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Мајка Катина међу Маркосовим партизанима
или филм који није постојао
Апстракт: На примеру југословенског играног филма „Мајка Катина“,
сниманог 1948–1949. године, по сценарију Оскара Давича, у режији Николе
Поповића, посвећеног борби грчких комуниста у грађанском рату који је
вођен у Грчкој 1946–1949, праћен је онос идеологије, политике и филмске
уметности првих година после Другог светског рата. Филм, снимљен по
канону „социјалистичког реализма“, као јасна пропагандна порука, због
сукоба око Информбироа никада није доспео пред публику. Постао је јед
на од „колатералних жртава“ промењених политичких околности и као
пропагандно неадекватан завршио у „бункеру“.
Кључне речи: Грађански рат у Грчкој, Југославија, филм, социјалистич
ки реализам, Информбиро.

Познати српски књижевник, публициста и партијски пропагандиста Оскар
Давичо је између 10. априла и 31. маја 1947. године у Београду журно писао
књигу о свом боравку у Грчкој. У марту исте године стигао је у Солун са задат
ком да извештава о заседању Анкетне комисије Савета безбедности. Као члан
њене „Поткомисије број 2“ са групом новинара путовао је у унутрашњост рат
не зоне у потрази за командантом Демократске армије Грчке (ДАГ) генералом
Маркосом. Две недеље грчког ратног искуства дале су Оскару Давичу довољно
грађе за књигу дневник од 380 страница, која је изашла из штампарије већ 30.
септембра 1947. године са насловом Међу Маркосовим партизанима. Брзо је
преведена на све јужнословенске језике, а била је преведена и у Шведској, Тур
ској и Мађарској. Уследили су и преводи на друге европске језике. Давичо је
за књигу добио годишњу награду Комитета за културу ФНРЈ за 1947. годину.
Давичо, Оскар, Међу Маркосовим партизанима, Београд, 1947 (у даљем тексту: Давичо,
О., Међу Маркосовим партизанима...).
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Та журба била је повезана и са пропагандним значајем који је дат Давичовој
књизи као још једном знаку југословенске подршке грчким комунистима и ДАГ
у грађанском рату.
Југословенска помоћ грчким комунистима и Демократској армији Грчке
била је обимна, разноврсна и обухватала је испоруке оружја, муниције, осталих
војних средстава, затим санитетски материјал, храну, одећу и обућу. За рање
нике су на југословенској територији биле изграђене тајне болнице и центри
за опоравак. У Грчку су упућивани и југословенски војни инструктори, док су
у Југославији организовани центри за одмор и обуку војног и партијског кадра
Комунистичке партије Грчке (ККЕ) и ДАГ (од којих је најпознатији био онај
у војвођанском селу Буљкес). Поред тог вида испуњавања „интернационали
стичке помоћи у праведној борби грчких демократа против монархофашиста
и империјалиста“ – како су те активности у јавности именоване, значајна је
била и широка пропагандна подршка коју су ДАГ и ККЕ имале у Југославији
и осталим суседним комунистичким земљама. Од јула 1947. године до марта
1948. године у околини Београда била је смештена радио-станица „Еlefter Ella
da“ („Слободна Грчка“), одакле је свакодневно емитовала свој програм, док су
југословенска штампа и радио-станице активно учествовале у пропагандном
рату, нападајући владу у Атини и њене западне савезнике. Таква југословенска
политика била је део нове стварности „хладног рата“ на Балкану. Тако је у склопу
тих активности посебно место добио један амбициозан пропагандно-уметнички
пројекат, који је настао на основу књиге Оскара Давича. Он је требало да до
маћој и страној публици да још једно, у пропагандном смислу још убедљивије
тумачење грчке драме.
Давичо је пред Други светски рат био један од кључних представника над
реалистичког покрета у Србији, али и анфан терибл комунистичког покрета.
После рата постао је дисциплиновани и одани „војник Партије“, а својом књи
гом о грчком грађанском рату показао је да је необуздани песник модерниста
постао искусни пропагандиста. Због Давичове књижевне репутације и начина
на који је књига Међу Маркосовим партизанима написана, у руководству цен
тралног пропагандног тела –Агитпропа (Агитација и пропаганда) рачунало се
да ће њене поруке у земљи, али и ван југословенских граница, о „аутентичној
слици борбе грчких демократа“ бити много упечатљивије од дотадашњих,
уобичајених пропагандних слогана. Давичо је читаоцима представљен као убе
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дљив и пажљив посматрач, који је своје утиске забележио на месту где се борба
водила. Својим писањем знатно је допринео грађењу и ширењу романтичног
мита у Југославији и осталим „земљама народне демократије“ о харизматском
команданту ДАГ, генералу Маркосу.
Група међународних посматрача, новинара и преводилаца, Американаца,
Грка, Француза, Совјета, Сиријаца, Колумбијаца, Аустралијанаца, Југословена,
Британаца, Бугара, предвођена белгијским генералом Делвоом, кренула је из
Солуна 12. марта 1947. у ратну зону. „Кулминација“ њихове експедиције треба
ло је да буде сусрет са командантом ДАГ генералом Маркосом. Давичо од прве
странице књиге упућује читаоца, „каналишући“ његове позитивне емоције и
симпатије према борцима и симпатизерима ДАГ, становништву на „ослобође
ној територији“, али и својим источноевропским колегама и новинарима кому
нистичких листова са Запада. На другој страни, као „противтежу“, понудио је
читаоцима негативну карактеризацију западних новинара и дописника грчких
„монархофашистичких“ листова и изразито непријатељску слику представника
грчких власти. Давичо је команданта ДАГ Маркоса Вафијадиса (Markos Vafe
iadis), са његовом аскетском, озбиљном војничком харизмом супротстављао
„феминизираним западњацима“, члановима међународне новинарско-обаве
штајне екипе или бруталним и аморалним „монархофашистима“. Командант
ДАГ је у његовом делу постао готово митска фигура. (Давичо на једном месту
у својој књизи ставља у уста једног сељака овај опис Маркоса: „Он није човек
од простог меса и обичних костију. Месо му је – крв, а кости јунаштво. Другог
у њему и на њему нема!“).
На првој станици ове необичне „анабазе“ у „градићу К“ (Козани?), поткоми
сија је испитивала као сведока и једну мештанку, старицу Евангелију Василиу,
мајку три сина: један је био борац ЕЛАС, кога је за време „белог терора“ убила
жандармерија. Други син налазио се у редовима ДАГ, док је трећи мобилисан у
Националну армију на Криту, а затим био прекомандован у жандармерију. Њен
трагични исказ Давичо ће, касније, искористи као средишни мотив филмског
сценарија по којем је снимљен филм са називом Мајка Катина.
Поткомисија је наставила пут до Шатисте, затим преко Вогацикона и Али
акмона стигла у Амудару, насеље на територију под контролом ДАГ. Давичо
пише о срдачности којом су га дочекали мештани Славомакедонци као „Титовог
представника“ који је причао „...о Скопљу, највеселијем југословенском граду“
Давичо описује дописника ББЦ-а као „ефеминираног четрдесетогодишњака“, са „бели
частим паперјем на ушима, ћелава темена“, „који је сваког јутра очајавао пред огледалом док се
бријао, приморан да себе гледа остарелог и поружњалог“; Давичо, О., Међу Маркосовим парти
занима..., стр. 60, 61.

Давичо, О., Међу Маркосовим партизанима..., стр. 134.

Давичо, О., Међу Маркосовим партизанима..., стр. 19–31.
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у којем се „чује... само смех и песма“. Пут је даље водио до Кастанофите, где
је био уговорен састанак са Маркосом. Уместо њега, тамо су срели Георгиоса
Јанулиса (G. Ianoulis), команданта ДАГ на Грамосу и првог Маркосовог заме
ника, команданта Кикицаса (Kikitsas). Због изненадне промене плана, Маркос
се није појавио, а западни новинари су одустали од даљег пута: Југословени,
Бугари и Албанци и дописник француског Иманитеа наставили су даље до
Крисомиље, у области Трикале, где су се, после пређених 250 километара, 20.
марта 1947. године срели и разговарали са командантом Маркосом.
Под утиском тог сусрета, Давичо је почео своје грчко искуство да обликује
у књигу, која је била очигледан пример схватања како треба да изгледа „ангажо
вана књижевност“, по „канону социјалистичког реализма“. Нејасно је чија је
одлука утицала на то да књига буде искоришћена као материјал за сценарио за
играни филм, али је у сваком случају морала да дође са самог врха власти.
Снимање дугометражног играног филма посвећеног борби ДАГ и грчких
комуниста против „монархофашиста“ и њихових западних спонзора био је, има
јући и виду материјалне и техничке околности у којима је радила југословенска
кинематографија, тада на самом почетку, озбиљан, скуп и захтеван пројекат. На
његовом остварењу била је окупљена бројна екипа значајних личности тадашње
културне сцене Југославије. Давичо је почетком пролећа 1948. имао готов сце
нарио, а режија је била поверена Николи Поповићу (1907–1967), који је после
ослобођења Београда био постављен за комесара Народног позоришта.10
Поповић је крајем двадесетих и почетком тридесетих година прошлог
века студирао глуму у Берлину и био један од пионира филмске уметности у
Србији и Југославији. Одмах после завршетка Другог светског рата, њему је
као предратном комунисти и „партијском кадру“11 поверено снимање првог срп
ског документарног дугометражног филма „Београд (1945), и другог по реду
дугометражног југословенског филма – Живјеће овај народ (1947).12
Давичов сценарио носио је наслов „Мајка Евангелија“,13 док је првобитни,
радни наслов филма био „До победе“, да би касније био преименован у Мајка
Катина. Тај Поповићев филм био је четврти или пети југословенски дугометра
жни филм, што говори о важности која је дата филмској обради борбе грчких
комуниста, коју је требало „уметнички упаковати“, стављајући је у „калуп“
Давичо, О., Међу Маркосовим партизанима..., стр. 62, 63.
Давичо, О., Међу Маркосовим партизанима..., стр. 350–380.
10
Поповић је, уз задатак оживљавања рада Народног позоришта, обавио и „чишћење“ од
„непријатељских“ и „неподобних“ чланова те институције културе.
11
Током рата био је члан партизанског Казалишта народног ослобођења.
12
Kosanović, Dejan, Leksikon pionira filma i filmskih stvaralaca na tlu jugoslovenskih zemalja
1896–1945, Beograd 2000, стр. 180.
13
Архив Југословенске Кинотеке (АЈК), Збирка Николе Поповића, рукопис сценарија Оска
ра Давича „Мајка Евангелија“, 1948.
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филмске форме, по владајућој пропагандно-идеолошкој матрици. Избор филма
као медија за слање снажних пропагандних порука о грађанском рату у грчком
суседству био је на трагу познатог Лењиновог става из фебруару 1922. године
да је „филм за нас најважнија од свих уметности“, скрећући пажњу на упечатљи
вост визуелних порука у друштву какво је тада било руско и могућности које је
та нова уметност отварала за слање убедљивих идеолошких порука.14
Први човек југословенског Агитпропа ЦК КПЈ Милован Ђилас писао је
1945. да филм треба у агитацији користити на исти начин као што се у рату
користи оружје: „вешто, хитро, онамо гдје је то најпотребније, гдје је наш по
литички утицај најслабији“.15 Један други утицајни партијски функционер, не
што касније, скретао је пажњу да су пропагандни ефекти филма „већи од свих
других“.16 Због тога је одмах после доласка на власт, нови југословенски режим
као један од приоритетних политичко-пропагандних задатака поставио оснива
ње филмских предузећа и студија за стварање сопствене филмске продукције.
У међуратном периоду, осим усамљених полуаматерских покушаја, у Ју
гославији није било праве филмске продукције, на коју би се нова амбициозно
замишљена филмска индустрија могла ослонити. Естетско-идеолошки модел
на који је првих послератних година – уз оскудне техничке услове, са мало
практичних искустава, укључујући и методологију пропагандне инструмен
тализације филма – једино било могуће и прихватљиво позивати се, била су
искуства совјетске кинематографије. И то не она која су доживела свој врхунац
у филмовима Ејзенштајна, већ она укалупљена у круту догму, онако како ју је
дефинисао идеолошки „Кербер“ позног стаљинизма, Андреј Жданов. Концеп
цијски, тематски, са огољеним идеолошким порукама, први југословенски игра
ни филмови били су искључиво у служби пропагандног легитимисања новог
режима. Велика продукција ратних (партизанских) филмова била је једно од
најупадљивијих обележја изградње једног „прочишћеног“ и естетизованог ми
та, а свако његово нарушавање или покушај да се, касније, да једна сложенија
слика рата (као, на пример, у случају режисера Живојина Павловића) изазивала
је оштру реакцију Партије.
Тако се и „експеримент“ са Мајком Катином мора сместити у исти кон
текст: развијање приче о борби грчких комуниста против „монархофашиста“
и западних „империјалиста“ требало је да пошаље домаћој и страној публици
снажну визуелну, пропагандну поруку. Та тема била је само привидно грчка: у
њеној перцепцији били су сви елементи („општа места“) који су се налазили у
филмовима са „чисто југословенском“ тематиком. Оштра је подела на „наше“
14

filma...).
15
16

Kuk, Dejvid A., Istorija filma, I, Beograd, 2005, стр. 202 (у даљем тексту: Kuk, D., Istorija
Kuk, D., Istorija filma..., стр. 91, 115, 116.
Kuk, D., Istorija filma...; изјава Вељкa Влаховићa, 1947.
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(добре): Катина, њена четири сина, стари комуниста Каравунас и његов син
Алексис, девојка Махи, југословенски и совјетски чланови анкетне комисије,
и „њихове“ (лоше): жандармеријски наредник Ираклис, Американци [државни
подсекретар Роберт] Ловет и [Бедел?] Смит, лажни сведок Анивас,17 полицијски
официр Дендрамис. Једино одступање учињено је убацивањем лика „монар
хисте“ Михаилидиса (кога игра сам режисер Поповић), који се, пошто је био
сведок бруталне акције полиције према народу, одриче својих дотадашњих
политичких убеђења и због тога губи живот.
Садржински и стилски у њему су доследно, али у техничком погледу
неспретно, спроведени у дело канони социјалистичког реализма, смештени у
политички и идеолошки контекст грчког грађанског рата, који је сада, добио
много шире и важније значење. Оштра, манихејска, подела ликова појачана је
избором костимографије, маске, сценографијом (у којој доминирају затвори,
касарне, логори, полицијске станице где се одводе ухапшени и заробљени при
падници антивладиног покрета). Отмени ресторани и луксузни станови где се
састају представници грчких власти и са својим страним туторима слушају
„декадентни џез“, пуше „томпусе“, пију виски, итд, супротстављени су аскет
ском сиромаштву станова комуниста или мрачним ћелијама у које су борци за
слободу затварани.
Паралеле су биле јасне, па је и филм посматран као још један од видова
„интернационалистичке помоћи“ грчким комунистима.18 Тој „општој поруци“
у филму била је „жртвована“ кључна и најпроблематичнија тема у односима
две комунистичке партије: положај и улога славомакедонске мањине и цео ком
плекс „македонског питања“ о које су се „спотицали“ односи две комунистич
ке партије. Док је у књизи Оскара Давича њему дато доста простора (пише о
„одушевљеном дочеку Титових представника“ у славомакедонским селима), у
филму су та „локална боја“ и кључни проблем у односима југословенских и
грчких комуниста потпуно изостали на рачун општих порука: борба за слободу,
жртве грчких комуниста за добро, како свог, тако и других народа, итд. Такође,
централна личност, оса око које се окреће сиже Давичове књиге, командант
Маркос, поменут је у филму само једном.
17
Лице са тим именом стварно је постојало и било је сведок грчких власти на једном од
заседања Анкетне поткомисије.
18
О другим, много материјалнијим видовима ове помоћи в: oд овог аутора „��������������
Benzina sul
fuoco dal vicinato? La Jugoslavia e la crisi greca 1943–1949“, у: Confini, Resistence, Memorie. Quale
storia anno XXXIII, N.rp.1, Giugno 2006, стр. 7–28; „���
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βοηθειας προς τον Δημοκρατικο Στρατο Ελλαδας, 1946–1949“, у: Ο ελληνικος Εμφυλιος Πολεμος. Μια
αποτιμηση. Πολιτικες, ιδεολογικες, ιστοριογραφικες προεκτασεις, Ελληνικα Γραμματα, Αθηνα 2007, стр.
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Филм је био продукција државног филмског предузећа Звезда филма. Сни
мање је почело на екстеријерима у Млинима, у близини Дубровника, 27. маја
1948. године, и трајало је до почетка августа. Поповић је успешно искористио
Дубровник и његову околину да би дочарао атмосферу Атине и грчких медите
ранских предела. Мање среће имао је са избором глумачке екипе.

Са снимања у Млинима у околини Дубровника.
Архив Југословенске кинотеке, Збирка Николе Поповића.

За главну улогу – мајке Катине, жене неодређене старости између 50 и 60
година, изабрана је млада сарајевска глумица Нада Шкрињар, која је тада имала
свега 26 година, отприлике онолико колико и њен најстарији филмски „син“.19
Остале главне улоге додељене су младој генерацији глумаца из Београда, За
греба, Скопља и Љубљане, од којих су неки наредних деценија често играли
сличне улоге у филмовима с партизанском тематиком.
Свечана премијера била је предвиђена за Титов рођендан – Дан младости,
25. мај 1949. године. Наставак снимања у екстеријеру, техничка обрада снимље
ног материјала и монтажа развукли су се, међутим, до почетка лета наредне,
1949. године. Кашњење је и те како утицало на судбину филма. У време када
је он био спреман за приказивање сукоб југословенских комуниста са доскора
„братским партијама“, укључујући и грчку, дошао је до врхунца и довео до не
миновног прекида свих односа.
„Поповићева
���������������������������������������
’Мајка Катина’“, у: Борба, 25. V 1998; „Премијера домаћег филма ’Мајка
Катина’“, Политика, 25. V 1998; „Premijera posle pola veka“, Naša borba, 27. V 1998.
19

Годишњак за друштвену историју 2, 2010.

14

Масовне ратне сцене снимане су уз помоћ статиста, војника Југословенске
армије, уз њихово наоружање и техничка средства. За многе од њих, са свежим
ратним искуством, те филмске „ратне игре“ биле су разумљиве и блиске. Утицај
скорашњег рата, али и схватања да је уметност сада постала „оружје“ једне иде
је, видљив је и у имену које је Поповић у својим писмима користио за вођство
свог филмског пројекта: „Штаб режије уметничког филма Мајка Катина.“20
О припремама за филм сведоче у Поповићевој документацији сачуване
бројне аутентичне фотографије припадника ДАГ снимљене на терену, у грч
ким планинама. На њима су фотоапаратима непознатих фотографа забележене
смотре јединица, одмор између борби, али и ликови команданата ДАГ, укључу
јући и Маркоса Вафијадиса, Кикицаса и њихових најближих сарадника. Све су
без икаквих назнака места, времена снимања (настале су највероватније током
1947. године) и аутора. Може се само претпоставити да су стигле до Поповића
посредством самог Давича (поставља се питања да ли је он и аутор неких од
фотографија) или преко представника КПГ у Југославији Јаниса Јоанидиса (G.
Ioannidis) и Петроса Русоса (P. Roussos). Требало је да послуже за израду што
аутентичније костимографије за филм, али и за добијање утисака о „атмосфери“
у грчким планинама. Међу њима се налази и једна на којој је заробљени војник
(припадник) грчке Националне армије.21

Маркос Вафијадис, негде у грчким планинама;
Архив Југословенске кинотеке, Збирка Николе Поповића.
Као, на пример, у заглављу писма упућеног Владиславу Рибникару 6. маја 1949; АЈК,
Збирке Николе Поповића.
21
АЈК, Збирка Николе Поповића, Колекција фотографија.
20
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Припреме за снимање филма биле су брзе, а снимање су, без обзира на
Поповићев утицај и значај који је филму био дат, пратили велики финансиј
ски и организациони проблеми и сукоби са бирократама из државног филм
ског предузећа. После мање од месец дана од почетка снимања Поповић је
протестовао код руководства Комитета за кинематоргафију Владе ФНРЈ због
непримереног третмана, потежући као најубедљивији аргумент у своју корист
везе са тада моћним партијским идеологом Милованом Ђиласом.22 Поповић је
огорчено писао: „...очекујемо помоћ, очекујемо разумевање за велике тешкоће
под којим ми стварамо наш уметнички филм – а доживљавамо најгори, најужа
снији, најгрознији бирократизам... када стварамо веома одговорни (курзив М.
Р.) уметнички филм“.23
Немонтирани филмски материјал прегледало је руководство Комитета за
кинематографију, о чему је његов председник књижевник Александар Вучо пи
смом обавестио Поповића. Вучо је сматрао да је снимљени материјал „углавном
добар“ и да је Поповић „проблемима режије и глуме прилазио правилно и [...]
успева да их реши реалистички“. За њега је то био „корак даље“ у односу на
његов први филм „Живјеће овај народ“. Сматрао је да је „...атмосфера углавном
погођена“, да декор и костими нису у свакој сцени на довољној висини, „...али
као целина све заједно оставља добар утисак“.24 Похвалио је Поповићев рад
с глумцима, јер је из снимљеног, „сировог“ материјала закључио да је „успео
да глумце упути[ш] правилним путем и да од већине ...извуче[ш] реалистич
ку (курзив М. Р.) филмску глуму, потресну онда када је то потребно, али не и
театрално“.25
Много значајније биле су примедбе које је Вучо у своје име и име секрета
ра Агитпропа ЦК КПЈ Стефана Митровића26 упутио, како је нагласио, „једино
у жељи другарске помоћи за што бољи квалитет филма, од кога сви толико
очекују“, а које су се тицале обликовања главних ликова у филму. Подсетио
је на своје раније инсистирање на „већој карактеризацији између Јоргоса и
Апостолоса (синова главне јунакиње – прим. М. Р.). Јоргос је човек са „уздр
жљивим темпераментом“. Он је под утицајем Каравунаса (старог комунисте),
22
АЈК, Писмо редитеља Николе Поповића Дејану Обрадовићу, помоћнику директора Зве
зда филма, Млини, 19. VI 1948.
23
АЈК, Писмо редитеља Николе Поповића Дејану Обрадовићу, помоћнику директора Зве
зда филма, Млини, 19. VI 1948.
24
АЈК, Збирка Н. Поповића, писмо А. Вуча Н. Поповићу, Београд, 5. август 1949.
25
Александар Вучо био је као и сценариста Оскар Давичо, истакнути представник српске
предратне надреалистичке авангарде, тако да се његово наглашавање реализма може схватити
и као потврда прихватања оне естетске матрице која је била преузета од тада неприкосновених
совјетских узора и као подвргавање „партијској линији“.
26
Који је због прихватања резолуције Коминформа већ био у немилости и који ће ускоро
бити смењен, ухапшен и упућен у логор на Голи оток, где је био интерниран до 1954. године.
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који је „...тип анархоидног комунца. Касније се Јоргос мења – он се више не
туче по крчмама, ради „идеје [...] постаје обазривији [...] он је тип затвореног,
осећајног човека“. Његов брат Апостолос је „...једноставнији, непосреднији
[...] отворено нежан према мајци и чини у том погледу чак и конспиративне
грешке“. Вучо није био задовољан ни како је Поповић решио сцене у којима се
приказује илегални рад комуниста: „...сматрам да би требало да сачуваш или
да истакнеш суштину конспирације; гледалац треба да дознаје о чему се ради,
али истовремено да добије пун утисак да се све ради кришом и са великом кон
спиративном вештином комуниста“.27
Имао је примедаба и на претеривање у карактеризацији ликова „неприја
тељске стране“: грчких полицајаца и официра, представника власти и њихових
западних савезника: „Цакис [један од ликова] не сме до те мере [подвучено] да
буде комичан, а ни [амерички?] амбасадор до те мере неучтив [подвучено]“;
да Американац „Ловет треба да глуми ’филмскије’, са лежернијим покретима
[...], треба [...] лежерније ’американскије’ да се облачи“. Вучу су, у филму, „грч
ки партизани [...] сувише испеглани, сувише чисто и лепо одевени [...] тако
да их у сукобима и борбама човек тешко разликује од монархофашистичких
војника“!28

Напад ДАГ на колону Националне армије: сцена из филма;
Архив Југословенске кинотеке, Збирка Николе Поповића.
27
28

АЈК, Збирка Н. Поповића, писмо А. Вуча Н. Поповићу, Београд, 5. август 1949.
АЈК, Збирка Н. Поповића, писмо А. Вуча Н. Поповићу, Београд, 5. август 1949.
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Када се погледа коначни резултат, не стиче се утисак да су неке од кључних
примедаба које је Вучо упутио Поповићу имале видљивијег ефекта на побољша
ње општег утиска извештачености, патетике, гротескне и карикатуралне глуме,
ни неспретних решења у режији. У марту 1949. године, Поповић је у Загребу
радио на синхронизацији филма и убацивању музике. Руководство Комитета
за кинематографију Владе ФНРЈ било је задовољно напретком.29 Међутим, 6.
маја Поповић је тражио од новог председника Комитета за кинематографију
Владислава Рибникара да буду створени услови да на време заврши рад на
филму – рок планиране свечане премијере 25. мај – Титов рођендан, опасно се
приближио.30
Ако је режисер Поповић стекао утисак да се бирократија заверила против
њега и његовог филма, оно што ће коначно покопати тај амбициозни филмски
пројекат било је много драматичније и опасније и дешавало се на политичкој
сцени. Док је трајало снимање филма, дошло је до великих промена: отворен је
и сукоб око Резолуције Коминформа, који је неминовно „инфицирао“ и односе
југословенских и грчких комуниста.31 Промењене околности у којима је требало
филм приказати гледаоцима у земљи и иностранству постале су непремостива
препрека за његову даљу дистрибуцију. Готово потпуни раскид веза са Совјет
ским Савезом, земљама и комунистичким партијама под његовим утицајем,
укључујући и КПГ, учинили су да филм буде са својим паролама о солидарно
сти „прогресивних снага“, посебно СССР-а и земаља „народне демократије“ са
грчким комунистима и ДАГ – политички неопортун и депласиран.
Тако је даља, неизвесна судбина филма Мајка Катина била тесно повеза
на са развојем догађаја у односима југословенских и грчких комуниста после
расцепа око Информбироа. Она се може посматрати и као нека врста парадигме
за промене које су 1948–1949. године довеле до кидања до тада тесних веза две
партије и постепеног смањивања материјалне и сваке друге помоћи Југослави
је грчким герилцима. У врху Југословенске комунистичке партије (то је било
мишљење најближег Титовог сарадника Е. Кардеља) постојале су озбиљне
резерве да ли филм треба уопште приказати гледалишту. Његову пријаву за
филмски фестивал у Маријанским Лазнима у Чехословачкој организатор је
одбио са изговором да је наводно закаснила. Из југословенског Кино-комитета
предложено је да филм буде „протестно приказиван“ у Југославији за време
трајања тог филмског фестивала у Чехословачкој.32 Огранизациони комитет
АЈК, Збирка Н. Поповића, карта М. Ловешића (?) Н. Поповићу.
Писмо Николе Поповића Владиславу Рибникару, 6. маја 1949.
31
������������������������������������
„Поповићева ’Мајка Катина’“; Борба, 25. �������������������������������������������
V 1998; „Premijera posle pola veka“, Naša borba,
27. V 1998.
32
Архив Југославије (АЈ), А ЦК СКЈ, 507/II , к. 2, 237, Депеша В. Поповића Е. Кардељу,
19. VII
���������
1949.
29
30
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фестивала је претходне, 1948. године, у последњи час скинуо с програма први
Поповићев филм „Живјеће овај народ“, што је довело до повлачење целе југо
словенске делегације.33

Насловна страна часописа „Филм“, за децембар 1948,
са фотографијама из филма „Мајка Катина“.

Тек завршени филм одједном је постао свима неприхватљив и непотребан:
Совјетима и њиховим савезницима подједнако као и „одметнутим“ југословен
ским комунистима. У време када се расправљало „иза кулиса“ о његовој конач
ној судбини, оптимистичке поруке о извесној победи грчких комуниста које је
носио сударале су се са реалношћу њиховог војног пораза. Није више на челу
ДАГ било ни њеног команданта, за којим је Оскар Давичо кренуо у потрагу у
пролеће 1947. године. Време и догађаји својом неумољивошћу прегазили су
филм. Одлука да буде склоњен далеко од очију гледалаца било је и симболично
„прање руку“ – када су лидери југословенске државе и Комунистичке партије
у питању – од овог дела скоре прошлости обележене „интернационалистичком
АЈ, 314, Комитет за културу и уметност владe ФНРЈ, ф. 3, ј. 14, Амбасада ФНРЈ у Прагу,
418/48. Филм је требало да буде на програму 18. јула 1948. године.
33

Милан Ристовић, Мајка Катина међу Маркосовим партизанима или филм...

19

солидарношћу“ – на шта није више било пожељно подсећати. Уместо тога, на
сцену је ступио (изнуђен изолацијом и претњама од СССР-а и његових сатели
та) прагматични однос према некомунистичким, грчким суседима и њиховим
великим западним савезницима, од којих се очекивала политичка и материјална
помоћ, неопходна за преживљавање „одметнутог“ југословенског режима.
Убрзано кориговање односа са дојучерашњим грчким „монархофашисти
ма“ (краљевском владом), уз подршку и све већу благонаклоност Запада према
југословенским комунистима, довело је до незамисливог преокрета: уласка у
блиске, савезничке односе 1953. године. Свакако да приказивање филма који
велича борбу ДАГ и грчких комуниста против краљевске владе и њених запад
них савезника није могло да допринесе тим променама.
Дубина „бункера“ и заборава на који је филм био осуђен била је готово
потпуна и трајала је неколико деценија. Њега нема ни у пописима филмова који
су приказивани цензорским комисијама – што је била обавезна и незаобилазна
процедура. Њега није било ни у регистру снимљених филмова, што указује на то
да се у врху државе дошло до закључка да је развој догађаја толико „прегазио“
филм док још није ни био готов да је његово приказивање макар и цензорима
постало ирелевантно, па је требало избрисати и сваки траг о његовом посто
јању. Да ли је одлука донесена после прве и последње затворене пројекције
личностима са самог врха југословенске државе и партије (Тито је био велики
љубитељ филма, посебно вестерна!), остаје без ослонца у данас доступним
изворима и о томе може само да се нагађа. Филм се не помиње ни у једном од
много текстова објављених поводом смрти његовог режисера Н. Поповића, у
марту 1967. године.34 Може се само претпоставити да је режисер Никола Попо
вић остао „верни војник партије“, беспоговорно прихватајући одлуку „одозго“
која је сахранила његов тек рођени филм као неминовност – и препустио га
вишедеценијској „смрти“.
Филм никада није ушао у југословенске биоскопске сале и остао је „зако
пан“ у „бункеру“ готово без икаквог трага о постојању, све до прве јавне про
јекције у мају 1998. године у Сали београдске Кинотеке. Сличне судбине била
је и Давичова књига која је послужила као основа за филмску причу о мајци
Катини: током 1948/1949. године нестала је из излога књижара и била повучена
са полица библиотека у таму магацина, где су чуване „непожељне књиге“. По
ново је прештампана у једном издању његових изабраних дела 1969. године, у
време када је после државног удара у Грчкој на власт дошла десничарска војна
хунта, и када су поново оживљена сећања на грађански рат.

34

Види на пример: „Умро Никола Поповић“, Политика, 11. III 1967.
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***
Судбина овог уметничко-пропагандног пројекта може да послужи и као
парадигма за боље разумевање односа идеологије, политике и уметности, или,
тачније, као њена инструментализација за политичке сврхе – у првим годинама
комунистичке власти у Југославији (али и у другим земљама сличног идеолошког
профила). Филмски ствараоци су и у Југославији били стављени у функцију
„инжињеринга људских душа“, стварања „новог човека“. Филмским језиком,
убедљивом снагом покретне слике и звука, у друштву које је и даље имало ви
соку стопу неписмених или полуобразованих становника, изношене су идеје на
којима је требало да почива „нови свет“. То се може лако уочити у избору пору
ка, начину њиховог уметничког обликовања и у случају „непостојећег филма“
Мајка Катина. Он сведочи о проблемима који настају насилним „укрштањем“
идеологије, политичке стварности и уметности са свим њеним драматичним
променама; у овом случају сложене стварности грчког грађанског рата и њего
ве пропагандно-уметничке „обраде“ из угла југословенског суседства, његових
виђења и тадашњих потреба. Али и о краткотрајности и јаловости плодова који
настају таквим „калемљењем“.
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Summary
Prof. Milan Ristović, Ph. D.
Majka Katina among Markos���
’s �������������
partisans or
The Film that Never Existed
The complexity and ambivalence of the Yugoslav attitude towards the Greece during
the period of the Civil War was deeply influenced by the fact that Yugoslav Communists saw
dramatic events in the southern neighborhood as a continuation of the revolutionary processes
which they had started and finished by seizing the power. Their active policy toward the Greek
crisis was at the same understood as “internationalist obligation” which required different
ways of active, material and political support to the Greek communist movement.
One of these activities was broad and diverse propaganda, which included division between “Good Greeks” and “Bad Greeks” in the Yugoslav satirical magazines. But, the most
ambitious propaganda project was realized 1948 – shooting the film with the title Mother
Katina. The script was based on the one other broadly distributed product of pro-Greek
Democratic Army and KKE Yugoslav propaganda/the book of the writer and publicist Oskar
Davičo, “With the General Markos’ Partisans”, published in1947 in Serbo-Croat and other
South Slav languages but also in English, Russian and French and distributed in foreign
countries through Yugoslav diplomatic channels.
The film about the “typical Greek mother” and her sons, dedicated to the struggle against
“monarchofascists” and their “imperialist masters” offer a broad possibilities for analysis of
the esthetic and ideological contents. Authors, producer Nikola Popovic and screenwriter O.
Davico have extremely simplified the images of the ideologicaly and politically divided and
hostile “worlds” transformed almost in the ideological symbols: “good Greeks” – members
and supporters of the anti-government leftist movement and their enemies In the history of
Yugoslav cinematography this film, perhaps represented pure social realism. However, it was
never presented to the public. After the split with Moscow, glorification of Greek communists
in the film was a reason why this expensive and ambitious project was doomed to sink into
oblivion and was forgotten for five decades.

