
дужност аташеа за штампу и обављати трговинске послове уз помоћ послани-
ка, пошто за праћење норвешке штампе не позаје норвешки језик. ДАМСПРС, По-
верљива архива, строго пов., 1949, ф. XIV, дос. 31, сиг. 663.

14 Исто.

МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ, ОПУНОМОЋЕНИ ПОСЛАНИК ФНРЈ У ОСЛУМомчило ИСИЋ
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стоћу у његовом стану и да на то никад није „нагоњена“, а да је то у 
наредбу унето „зато што је раније за сав тај посао плаћано само 200 
круна месечно, док она прима преко 600 круна“, да је њено просечно 
радно време тек 2-3 сата дневно и да „посао који она ради (брисање и 
купљење прашине машином) није напоран рад“. На крају је подвукао: 
„Својим досадашњим радом, разговором на конференцији и иначе, па 
и овом жалбом Марија Пицок је показала велико тврдоглавство, неди-
сциплинованост и непослушност, са жељом да се извлачи од посла.“1516

Не знамо шта је Московљевић у дневнику записао поводом 
овог састанка, сукоба са Маријом Пицок и њене жалбе, с обзиром на 
то да је, какве ли случајности, управо тај лист из дневника исцепан.

Када је 22. фебруара 1949. Војислав Нешковић акредитован 
код норвешког министарства иностраних послова као трговински 
саветник,1617Московљевић је, у извештају Персоналном одељењу Ми-
нистарства спољних послова 25. фебруара 1949, о организовању рада 
у Посланству, тражио постављење једног службеника трговинског 
изасланства у Стокхолму, уколико Војислав Нешковић не буде стано-
вао у Ослу, а у складу са закључком I радне конференције службеника 
Посланства у Ослу од 21. фебруара, и једног лица норвешке национал-
ности, са знањем француског или енглеског језика, ради норвешке 
преписке и превођења, као и ради издавања билтена на норвешком 
језику, уз напомену: „Тек ако би добило и та два нова службеника, По-
сланство би могло добро организовати посао и извршавати све за-
датке постављене расписом стр. пов. бр. 1252. Напомињем, да сам ова 
два службеника више пута тражио, али без успеха.“1718

По ко зна који пут, и овај Московљевићев захтев Министар-
ство спољних послова ФНРЈ није уважило. Да ли је у томе било и на-
мерне опструкције, тешко је закључити.

Осим недовољно кадра, скоро за све време његовог послани-
ковања у Ослу Московљевићу је, поготово у почетку мандата, отежа-
вало рад и то што је био без икаквог дипломатског искуства. Показа-
ло се то, на пример, његовом изјавом представницима штампе 7. маја 
1947. када је изазвао протесте норвешке владе и критику Министар-
ства иностраних послова ФНРЈ. Том приликом он је рекао „да би запад-
ни савезници волели да виде Југославију у положају ‚несрећне Грчке‘, 
да у њој владају хаос и грађански рат, па да они дођу са својом фло-

15 Исто.
16 Исто.
17 Исто.
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том, војском и доларима да је спасавају од ‚комунизма‘, а потом је оп-
тужио западне силе да им је у остваривању те политике ‚главна нада‘ 
био генерал Михаиловић“. Због овакве изјаве, норвешки министар 
иностраних послова Ланге примио га је 21. маја резервисано и хладно, 
а министар иностраних послова ФНРЈ Станоје Симић га је 12. јуна упо-
зорио „да је његова изјава ‚дата у једном незгодном и недипломатском 
тону‘“, те да је „превише оштро и нетактично“ истицати „да би запад-
ни савезници волели да виде Југославију у положају Грчке, као и то да 
је њихова главна нада Дража Михаиловић добио заслужену казну“.18

Московљевићу је знатну тешкоћу у раду представљао и од-
нос југословнских власти према њему, пошто су га често заобилази-
ле. Два месеца по ступању на дужност жалио се што као посланик 
није био обавештаван о развоју трговинских односа са Норвешком: 
„Овамо долaзе делегације, трговински аташе, разни стручњаци, пу-
товања коштају велике паре, а посао слабо одмиче. Можда би ствари 
боље ишле кад би овде био трговински аташе, а не да се ја обавешта-
вам приватно“.1920 

У марту 1948. се жалио МИП-у на то што су многа савезна 
министарства обављала послoве у Норвешкој без обавештавања 
Посланства,2021као и да су му се разне делегације Министарства рудар-
ства ФНРЈ обраћале тек када су преговори „запињали“.2122

18 Селинић, Партија и дипломатија, 265, 266.
19 Исто, 265.
20 „Поједина министарства предузимају своје послове у Норвешкој не одржа-

вајући при томе никакав или скоро никакав контакт с овим посланством. 
Међутим, дешава се да се тражи његова интервенција у норвешком министар-
ству иностраних послова, иако оно није раније довољно упознато с предметом 
интервенције. То се у првом реду тиче Министарства спољне трговине. Његов 
делегат има седиште у Стокхолму, али је акредитован и за Норвешку. Међу-
тим, он врло ретко долази овамо, и кад дође неким послом, он или никако и 
не сврати, или сврати на врло кратко време, колико да се послужи телефоном 
или писаћом машином. Међутим, више пута је била потребна моја интервен-
ција, коју сам морао предузимати, иако недовољно обавештен. У колико сам 
што сазнао о пословању трговинског делегата, сазнао сам узгред, тек ако сам 
могао да се видим с њим и потражим обавештење, а не на основу његовог ре-
ферата. Посланство, на пример, још нема текста нашег трговинског споразума 
закљученог с Норвешком јесенас, иако у априлу треба да се почну нови прего-
вори, па би требало да се припреми и проучи потребан материјал.“ ДАМСП, По-
верљива архива, 1948, ф. 121, дос. 12, сиг. 414293.

21 „Има годину дана како је Министарство рударства ФНРЈ послало прву своју де-
легацију на челу с помоћником инг. Филиповићем, ради закључења уговора 
с норвешком фирмом Електрокемиск о лиферовању топионичких електрич-
них пећи. За то време су неколико пута долазили разни стручњаци и делега-
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На Министарство поморства ФНРЈ жалио се зато што Послан-
ство није било обавештено о склапању уговора за израду два брода 
у Норвешкој и зато што је касније, с тим у вези, добило погрешне ин-
формације.2223

Истичући штету због необавештавања Посланства о посло-
вима појединих министарства у Норвешкој, навео је да би се неки 
послови свршавали не само брже и успешније „већ и много јефти-
није“ да је у њима учествовало и Посланство.2324 

Заобиђеним се Московљевић осетио и када је 22. априла 
1948. продужење постојећег трговинског уговора између ФНРЈ и 
Норвешке потписао, према наређењу Министарства иностарних 

ције и водили преговоре, не обавештавајући посланство. Последња делегација 
од три члана дошла је почетком фебруара и досад водила преговоре, како из-
гледа безуспешно. Кад су пре неколико дана преговори дошли у ћорсокак, де-
легација је затражила моју интервенцију. Тек тада сам на брзу руку у неколи-
ко упознат с предметом и, наравно, морао сам интервенисати у Министарству 
иностраних послова с недовољно јаком аргументацијом. А наше Министарство 
спољне трговине тражило је моју интервенцију још пре тога, кад је делегација 
била у Стокхолму, дакле кад сам био потпуно неупознат с током преговора. Де-
легација се сутра враћа, али ја још не знам чиме су се свршили њени прегово-
ри, иако би било потребно да знам у вези са овим писмом, које ће она понети.“ 
ДАМСП, Поверљива архива, 1948, ф. 121, дос. 12, сиг. 414293.

22 „Министарство поморства ФНРЈ наручило је у јануару 1947. год. два брода код 
Mek. Vezksted u Sarpsborgu, о чему ово Посланство није било обавештено. 1. фе-
бруара ове године (1948. – М. И.) дошао је из Лондона чиновник наше помор-
ске делегације Кесић да види како напредује изградња тих бродова. Пошто не 
само што рад на њима није био почео, већ ни материјал није још набављен, он је 
тражио моју интервенцију, и ја сам је, на основу његових усмених података, без 
икаквог документа, преузео у Министарву иностарних послова. Кад сам недав-
но поново покренуо то питање у разговору с начелником трговинско-политич-
ког одељења, доведен сам у врло незгодан положај, кад ми је начелник доказао 
копијом споразума да оба брода треба да буду готова у 1950. години, а не у 1948 
и 1949, како сам ја, и писмено и усмено, тврдио на основу података које сам до-
био од чиновника Кесића.“ ДАМСП, Поверљива архива, 1948, ф. 121, дос. 12, сиг. 
414293.

23 „Јер да је и посланство било упознато и ангажовано у преговорима с Електро-
миском, можда не би морале долазити толике делегације и коштати државу 
огромне суме, да после годину дана преговора не буде никаквог успеха. А за 
наручене бродове могло се и Посланство обавестити да се још не раде, а не да 
тога ради долази нарочити службеник из Лондона. Или, на пример, уместо да 
‘Воћар‘ шаље овамо свога агента с узорцима воћа и да се он овде бави безуспеш-
но десетак дана, много је простије и јевтиније било да се ‘Воћар‘ обавестио пре-
ко Посланства о могућностима пласирања воћа у Норвешкој, па ако би се што 
могло пласирати, узорке би ставило на расположење фирмама само Послан-
ство.“ ДАМСП, Поверљива архива, 1948, ф. 121, дос. 12, сиг. 414293.
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послова, председник југословенске трговинске делегације, уместо 
посланик: „Ни са норвешке стране тај акт није потписао претседник 
делегације, већ Министар иностарних послова, па је и с наше стране 
то морао учинити Посланик, као представник владе и државе.“2425

Уз стални недостатак довољног броја квалификованог особља, 
недовољно дипломатско искуство и извесну подозривост револуцио-
нарних власти према њему као бившем грађанском политичару, Мо-
сковљевић се на службовању у Ослу суочио и са тешкоћом проузроко-
ваном сукобом ЦК КПЈ и Коминформа, јер су се и норвешки комунисти 
сагласили с Резолуцијом ИБ-а. У извештају Министарству иностраних 
послова ФНРЈ 17. јула, Московљевић је написао: „После овога жалос-
ног сукоба Посланство је дошло у врло тежак положај у погледу оба-
вештавања норвешке јавности о нашој земљи. До сада, нарочито по-
сле догађаја у Чехословачкој, једино се преко комунистичког органа 
понешто могло објавити о нашим приликама, а сада смо изгубили и 
тај једини ослонац.“2526

Тешкоће су Московљевића додатно мотивисале да се рев-
носније посвети новом позиву. Редовно је извештавао Министарство 
иностраних послова о спољној и унутрашњој политици Норвешке, о 
њеним привредним и социјалним приликама. Примера ради, у из-
вештају од 7. јанаура 1948. наводи да је изборна кампања за октобар-
ске општинске изборе у Норвешкој била „дуга и оштра“, али да из-
борни резултати „нису донели никакву промену политичког курса“. 
Затим, да се нова влада ослања „на тесну сарадњу норвешких профе-
сионалних организација, чији су врхови у рукама владине Раднич-
ке странке, а многе ниже организације у рукама комуниста“. У погле-
ду спољне политике истицао је да се власт у Норвешкој само трудила 
да је „води тако да се добије утисак како она има одрешене руке, да 
није везана ни за какву групу сила, да се при решавању сваког међуна-
родног питања руководи само својим животним интересима, које она 
усклађује с циљевима и правилима Организације уједињених нација“. 
Касније је, пак, тврдио: „Спољна политика Норвешке развија се и даље 
истим путем, путем све тешње сарадње са земљама ̀ западне демокра-
тије`, или боље рећи, она све више постаје оруђе америчке експанзио-
нистичке политике“.2627

24  ДАМСП, Поверљива архива, 1948, ф. 121, дос. 9, сиг. 413491.
25 Исто, ф. 121, дос. 9, сиг. 419899.
26 Исто, ф. 121, дос. 9, сиг. 424270.
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Централно место у Московљевићевом извештавању о нор-
вешкој спољној политици имало је питање односа Норвешке према 
Маршаловом плану и према њеном уласку у Атлантски пакт. Он је и 
у тамошњој антикомунистичкој кампањи видео циљ „да се у народ-
ним масама створи расположење за прилажење Маршаловом плану 
и за везивање за западни блок“, чиме би се Норвешка препоручила 
код Вол стрита (Wall Street).2728

У светлу основних постулата норвешке спољне политике: 
прихватања Маршаловог плана и уласка у Атлантски пакт, Московље-
вић је објашњавао и њено супротстављање политици земаља народне 
демократије, у првом реду политици Совјетског Савеза. Одблесак це-
локупне спољне политике видео је и у унутрашњој политици Нор-
вешке, без обзира да ли је говорио о променама у влади, међустранач-
ком разрачунавању, о неким мерама социјалне и економске политике, 
суђењу ратним злочинцима, колаборационистима и издајницима.2829

Посебно је Московљевић истакао скупштинску одлуку да 
аболира ратну владу Nygaardsvolda и да похвали Врховни суд за „‚па-
триотски рад‘ под окупацијом, иако је он сарађивао с Немцима и по-
ставио тзв. Административни савет, који је функционисао као влада 
после Квислинга, коме је овај суд изјавио захвалност за ‚патриотски 
рад‘“. Нагласио је да је једино „критикован рад префеката“, али и да 
је одбачен комунистички предлог „да се испита улога великог капи-
тала за време окупације“. За ову одлуку владин орган Arbeiderbladet 
је истицао „да је то била несрећа што се Председништво Stortinga 
мешало у преговоре с окупатором“, али га је правдао великим при-
тиском са свих страна: „Ко год познаје расположење у Норвешкој у 
1940. г. не сумња да су побуде Председништва биле најбоље и да је 
оно радило сматрајући да служи интересима земље. Поред тога, пре-
говори с Немцима о формирању државног савета довели су до срећ-
ног резултата – до прекида, те народ сад кад се обазре на целу ствар 
може опростити учињену погрешку.“2930

За Московљевића оваква одлука није била неочекивана „кад 
се узме у обзир да је тадањи претседник Врховног суда Paal Berg, 

27 Исто, ф. 121, дос. 9, сиг. 48141.
28 Изнео је податак да је од завршетка Другог светског рата у Норвешкој осуђе-

но „око 90 Немаца, од којих многи на смрт“, да је до 1. октобра 1947. „заврше-
но 76.000 предмета норвешких ратних злочинаца, колаборациониста и других 
издајника од 87.000 колико их свега има“.

29 ДАМСПРС, Поверљива архива, 1949, ф. 121, дос. 9, сиг. 429.860.
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који је с једне стране, као глава највише власти која је била остала у 
земљи, с Немцима постављао норвешки државни апарат и захваљи-
вао Квислингу на патриотском раду, а с друге стране био на челу по-
крета отпора тзв. Heimatfronta, који је одлучно осуђивао случајеве 
напада комуниста на Немце, проповедајући ‚безоружну‘ борбу“.3031

Описујући привредне прилике Норвешке, Московљевић је 
изнео податак да је она у Другом светском рату „изгубила полови-
ну своје огромне трговачке, китоловне и рибарске флоте“ и да је 
њена целокупна ратна штета, „према пријави владиној, износила 8. 
милијарди долара“. Норвешки увоз 1947. био је 3.000 милиона, а из-
воз око 1.800 милиона круна, уз приход од трговинске флоте од 800 
милиона круна. „Норвешка има спољну трговину већу него ма која 
друга европска земља“ и зато „на њу врло лако делују све промене у 
конјуктури“. Навео је као пример да је „пораст цена у Америци много 
оптеретио норвешке валутне резерве и тиме донекле омео програм 
обнове флоте и индустрије“, у чему је влада тесно сарађивала са ује-
дињеним синдикатима. Иначе, као главне задатке владине привред-
не политике, председник је, у својој изјави за Нову 1948. годину, оз-
начио: „појачање енергетских извора, повећање продукције азотних 
материјала, појачање довоза угља са Spicbergena, проширење ри-
болова и шумске продукције, градња нових бродова, ликвидација 
транспортних тешкоћа“, уз нарочити нагласак „да су сви ови задаци 
у складу са захтевом које поставља Маршалов план“.3132

Економски развитак Норвешке је „сав у знаку очекивања при-
мене Маршаловог плана“. Московљевић обавештава Министарство 
спољних послова ФНРЈ дa је норвешки амбасадор у САД-у Morgenstjerne 
потписао 31. октобра 1948. уговор о Маршаловој помоћи од 35 мили-
она долара зајма, чија ће амортизација трајати од 1952. до 1983. годи-
не, са почетком од 1956, са по 2,5% ренте. Даље наводи да је Норвешка 
претходно морала да поднесе Дирекцији ЕРП „предлог четворого-
дишњег плана“, који је, уз образложење министра трговине, Скупшти-
на једногласно усвојила 12. октобра. План је предвиђао „да се у току 
четири године створи економска основа за достизање животног ни-
воа најмање исте висине као 1938. године“.3233

Интересантан је и Московљевићев преглед потрошње нај-
важнијих намирница за исхрану становништва током 1946, 1947. и 

30 Исто.
31 Исто.
32 Исто.
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1948, у односу на 1938. годину. Из њега произилази да су од 14 врста 
намирница, током све три послератне године, само кромпир, поврће 
и млеко трошени више него 1938. године, да је потрошња масла била 
још већа 1947. и 1948, а воћа 1946. године.3334Није пропустио ни да из-
вести да је трговинска делегација Норвешке отпутовала у Москву, 
ради продужења па и проширења постојећег трговинског уговора са 
СССР-ом, којим је за 1948. био предвиђен извоз из Норвешке у вред-
ности од 115, а увоз од 130 милона круна, као и да се у Варшави воде 
преговори о повећању трговинског обима са Пољском.

Поводом промене односа дипломатских представника др-
жава народне демократије према Посланству ФНРЈ после објављи-
вања Резолуције ИБ-а, Московљевић је, у извештају Министарству 
иностраних послова од 17. јула 1948, навео: „На једном пријему имао 
сам кратак разговор с румунским послаником, који је био резерви-
сан, изговарајући се немањем тачних обавештења, али сматра да је 
ЦК КПЈ погрешио што се није одазвао позиву Коминформа и прису-
ствовао његовој седници у Румунији. Чешки посланик је то исто ре-
као, а из два разговора с њим, после свих обавештења која сам му дао, 
добио сам утисак да он није потпуно убеђен у оправданост оптужби 
Коминформа, само не сме то отворено да каже. Пољски посланик се 
држи по страни, иако живимо кућа до куће.“3435

Извештавао је Московљевић и да је сукоб КПЈ с Информбиро-
ом учинио Југославију интересантнијом норвешкој јавности. Тако је, 
у извештају Министарству 10. септембра 1948, написао да су све нор-
вешке новине „препуне вести и чланака о Југославији, и о спору из-
међу Кремља и Београда“. „Све то писање наравно није повољно по 
нас, и ми смо доживели незавидну славу да се о нама овде пише да-
леко више него и о једној другој земљи. И тако нас Норвешка почиње 
упознавати, али не по добру већ по злу, односно по ономе како нас 
плаћена буржоаска штампа представља.“3536

Жалио се у овом извештају да за правилно обавештавање 
норвешке јавности о приликама у Југославији Посланство „не може 
ништа да учини“ из више разлога: зато што није имало довољно служ-
беника, поготово од када су 10. септембра 1948. Зора и Момчило Јешић 

33 Исто.
34 Исто.
35 ДАМСПРС, Поверљива архива, 1948, ф-121, дос. 9, сиг. 424270.
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и Љубомир Кариња, изјашњавајући се за Информибиро, поднели ос-
тавке; због тога што су „и владини, социјалистички листови неприја-
тељски расположени према земљама ‚иза гвоздене завесе‘“; што није 
било „никаквих независних листова“ преко којих би Посланство мог-
ло објављивати обавештења о Југославији; што је одмах „после анате-
ме Коминформа“ за Југославију био изгубљен и комунистички лист 
који је до тада једини повољно писао о њој; што је Посланство преста-
ло са издавањем нарочитог информативног билтена на норвешком 
јер Министарство спољних послова „није одобрило држање чиновни-
ца Норвешкиња које је Посланство једну за другом предлагало“.3637

У извештају од 10. октобра 1948. Московљевић каже да је 
тамошња штампа „преносила вести и коментаре англо-америчке 
штампе“, а да се у својим чланцима и коментарима колебала између 
наде „да ће Југославија прићи западној оријентацији и бојазни да ће 
она и даље задржати анти-капиталистички став“. Подвлачио је да су 
све новине у Норвешкој објавиле инфомацију о оставкама Љубоми-
ра Кариње, Зоре и Момчила Јешића на рад у Посланству и да је њихо-
во писмо Коминформу прво објавио комунистички лист Friheten 10. 
септембра 1948, а затим и неки други листови. Међу ретким повољ-
ним текстовима о Југославији издваја чланак „На Титовом путу“ сту-
дента Johana Ludviga Mowinkela, који је био у норвешкој бригади на 
радној акцији у Југославији, као и текстове норвешког књижевника 
и публицисте Sigurdа Evensmoа о утисцима из Југославије. Као посеб-
но интересантну он помиње заинтересованост шеснаестогодишњег 
гимназисте, сина норвешког министра иностраних послова, да на 
лето 1949. иде на радну акцију у Југославију, због чега је долазио код 
њега по материјал за једно предавање о Југославији које би одржао у 
своме разреду.3738

О све оштријим нападима Frihetenа, органа Комунистичке 
партије Норвешке, Московљевић је извештавао и 8. новембра 1948, 
наводећи чланак „Кад ће Аустрија добити мир“ у којем се тврди да је 
„Тито–Кардељева клика“ преко амбасадора Ристића понудила Бидоу 
да се одрекне Корушке, чиме је хтела „да доведе Совјетски Савез у 
смешну ситуацију, да га дискредитује, ослаби демократски логор 
и ојача империјалистички, антидемократски фронт“, али и чланак 
финског комунистичког првака Ota Kuusinena „Јесте ли за Совјетски 

36 Исто.
37 Исто, ф. 121, дос. 9, сиг. 427302.

МИЛОШ МОСКОВЉЕВИЋ, ОПУНОМОЋЕНИ ПОСЛАНИК ФНРЈ У ОСЛУМомчило ИСИЋ



22

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2016.

Савез или против њега“, „у коме се подгрева већ отрцана клевета да 
су вођи КПЈ издали интернационалне традиције и пошле путем на-
ционализма, понављајући неосноване оптужбе Информбироа“.3839

Из чланка Alehsandra Wertha, објављеног у листу Arbeiderb-
ladet 29. октобра 1948, који говори о случају Гомулке и осврће се и 
на Југославију и на држање Пољске према њој после избијања суко-
ба са Информбироом, Московљевић је посебно издвојио мишљење 
пољских комуниста о југословенском Петогодишњем плану: „Ту се 
каже да су југословенски вођи, приликом посете Варшави 1946. и 
1947, говорили како пољска обнова иде врло споро и истицали да 
ће Југославија ‚за три године бити једна боља и већа Швајцарска‘. 
Пољски стручњаци говоре да је југословенски петогодишњи план 
‚најлуђи документ који је икада изишао на светлост дана‘. План нпр. 
предвиђа џиновску филмску индустрију, без филмова, филмских ко-
мора, техничара и глумаца.“ Писац чланка каже „да је Пољска ближе 
‚једној већој и бољој Швајцарској‘ него Југославија“, да у Пољској „још 
има робе и за домаћу потрошњу и за извоз“ и да је, за разлику од Бе-
ограда, становништво у њој добро одевено, да је у Југославији очај-
но „капитално инвестирање од 45% народног дохотка“, да се у њој 
здравље „радника и потрошача ставља на коцку прекомерним вели-
ким извозом хране“, да се национализују чак и киосци „што продају 
лимунаду“, да Југославија понавља све раније погрешке Совјетског 
Савеза, да се у њој неуздржљивом страшћу „срља у добро познате 
клопке (вучје јаме) планске економије“, те да се убија „полет млађих 
поколења на неморалан начин – трпећи све више глад, она су окова-
на у ланце добровољног рада“.3940

Југославија је због сукоба њеног партијског вођства са Ко-
минформом остала интересантна норвешкој штампи и крајем 1948. 
почетком 1949, што је Московљевић опширно представио и у поли-
тичком извештају Министарству иностраних послова од 15. јануара 
1949. године. Норвешка штампа је „посвећивала прилично пажње Ју-
гославији, наравно само у толико у колико је то било у вези с ‚хлад-
ним ратом‘ између истока и запада и само као одблесак писања ен-
глеске и америчке штампе“, будући да су, углавном, само и преносили 
вести америчких и енглеских агенција. Њихово ревносно објављи-
вање трговинских разговора југословенског државног врха са за-
падним државама и њихове изјаве, најчешће без коментара, али са 

38 Исто, ф. 121, дос. 9, сиг. 429860.
39 Исто.
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сензационалистичким насловима: Тита бојкотују источне земље; 
Економски прекид између Југославије и Источног блока; Да ли је 
Тито пред падом? Да ли ће Тито брзо бити свргнут? Оријентација ју-
гословенске трговине према западу – то је одговор на блокаду Ко-
минформа; Тито баца рукавицу земљама Коминформа; Тито изазива 
Источни блок  –  за Московљевића су били показатељ шта се очекује 
од југословенских тешкоћа у односима са земљама народне демо-
кратије. Та очекивања су, по њему, најбоље била изражена у чланци-
ма: „Совјети траже да се југословенска војна мисија у Берлину реду-
цира од 260 на 20. Она се оптужује да води развијену црну берзу“, који 
је 6. јануара објављен у либералном органу Dagbladet, најчитанијем 
листу у Норвешкој; „Југословенска трговина са Западом. Да ли ће и 
други поћи њеним примером“, у трговачко-бродовласничком листу 
Norges Handels-og Sjofarts Tidende 10. јануара; „Тито и западне силе“, у 
крајње десничарском листу Morgenbladet 12. јануара.4041

Уз редовне политичке и економске извештаје, помоћу којих 
је упознавао надлежно министарство о економским и политичким 
приликама у Норвешкој, Московљевић је својим јавним иступањима 
и контактима са дипломатским представницима других држава, по-
готово државе домаћина, доследно репрезентовао политику ФНРЈ. У 
разговору с норвешким министром иностраних послова, 4. фебруа-
ра 1948. године, говорио је о три питања значајна за односе Југосла-
вије и Норвешке. Прво је изразио дубоко разочарање због одбијања 
норвешке владе да учествује на предложеној конференцији у Брисе-
лу, ради претресања питања ратне штете, и казао да му се чини „да у 
ноти норвешке владе није наведен прави разлог за то“, будући да му 
је сам министар Ланге, на ручку у двору, уочи предавања владиног 
одговора рекао „да су слаби изгледи на повољан одговор због тога 
што није позвана Грчка, и што није претходно добијена сагласност 
Белгије“, док се у ноти „као разлог одбијања наводи то што на кон-
ференцији неће учествовати четири велике државе, а присуствова-
ти ће државе које нису чланице IARA“. Московљевић је рекао Лангеу 
да му различито образложење одбијања позива даје повода да мисли 
како је у питању „други разлог: Маршалов и Бевинов план“. И мада 
Ланге „наравно није то хтео директно признати“, посредно је ипак 
потврдио ту сумњу, изјавом да се интереси Југославије и Норвешке 
„у питању ратне штете скоро поклапају, али да би било врло незгод-

40 ДАМСПРС, Поверљива архива, 1949, ф. 84, дос. 10, сиг. 41625.
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но сазивати нарочиту конференцију ради ратне штете, кад већ по-
стоји IARA, у којој су заступљене све заинтересоване земље“, и да би 
то „само изазвало сумњу и неповерење код друге стране, а не би до-
вело ни до каквих позитивних решења у погледу убрзања накнаде 
ратне штете“.4142

Друго питање о коме је Московљевић говорио било је веза-
но за изградњу два наручена брода за југословенску трговачку мор-
нарицу, која не само да није почела већ ни материјал није набављен, 
иако је уговор склопљен у јануару 1947. и исплаћен аванс од 60.000 
фунти стерлинга и 80.000 долара. Будући да, према Маршаловом 
плану, мора да се смањи изградња бродова у европским државама, 
Московљевић је изразио бојазан „да је ово смањење већ почело у 
Норвешкој и да је уперено против обнове Југославије“, што му је из-
гледало „сасвим могуће“, јер се у многим бродоградилиштима нала-
зио амерички капитал. Замолио је Лангеа „за интервенцију код меро-
давних норвешких власти, како би се предузеле мере да Mek. Verksted 
одговори на време својим обавезама према нашем Министарству по-
морства“. Овај му је обећао да ће интервенисати, правдајући застој 
„тешкоћама у увозу материјала“.4243

Московљевић је изразио чуђење због Лангеове изјаве, у екс-
позеу о раду Генералне скупштине ОУН-а, „да се аграрна реформа у 
земљама источне Европе изводи у облицима који су Норвежанима 
туђи“ и да је то довело до политичког стања „које они не желе код 
себе“, а да је аграрана реформа у Југославији „решена радикално по је-
дино правилном принципу: ‚Земља припада ономе који ју обрађује‘“. 
Поводом израженог страха од „политичког стања“ које је Норвежа-
нима туђе, Московљевић га је питао „да ли они желе, као социјали-
сти, да оставре социјализам у Норвешкој“, па кад је добио потврдан 
одговор, рекао му је да се то у Југославији одавно остварује, и да се 
Норвежани на том примеру „могу поучити“. Уследила је на то Ланге-
ова изјава да су Норвежани „за слободу мишљења, говора и политич-
ког организовања“, чега у Југославији, како он мисли, нема. Тада му је 
Московљевић одговорио да су у Југославији „све те слободе загаран-
товане Уставом“ и уручио му Устав ФНРЈ на француском. Што се тиче 
„једнопартијског система“, рекао му је да се у Норвешкој врло мало 
зна о политичким приликама у Југославији и да и у њој има различи-
тих политичких странака, „али да су све у Народном фронту“. Да би 

41 ДАМСПРС, Поверљива архива, 1948, ф. 121, дос. 14, сиг. 44851.
42 Исто.
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Ланге „видео како је постао Народни фронт, који су његови задаци и 
шта је урадио“, Московљевић му је поклонио „реферат маршала Тита 
на II конгресу Народног фронта, на шведском“, завршивши изјавом 
да ће се Југославија и Норвешка „једног дана наћи на истој линији“ 
ако Норвежани „буду ишли путем правог социјализма“.4344

Извештавајући Министарство иностраних послова о разго-
вору са совјетским војним аташеом, који га је 9. децембра 1948. посе-
тио одмах по повратку са тромесечног одсуства, Московљевић је прет-
постављао да је он дошао да га „куша“ и да „утиче“ на њега: „Пада у 
очи да је он дошао код мене чим се вратио из СССР, док други чланови 
Совјетске амбасаде у последње време све се више клоне нас.“ Пуков-
ник Петренко је сву кривицу за настали сукоб пребацивао на вођство 
КПЈ, тврдећи да у Југославији „нема демократије, већ да влада дикта-
тура, и то не пролетаријата или партије, већ једног човека“, да је у њој 
„отприлике онако стање какво је било у СССР-у у 1937. години, док није 
смењен и осуђен Јежов“. Али, „није умео рећи који је прави конкрет-
ни разлог и повод раскида између ЦК КПЈ и Коминформа, односно ЦК 
бољшевика“, осим да му се чинило „да је руководство КПЈ правило ве-
лике погрешке, а није хтело признати и покајати се као што је учи-
нио Гомулка“. Као највећег кривца означавао је Ранковића, тврдећи 
„да ће Тито ипак једног дана признати ‚да је правио глупости‘, па ће се 
руководство Партије променити, и све ће се уредити“. Његову тврдњу 
да совјетска влада „одржава пријатељски став“ према Југославији и да 
се не меша у ову „чисто партијску ствар“, Московљевић је релативи-
зовао указујући на случај с Албанијом: „Пре објављивања резолуције 
Коминформа односи између ње и Југославије били су најприснији, а 
после тога, кад су прекинути сви односи и кад су наши стручњаци за-
мењени совјетским, албански руководиоци су постали најватренији 
поборници чистоте марксизма-лењинизма и најгрлатији и најбестид-
нији клеветници Југославије.“ Поткрепљивао је то и цитирањем изја-
ва Енвера Хоџе и Јакова Туке пре и после Резолуције.4445

Током трочасовне дискусије, Московљевић је указивао пуков-
нику Петренку „да су у почетку критичари ЦК КПЈ истицали као ње-
гову главну кривицу национализам, повлађивање капиталистичким 
елементима, отступање од линије марксизма-лењинизма и прибли-
жавање капиталистичким империјалистичким земљама“, а да се кас-
није „више истиче неуспех у изградњи социјализма, тежак живот на-

43 Исто.
44 ДАМСПРС, Поверљива архива, стр. пов., 1948, ф. VII, дос. 5, сиг. 1311.
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рода Југославије, терор и диктаторски начин управе“, уз закључак да 
су све те оптужбе „или неоправдане или претеране“ и да су, уколико 
има погрешака и неуспеха, они последица посебних објективних ус-
лова у Југославији, а не њеног одступања од социјализма. Клевете на 
рачун ЦК КПЈ и њеног вођства, „које се систематски шире“, оценио је 
намештеним и злонамерним. Са Московљевићевим тврдњама „да у 
изазивању овога спора нису играли улогу само идеолошка и тактич-
ка размимоилажења већ, можда, и лични моменти, као: престиж, ам-
биција, мегаломанија“, Петренко се најпре није сложио, али је после 
то потврдио изјавом „да је Москва питање балканске федерације од-
ложила зато што је сматрала да још није зрело за остварење, пошто 
се Бугарска и Југославија не могу сложити у томе која ће од њих има-
ти водећу улогу“, као и због писма маршала Тита ЦК бољшевика да 
је још рано за остварење балканске федерације „пошто се он не може 
сложити да Бугарска буде водећа држава у тој федерацији, како тра-
жи Димитров, јер ту улогу може имати само Југославија“. Ипак, Пе-
тренко је и даље веровао да је за сукоб криво југословенско партијско 
вођство и тврдио да ће и Московљевић „увидети колико су оптужбе 
против ЦК КПЈ оправдане“ кад оде у Југославију и лично се увери како 
су у њој прилике тешке.4546

И Московљевићев разговор са совјетским амбасадором Афан-
сијевим, на ручку код норвешког краља 28. јануара 1949, био је у 
сличном тону као и онај са војним аташеом. Афанасијев му је рекао: 
„А наши међусобни односи изгледа да стоје на мртвој тачки. Чак су се 
и погоршали последњим говором Маршала Тита (мисли на његов го-
вор на Конгерсу КПС у Београду). Његова изјава да само он иде пра-
вим социјалистичким путем је увредљива за нас.“ Московљевић му 
је на то одговорио „да Маршал Тито никако није имао намеру да пот-
цењује и вређа Совјетски Савез“, већ да је он „својом изјавом хтео да 
каже да пут којим иде КПЈ јесте прави социјалистички, а не онај који 
препоручују ренегати који су заведени неоправданом критиком Ко-
минформа“.4647

Подробно извештавајући о току норвешког прихватања 
Маршаловог плана и његовој реализацији, као и о процесу уласка 
Норвешке у Атлантски пакт, означујући владу Норвешке као глав-
ног енглеског агента у привлачењу Скандинавије овој алијанси, Мо-
сковљевић је коначно, у извештају од 5. марта 1949. године, могао да 

45 Исто.
46 ДАМСПРС, Поверљива архива, 1949, ф. 84, дос. 6, сиг. 42812.
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обавести Министарство спољних послова ФНРЈ, да је 28. фебруара 
Storting „ратификовао Маршалов план и конвенције које иду с њим“, 
уз противљење само осам комунистичких посланика, као и да је 3. 
марта Storting, на тајној седници, донео одлуку „да Норвешка тражи 
да учествује у изради Атланског пакта“. На почетку извештаја је на-
вео: „Од претходног извештаја до данас Норвешка је преживљавала 
најсудбоносније дане у својој историји после 1905. године. Одлучи-
вало се о томе да ли ће приступити Атланском пакту, или ће остати 
неутрална.“4748

Оцењујући да је прихватањем Маршаловог плана и присту-
пањем Атлантском пакту наступио потпун заокрет у спољној и 
унутрашњој политици Норвешке, Министарство спољних посло-
ва ФНРЈ је 26. марта 1949. нашло „за потребно” да се ради „свестра-
нијег и бољег упознавања и обрађивања основних проблема спољне 
и унутрашње политике Норвешке“ осврне „на неке моменте“ из ра-
нијих Московљевићевих извештаја „и подвуче које би проблеме тре-
бало продубити“.4849

Признајући да је Посланство, правилно схвативши „да развој 
политичке и економске ситуације у Норвешкој у вези са Маршало-
вим планом претставља проблем, коме је нужно посветити највише 
пажње“, у готово свим извештајима давало одређене анализе, Ми-
нистарство је оценило да су то „углавном опште анализе, које нису 
давале довољно конкретну слику и оцену утицаја Маршаловог пла-
на“ на политичку ситуацију у Норвешкој и на њену привреду. У из-
вештајима се није говорило како се закон САД-а да се 50% робе по 
Маршаловом плану превезе америчким бродовљем одразио „на нор-
вешку трговачку флоту, што је интересантно с обзиром на улогу коју 
ова игра у норвешком привредном животу“.4950

Министарство је сматрало потребним и да се, у једном од на-
редних извештаја, расветли „како се одражава на норвешку бродо-
градњу организација извоза материјала за ову индустрију по Марша-
ловом плану“; да се обрати пажња на пласирање норвешке целулозе 
у САД и Немачку, „с обзиром на пораст продукције овог артикла у Ка-
нади и САД“ и могућност појаве америчке целулозе у Немачкој, по-
што би све то могло да има „утицаја на став разних групација вла-

47 Исто, ф. 84, дос. 10, сиг. 45252
48 Исто, ф. 84, дос. 10, сиг. 49846.
49 Исто.
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дајуће класе перма Маршаловом плану и према продирању САД у 
Норвешку“.5051

Требало је обратити већу пажњу и на „рехабилитовање 
Квислингове странке“, с обзиром „на активност свих антикому-
нистичких односно антисовјетских снага“ и поводом кампање 
„око атланског пакта и припремања агресивног рата“. Такође, и на 
„борбу напредних снага за мир“, при чему посебно водити рачуна 
„о формама, масовности и ширини кампање за мир“, објективним 
сагледавањем њених успеха и неуспеха.5152

Министарство је тражило и да се Посланство осврне и на по-
рекло и количину страног капитала у Норвешкој, првенствено на 
продирање америчког, који преузима позиције предратног немач-
ког капитала. Посланство је упозорено да „будно прати активност 
дипломатских претставника у Ослу“ и о томе што потпуније и де-
таљније обавештава Министарство.5253

У своја три месечна извештаја, колико их је послао од до-
бијања ових инструкција до одласка из Осла, Московљевић је поку-
шао да одговори на неке захтеве. Тако је у политичком извештају од 
14. маја 1949. истицао да су председник владе и министар иностра-
них послова морали да на конференцијма и зборовима становништву 
„образлажу приступање Атланском пакту“, јер се међу присталицама 
Радничке странке осећало „велико незадовољство“ због тога. Исти-
чући „да је у парламентарној групи Радничке странке већина у ствари 
против Атланског пакта“, пошто је за њега у посланичком клубу гла-
сало 35, уз 23 гласа против и 18 уздржаних, као и „према утиску који 
се добија од неких појава“, пророчки је закључио: „Ова поцепаност 
ће се неповољно одразити на јесењашњим изборима, па ако грађан-
ска опозиција изађе као блок, врло се лако може десити да Радничка 
странка изгуби већину, а с тим и власт.”5354

Извештавао је Московљевић и да је британски војни министар 
допутовао у Осло „из чисто војно-политичких разлога“; да је изврше-
на кадровска промена у руководству норвешке ратне морнарице и да 
је, у вези с приступањем Атлантском пакту, установљена нарочита ко-
манда свих оружаних снага у северној Норвешкој; да ће десет мете-
оролошких станица у сверном Атлантику, са 25 бродова, међу који-

50 Исто.
51 Исто.
52 Исто.
53 ДАМСПРС, Поверљива архива, 1949, ф. 84, дос. 10, сиг. 48862.
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ма 14 америчких, четири британска, по два француска, холандска и 
норвешка и један канадски, с обзиром на стварање Атлантског пак-
та, тешко „имати само за задатак да претсказују временске промене“; 
да је отправник послова америчке амбасаде у војној поморској шко-
ли одржао предавање „о америчком начину мишљења с обзиром на 
Труманову доктрину, Маршалов план и Атлански пакт“ и да је том 
приликом рекао „да не може наћи речи да изрази дивљење америч-
ког народа према Норвешкој, што је мудро узела иницијативу за при-
лазак Атланском пакту, као и радост што ће (Норвешка) ићи истим 
путем с Америком у циљу обезбеђења мира“; да је од 11. до 15. маја у 
Ослу одржан „конгрес 20 ваздухопловних друштава, углавном Мар-
шализованих земаља, које су учлањене у организацију IATA“, и да су 
његови учесници разгледали „велики ареодром SOLI, који се проши-
рује у најважнији стратешки ареодром за везу с Америком, односно за 
америчке ратне авионе“; да норвешка влада ради на редукцији дуго-
рочних инвестиција, у складу са извештајем „мисије Европске адми-
нистрације Маршалове помоћи /ECA/ у Ослу“, која је иначе смањила 
и норвешки извоз „челика, петролеја и неких пољопривредних про-
извода“, као и „норвешки захтев у доларима од 131,8 милиона на 105 
милиона“; да су прекинути преговори о радничким платама између 
представника радника и послодаваца „и поред напора владиног де-
легата да се дође до споразума“; да су вођи норвешког синдикалног 
покрета, приликом посете вођству америчких синдиката, „добили 
инструкције да са осталим скандинавским синдикалним организа-
цијама изађу из међународног синдикалног савеза“, и то на конгре-
су норвешких синдиката 22. маја 1949; да је на Први мај поворка Рад-
ничке странке била тако мирна да је „пре личила на црквену литију“, 
за разлику од комунистичке, иако мање, која је „била живља, боље ор-
ганизована, с многобројним транспарентима“, док су говори њених 
предводника били „управљени против Атланског пакта и потпаљи-
вача рата, за мир и пријатељство с СССР“; да је чувени амерички пе-
вач Пол Робенсон, у оквиру турнеје по скандинавским земљама, 2, 3. 
и 4. маја 1949. гостовао у Ослу држећи концерте и говоре за мир, „за 
Совјетски Савез, за људска права Црнаца, против Трумана и потпаљи-
вача рата“; да су совјетски делегати учествовали на конгресу грађе-
винских радника у Ослу и да је један од њих, поздрављајући конгрес, 
„говорио о подизању животног стандарда совјетског народа и побијао 
тврдњу делегата норвешких синдиката који су зимус били у СССР да 
животни ниво совјетских радника чини само 60% нивоа норвешких 
радника“. 
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Опширније је Московљевић говорио и о оживљавању 
Квислингове странке, истичући да присталице те странке „хоће да 
искористе попустљивост коју Енглези и Американци показују према 
нацистима“. Преносио је податак који објављује Dagbladet, орган Ли-
бералне странке, да у Ослу постоји тајна нацистичка организација, 
„коју воде најспособнији и најоданији нацисти” и да су они у вези са 
најмање 70 тајних одбора по целој Норвешкој. „Циљ ове организације 
је не само потпуна амнестија за велеиздајнике већ и њихова економ-
ска рехабилитација и захтев да им се врате све новчане глобе.”5455

Будући да су се југословенско-норвешки односи у време ње-
говог доласка у Осло налазили „у почетном стадијуму“, Московље-
вић је нарочиту пажњу посветио учвршћивању трговинских и кул-
турних веза између две земље, као и „упознавању норвешке јавности 
са Југославијом“ и југословенске са приликама у Норвешкој. У том 
циљу, и сам је интезивно учио и, доста успешно, савладао норвешки 
језик, тако да се почео бавити и превођењем са норвешког. Осим по-
средовања при успостављању привредне сарадње и склапања раз-
них трговинских уговора, од посебног је значаја била његова актив-
ност на пропагирању учешћа норвешких омладинаца на радним 
акцијама у Југославији, подизању споменика помрлим Југословени-
ма у Beisfjordu и организовању југословенске фолклорне изложбе у 
Ослу.

Иако је отпочињање сукоба ЦК КПЈ са Информбироом утицало 
на то  да знатан део норвешке омладине одустане од одласка на радну 
акцију, јер су тамошње новине писале да у Југославији „само што није 
избио грађански рат“, Московљевић је ипак 11. јула 1948. у Југославију 
испратио 32 норвешка омладинца, одржавши им том приликом поз-
дравни говор.5556Један од тих „акцијаша“, студент Johan Ludvig Mowinkel 
објавио је 11. септембра 1948. у листу Verdensgang чланак „На Титовом 
путу“, а у студентском удружењу је држао предавање о Југославији, за 
које је од Московљевића добио „доста података“. Посебно интересант-
но било је и то што се и син норвешког министра иностраних посло-
ва, „16-годишњи гимназист, заинтересовао за Југославију, у коју наме-
рава да иде на лето на рад“, па је због тога долазио код Московљевића 
„да добије материјал за једно предавање о Југославији у своме разре-
ду“.5657

54 ДАМСПРС, Поверљива архива, 1949, ф. 84, дос. 10, сиг. 48862.
55 Исто.
56 ДАМСПРС, Поверљива архива, 1948, ф. 121, дос. 9, сиг. 427302.
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У ишчекивању премештаја у Каиро, Московљевић је прихва-
тио идеју своје супруге да Посланство у Ослу организује југословенску 
фолклорну изложбу. Сматрајући да ће то бити најлепши завршетак 
његовог посланиковања у Норвешкој, он се од почетка врло актив-
но укључио у реализацију изложбе. Са представником Југофолклора 
Владиславом Ханом, који је 7. фебруара 1949. допутовао у Осло пошто 
је претходно Југофолклор ступио у везу са норвешким трговинским 
предузећем Norfaks, Московљевић је био у норвешком министарству 
снабдевања „ради добијања увозне дозволе за робу која ће се изло-
жити, пошто није предвиђена трговинским споразумом“. Министар-
ство је начелно прихватило, а затим и званично допустило „увоз без 
царине предмета за изложбу као и њихову продају, али само у висини 
трошкова око изложбе“.5758

Свестан значаја овакве изложбе за развијање трговинских и 
културних веза између Југославије и Норвешке, Московљевић је, у 
име Посланства, обавестио секцију за изложбе Министарства за нау-
ку и културу ФНРЈ, „с молбом да се и оно заинтересује за ову изложбу 
и ради њеног припремања ступи у везу с Југофолклором, како се при 
организовању изложбе не би гледало само на трговачки рачун, већ и 
на њен уметнички, културни и политички значај“ и да она буде „што 
изразитија и репрезентативнија“.5859 

По добијању доста фотографија изложбених предмета у 
боји, Московљевић је 17. марта 1949. организовао вечеру за секре-
тара Brunkskunsta, коме је приређена и лепа мала изложба народних 
рукотворина. Али, како он није дао коначан пристанак док још један 
члан друштва не види те предмете, Московљевић је у дневнику запи-
сао: „Чудни су ови Норвежани! Људи без маште и осећања без смисла 
за праву уметност, а овамо се праве важни и неће ни за длаку да од-
ступе од неких својих ‚принципа‘! Изгледа да од изложбе неће бити 
ништа.“5960

Московљевићева сумња није се, међутим, обистинила, органи-
зација изложбе је прихваћена. Почетком маја Посланство је извршило 
све припреме. Предмети су подигнути са царине 12. маја. Ради саве-
та о саставу почасног одбора за организацију изложбе, Московљевић 
је 10. маја ишао код генералног секретара Министарства спољних по-
слова, који га је упутио на шефа протокола. Сутрадан је, на предлог 

57 ДАМСПРС, Поверљива грађа, 1949, ф. 84, дос. 10, сиг. 42819, 45251, 45252.
58 Исто.
59 АСАНУ, Дневник Милоша Московљевића, белешке од 15. и 17. марта 1949.
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генералног секретара Министарсва иностарних послова и шефа про-
токола, успео да, у аудијенцији код кронпринцезе, добије њен приста-
нак „да буде патронеса“ изложбе, у чији су почасни одбор ушли мини-
стри спољних послова и трговине, као и председник општине Стоке. 
Поводом изложбе, он је увече 12. маја организовао и конференцију за 
штампу, на коју, истина, главни листови нису послали своје извешта-
че, „већ су с једним изузетком све биле жене дописнице женских ли-
стова“.6061

Коначно, изложба је отворена 21. маја. „На отварању је било 
много отменог света, међу осталим министри иностраних посло-
ва, трговине и просвете: претседници парламента и општине.“ Це-
локупну свечаност је отворио један члан удружења Brunkskunsta, а 
онда је Московљевић одржао краћи говор, изневши циљ и задатак 
изложбе и захваливши се домаћинима на разумевању и подршци, да 
би потом министар иностраних послова рекао неколико „симпатич-
них речи о изложби“ и раду Милоша Московљевића „на јачању трго-
винских и културних веза између Норвешке и Југославије“ и отво-
рио изложбу.6162

Кронпринц и његова супруга посетили су изложбу 27. маја. 
„Обоје су били врло задовољни и купили су неке ствари.“ Приликом 
опроштајне аудијенције код краља и кронпринца, два дана касније, 
Московљевић је захвалио кронпринцу што је посетио изложбу, а ње-
говој супрузи „што се примила заштите“, на шта му је он узвратио 
изјавом да мисли „да ће изложба допринети упознавању и развитку“ 
међусобних односа Југославије и Норвешке.6263

И док је организовање изложбе успео да изведе до краја, 
Московљевић у Ослу није дочекао и откривање споменика Југосло-
венима страдалим у Beisfjordu и Trildanu, мада је његовом подизању 
много допринео. Одмах пошто му је Одбор за подизање спомени-
ка Норвежанима који су у Beisfjordu изгубили живот за време Дру-
гог светског рата упутио питање да ли је Посланство ФНРЈ у Ослу 
заинтересовано за подизање споменика Југословенима, идентич-
ног са оним који се подиже страдалим Норвежанима, и који би ко-
штао 3.000 круна,6364он је 28. децембра 1948. обавестио Министар-
ство спољних послова ФНРЈ, предлажући да се предлог Норвежана 

60 Исто, белешка од 12. маја 1949.
61 Исто, белешка од 21. маја 1949.
62 Исто, белешка од 29. маја 1949.
63 ДАМСПРС, Поверљива грађа, 1948, ф. 84, дос. 17, сиг. 486.
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усвоји и да држава прими на себе трошкове око подизања овог спо-
меника, уз образложење: „Ово је потребно учинити не само из пије-
тета према нашим мученицима и из захвалности Норвежанима, већ 
и због пропаганде за нашу земљу, која је овде мало позната, јер ће 
тај споменик Норвежане стално опомињати на заједничке патње у 
прошлости и на потребу сарадње у садашњости између Норвешке 
и далеке Југославије, што ће олакшати напоре Посланства на прив-
редном и културном зближењу међу њима“. Молио је да се одлука 
донесе што брже, како би споменик био готов на време, подвлачећи 
да се у Норвешкој „сви послови раде споро“.6465

Посланство у Ослу је 6. јануара 1949. године обавештено да је 
предлог прихваћен, а истог дана је Одељењу рачуноводства и еконо-
мата МИП-а наређено да се Посланству ФНРЈ у Ослу достави 3.000 нор-
вешких круна ради покрића трошкова око подизања споменика.6566

Московљевић је 23. марта 1949. известио Министарство 
спољних послова ФНРЈ да је Посланство усвојило нацрт споменика 
у Beisfjordu код Нарвика, да је предложило текст натписа на споме-
нику и да је одбору за подизање споменика послало 3.000 норвеш-
ких круна, „колико је примило у ту сврху“, напомињући да ће можда 
трошкови израде „изнети нешто више“.6667

Иако је дописом од 2. априла, а затим и од 20. маја 1949. Мо-
сковљевић питао Министарство да ли ће неко у име државе доћи 
на отварање споменика 19. јуна, он сам није присуствовао том до-
гађају. Случајно или не, он је, после вишемесечног ишчекивања, 4. 
јуна 1949. кренуо из Осла за Каиро, бродом „Брагант“. Мада га је ис-
пратило „прилично пријатеља“, међу којима и норвешки министар 
Snuth-Krelland с Гелмајденом, пољски посланик Гребултович са же-
ном и кинески секретар са женом, за њега то није био „баш сјајан ис-
праћај”, јер је, током боравка у Ослу, он многе личности срдачно до-
чекивао и гостио. Ипак, том приликом Snuth-Krelland саопштио му је 
посебно пријатну вест, да би краљ желео да га одликује „великим ор-
деном“, замоливши га за информацију како би на то гледала југосло-
венска влада, тј. да ли она „начелно одобрава страна одликовања“.6768

Велики крст Св. Олафа с лентом Московљевићу је уручио 
норвешки посланик Lykke 3. марта 1950. године. Том приликом, 

64 Исто.
65 Исто.
66 ДАМСП, Поверљива грађа, 1949, ф. 84, дос. 10, сиг. 46249.
67 АСАНУ, Дневник Милоша Московљевића, белешка од 4. јуна 1949.
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Московљевић га је замолио „да захвали краљу за овај знак пажње и 
пријатељства“, не толико према њему колико према његовој држави, 
обећавши да ће увек „остати веран пријатељ храброг, демократског 
и високо културног норвешког народа“.6869

Норвешко одликовање Милоша Московљевића представља-
ло је доказ успешности његовог двогодишњег рад на унапређењу 
југословенско-норвешких односа, наравно из угла Норвешке, бу-
дући да Министарство спољних послова ФНРЈ није имало такво миш-
љење, што је показало и тиме што се позиву Lykkeа да присуствује 
свечаности уручења ордена није одазвао ни начелник политичког 
одељења Министарства Иван Вејвода.6970
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Abstract: This article is an analysis of the circumstances in 
which Miloš Moskovljević worked and the results of his diplo-
matic activities as plenipotentiary envoy of FPRY to Oslo, Nor-
way. Especially are stressed the lack of con idence which the 
new communist authorities had towards him as a bourgeois 
politician from a previous era and the newly developed situa-
tion created by the con lict that arose between the Communist 
Party of Yugoslavia and Cominform.

Key words: Miloš Moskovljević, plenipotentiary envoy, Fede-
ral People’s Republic of Yugoslavia, Oslo, Norway, Cominform, 
North Atlantic Treaty/Pact, Marshall Plan

On one hand, Miloš Moskovljević was sent as a plenipotentiary 
envoy in order be moved from his natural milieu, where people began 
to express their dissatisfaction with new authorities, and on the other 
because there was lack of suf iciently quali ied of icials in the ranks of 
communists. As a bourgeois politician, he was exposed to a silent boycott 
in the Ministry of Foreign Affaires of FPRY, which was manifested, among 
other things, by hesitating to send at his disposal a suf icient number of 
quali ied associates, and by a boycott of other organs of the state. His 
position was additionally aggravated by the outbreak of the con lict be-
tween CPY and Cominform. Because of that, he was deprived of three 
associates and waited for a long time for their replacement. Further-
more, possibilities for him to give voice to the Yugoslav stance in these 
circumstances was highly limited by the fact that the Communist Party of 
Norway inclined towards the attitudes of Cominform. Thus, he became 
exposed to the pressure both from the East and West. Despite all dif i-
culties, Moskovljević worked with sincere commitment in the best inter-
est of his country and the authorities which sent him to Oslo. Instead 
of receiving recognition for his work, he was transferred to Cairo. There 
he was not welcomed by the attaché Jovan Vukmanović, nephew of the 
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prominent communist Svetozar Vukmanović Tempo. At the end, Jovan 
Vukmanović arranged for his recall to Belgrade, which was the end of 
diplomatic career. However, recognition came from Norway when King 
Olav decorated him with the Grand Cross of St. Olav with a ribbon.


