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The Yugoslav ‘Operation Paperclip’:
German Geologists in the Yugoslav Nuclear
Program in the Late 1940s and Early 1950s
Abstract: This paper traces the early period of the Yugoslav nuclear program, in which the biggest problem was finding uranium. With only a handful of
trained geologists and prospectors, the solution was found in the employment of
German experts. This was a global trend at the time, and as this paper shows,
was not reserved for great powers. Relying on the expertise of German scientists, Yugoslavia managed to raise the first post-war generation of geologists,
who eventually found uranium and started its exploitation on several locations
in the country, most notably in Kalna (Serbia) and Žirovski vrh (Slovenia).
Keywords: Yugoslavia, Cold War, nuclear program, Trepča Mines, uranium,
Friedrich Schumacher.

Introduction
“Before the Second World War nobody in Yugoslavia explored deposits of uranium, thorium and other materials interesting for nuclear energy, nor any data about
their appearances existed in geological documentation.”1 This was the starting point
of the Yugoslav nuclear program in 1948, at least considering information on the
availability of uranium and other radioactive materials in the country, although the
Arhiv Jugoslavije (AJ), fond Savezne komisije za nuklearnu energiju 177, fascikla 23, jedinica
92. Problem istraživanja nuklearnih sirovina u našoj zemlji, January 20, 1959 (henceforth: AJ, 177-2392. Problematika istraživanja nuklearnih sirovina).
1
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situation was not better with the stage of development of nuclear physics and related
scientific disciplines. Hidden behind the general interest for ‘peaceful use of nuclear
energy’ was the strong desire to develop capabilities for construction of the atomic
bomb. By the mid-1960s, Yugoslav nuclear institutes acquired all necessary technologies, at least on the laboratory level. However, by that time, a combination of the
changed international position of Yugoslavia, the establishment of the global nuclear
security system embodied in the Treaty for Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(1968/70), Yugoslav internal political and economic crises and reforms, led to the
abandonment of these plans and formal cancellation of the nuclear program by 1970.2
This paper traces the early period of the Yugoslav nuclear program, in which
the most pressing problem was finding uranium deposits in the country. With only a
handful of trained geologists and prospectors and limited general knowledge about
the country’s geological structure, the solution was found in the employment of German specialists from the Bergakademie in Freiberg. The exploitation of the German
scientific achievements was a global trend and a specific war booty for the Allies,
which accelerated the development of advanced weapon systems, such as ballistic
missiles or jet airplanes, thus contributing to the creation of Cold War divisions and
acting as a signaling shot for the arms race.
Yugoslavia joined this frantic hunt for German scientists immediately after
the war, transferring hundreds of them to eventually contribute significantly to the
country’s post-war reconstruction and industrialization. This paper reveals that, even
though they were not directly involved in the Yugoslav nuclear program, they contributed significantly in educating the first post-war generation of Yugoslav geologists
and developing the necessary scientific infrastructure. During the 1950s and 1960s,
these Yugoslav pioneers in uranium prospection managed to find the elusive metal
and start its exploitation on several locations in the country, most notably in Kalna
(Serbia) and Žirovski vrh (Slovenia).

Paperclip, Osoaviakhim and their copies
On December 2, 1942, the famous physicist Enrico Fermi had created the first
controlled nuclear chain reaction in the so-called uranium “pile” beneath the West
Stands of the University of Chicago’s Stagg Field athletic stadium. This was an
important milestone for the U.S. Manhattan Project and the emerging Atomic Age,
which confirmed that the construction of the atomic bomb was technically feasible.3
2
More in: Marko Miljković, “Tito’s Proliferation Puzzle: The Yugoslav Nuclear Program,
1948-1970”, PhD Thesis, (Central European University, Budapest; Vienna: Department of History,
November 2021).
3
The First Reactor: 40th Anniversary, (Washington, D.C.: U.S. Dept. of Energy, Assistant Secretary
for Nuclear Energy and Assistant Secretary, Management and Administration; Springfield, Va.: Available
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However, soon after, the fear that the Germans were further ahead in this field of
research had captured the imagination of both U.S. scientists and decision-makers.
Their reasoning was based on the fact that it was the German scientists who had
discovered nuclear fission back in 1938 (Otto Hahn, Lise Meitner, and Fritz Strassmann). Simultaneously, many scientists working on the Manhattan Project had been
trained at German universities before the rise of the Nazis and were convinced of
the superiority of German science.4
The U.S. Major General Leslie R. Groves, the director of the Manhattan Project,
employed the same logic. In April 1944, he initiated the scientific intelligence mission,
the so-called Alsos Mission, which consisted of a group of scientists led by physicist
Samuel Abraham Goudsmit, with a task to determine how far the Germans had advanced
with their atomic bomb project.5 This “esoteric and dangerous endeavor,” as Jacobsen
calls it, eventually was expanded to a frantic investigation about the capacities of the
Third Reich to wage a full range of “atomic, biological, and chemical warfare” against
the Allies.6 However, the main task of the Alsos Mission was to capture ten leading
German atomic scientists and their research results, which may be considered as “the
best-known and most obvious example of (…) intellectual plunder”.7
The Alsos Mission revealed that the Germans were far behind the United States
in their research and capacities to produce the atomic bomb, but it also exposed the
Allies to other German scientific accomplishments and advanced weapons (V-2 guided
missiles or jet airplanes) that were “ahead of Allied capabilities”.8 In the wake of the
from the National Technical Information Service, 1982), 1-3. The word “pile” eventually gave way to
the term “nuclear reactor.” In Yugoslavia during the late 1940s and early 1950s, the most common term
used for the nuclear reactor was “uranium oven” (uranijumska peć).
4
Samuel A. Goudsmit, Alsos, (Woodbury, N.Y.: AIP Press, 1996), 3-7.
5
Goudsmit, Alsos, xxxiv; Martijn van Calmthout, Sam Goudsmit and the Hunt for Hitler’s Atom
Bomb, (New York: Prometheus Books, 2018), 78-80.
6
Annie Jacobsen, Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program that Brought Nazi
Scientists to America, (New York: Little, Brown and Company, 2014), 9-10.
7
Burghard Ciesla, “German High Velocity Aerodynamics and Their Significance for the US Air
Force 1945-52”, Technology Transfer Out of Germany after 1945, edited by Matthias Judt and Burghard
Ciesla, (Australia; United States: Harwood Academic Publishers, 1996), 96; Johannes Bähr, Paul Erker,
Geoffrey Giles, “The Politics of Ambiguity: Reparations, Business Relations, Denazification and the
Allied Transfer of Technology,” Technology Transfer Out of Germany after 1945, edited by Matthias
Judt and Burghard Ciesla, (Australia; United States: Harwood Academic Publishers, 1996), 132; Mark
Walker, Nazi Science: Myth, Truth, and the German Atomic Bomb, (New York: Plenum Press, 1995),
207-208. The Alsos Mission was disbanded in October 1945, and by that time, consisted of more than
100 agents. Captured German scientists were Erich Bagge, Kurt Diebner, Walther Gerlach, Otto Hahn,
Paul Harteck, Werner Heisenberg, Horst Korsching, Max von Laue, Carl Friedrich von Weizsacker,
and Karl Wirtz. They were transported to England and detained at the Farm Hall, the country house
near Cambridge.
8
Goudsmit, Alsos, xiv; Jacobsen, Operation Paperclip, 10. For the comprehensive analysis of
the Nazi atomic bomb project, see Mark Walker, Nazi Science: Myth, Truth, and the German Atomic
Bomb, (New York: Plenum Press, 1995).
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Cold War divisions and arms race competition, the general understanding became
prominent among all parties involved that these weapons and technologies “would
be decisive in future warfare”, and that, “along with nuclear energy, they were prime
symbols of a nation state’s technological and scientific prowess.”9
In May 1945, the United States initiated Operation Paperclip that initially focused on transferring more than 350 German rocket scientists to the United States,
with Wernher von Braun, the scientific director of the V-2 rocket program, as the
most prominent figure on this list.10 Roughly 1,600 German scientists were eventually transferred to the United States “under secret military contracts,” allowing
them to continue their wartime weapons research projects for the U.S. Army, Navy,
Air Force, Central Intelligence Agency (CIA), and other institutions.11 This motley
crew included dozens of dedicated Nazi scientists who stood trial at Nuremberg and
regional war crimes courts, some of them even as members of Nazi paramilitary
units (SA and SS). Their task was to continue “developing rockets, chemical and
biological weapons, aviation, and space medicine (…) and many other armaments at
a feverish and paranoid pace”, including “ballistic missiles, sarin gas, cluster bombs,
space capsules and weaponized bubonic plague.”12
Already in May 1945, the Soviets organized their equivalent to the Alsos
Mission, transferring roughly 100 German nuclear physicists and chemists to the
Soviet Union. Some authors claim that this was just a fraction of the German pool of
wartime nuclear scientists and that “[t]he German contribution to the [Soviet] atomic
bomb project was small and limited”, even though in the long term, the Soviet atomic
program profited significantly from German-inspired innovations.13 Regardless of
9
Michael J. Neufeld, “The Nazi aerospace exodus: towards a global, transnational history”,
History and Technology 28, 1 (March 2012), 49.
10
Jacobsen, Operation Paperclip, 157-159, 454; Brian E. Crim, Our Germans: Project Paperclip
and the National Security State, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2018), 61; Neufeld, “The
Nazi aerospace exodus: towards a global, transnational history”, 51; George W. Mueller, “Wernher von
Braun”, published by the National Academy of Engineering, Washington D.C., URL: https://www.nae.
edu/30668/Wernher-von-Braun (22.01.2022.). The original name of this mission was Operation Overcast,
and it became known as Operation Paperclip in November 1945, when the program was expanded
to include the permanent immigration of German scientists to the United States. Wernher von Braun
eventually became the director of NASA’s Marshall Space Flight Center and the leading designer of
the Saturn V rocket, which propelled the U.S. astronauts to the moon.
11
Jacobsen, Operation Paperclip, 5-6.
12
Ibid., 5.
13
David Holloway, Stalin and the bomb: the Soviet Union and atomic energy, 1939-1956, (New
Haven: Yale University Press, 1994), 191, 221-222; Norman M. Naimark, The Russians in Germany:
A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945-1949, (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard
University Press, 1995), 214. Neufeld, “The Nazi aerospace exodus: towards a global, transnational
history”, 51; Crim, Our Germans, 126. Nikolaus Riehl even won the Hero of Socialist Labor order for his
work on purifying uranium. In the field of uranium enrichment, Gustav Hertz and Peter-Adolf Thiessen
worked on gaseous diffusion and Konrad Zippe and Max Steenbeck on the ultracentrifuge. Regarding
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these estimates, this mission also found “that the leading German nuclear scientists
– Otto Hahn and Werner Heisenberg among them - had fallen into Western hands.”14
This was an interlude to Operation Osoaviakhim, the Soviet response to Operation Paperclip. On October 22, 1946, in a “well-planned and neatly executed operation
that took place simultaneously in the centers of armaments production” in the Soviets
occupation zone in Germany, roughly 2,500 German experts in various fields were
rounded up by the Red Army and the NKVD and sent in less than twelve hours to the
Soviet Union.15 This was actually the final step of the much more complex process,
in which the Soviets ignored their obligations to liquidate German military industry
in their zone of occupation, “resuscitated armaments factories, rehired skilled workers, and when the timing was right, uprooted the entire infrastructure” for the rocket,
airplane, and other weapons production. Another characteristic of the Soviet strategy
was to compensate quality with quantity, hoping that their initial failure “to obtain
first-class scientists” would be offset by the sheer weight of numbers, “with the idea
ten second-class scientists will be equivalent of one first-rate one.”16 Besides the obvious need for such expertise, Operation Osoaviakhim also denied the United States
recruits for their own weapons projects, thus symbolically signaling the beginning
of the Cold War scientific and arms competition.17
The United Kingdom and France, two remaining occupying forces of Germany
and Austria, participated on a comparable level in this hunt for German scientific
achievements and personnel. Neufeld reveals that hundreds of German specialists
landed in other countries, regardless of the side they supported during the war, their
political system, or even level of scientific development, such as Canada, Australia,
Spain, Brazil, Argentina, Egypt or India, as the most successful in this process.18
Considering that his analysis focuses only on aerospace experts, it may be expected
that the eventual number of German scientists and experts in various fields was
much higher, while even the simple logic also suggests that the list of countries that
participated in this competition was much longer.
the actual work on the design and construction of the atomic bomb, the intelligence information, and
particularly from Klaus Fuchs, the Soviet spy in the Manhattan Project, was more important. More in:
Holloway, Stalin and the Bomb, 106-107, 221-222.
14
Holloway, Stalin and the bomb, 109-110.
15
Naimark, The Russians in Germany, 220; Crim, Our Germans, 127-129.
16
Memo, “German Scientists into Russian and French Territory,” box 31, Records of the IIR,
CIC, RG 319, National Archives and Records Administration (NARA), quoted in Crim, Our Germans,
128-129.
17
Crim, Our Germans, 127-129; Naimark, The Russians in Germany, 220. Some estimates suggest
that 2,522 German experts in the airplanes and airplane engine design, electronics, and electronic
engineering with their families were sent to the Soviet Union, adding up to roughly 6,500 people.
18
Neufeld, “The Nazi aerospace exodus: towards a global, transnational history”, 51-54. France
transferred between 800 and 1,000 German scientists, the UK roughly 500, Argentina 108, Brazil 27,
Australia 150, Canada 41, Spain and Egypt less 100 each, and India less than 50.
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Yugoslavia was in the group of developing nations that actively participated
in this process. Saša Ilić recently published an important interdisciplinary analysis
on the organized transfer of foreign, and particularly German labor and experts to
Yugoslavia, meticulously tracing their participation and contribution in the process
of the country’s postwar reconstruction, modernization, and industrialization, also
revealing details about their everyday life and sometimes even classified activities.19
His results show that stretching from university professors to simple artisans, more
than 10,000 Germans worked in Yugoslavia in the period between 1946 and 1950/51.20

The Soviet hunt for uranium ore
By 1945, “after the destruction of Hiroshima, it [uranium] became one of the
most important, and most frightening, resources on the planet.” General Groves
managed “to virtually monopolize the world’s known uranium” deposits, with an estimated 97 percent of the world’s reserves under U.S. control, the richest ones located
in Belgian Congo.21 This competition for the new strategic raw material “led to an
increase of Cold War tensions just as it was a reflection of that Cold War,” although
the policy of denying the Soviets access to uranium was rendered impotent by the
mid-1950s, as new deposits were discovered across the globe.22
When it came to the uranium mining and prospection in friendly or countries
under their control, the Soviets were quite open about their plans, although it would
be difficult to hide their “uranium rush,” which saw their experts exploring every
known and potential source of uranium. The Soviets produced the first pure kilogram of uranium metal at the end of 1944, and the proper field prospection started
only in September 1945, in a limited region in Central Asia. Their quest for uranium
was further frustrated by the Lend-Lease Administration in Washington, which continuously denied transferring the desired amounts of uranium to the Soviet Union.
General Groves wanted to stop the Soviets from acquiring any sensitive material or
technology, and on March 15, 1945, he ordered the bombing of the Auer Company
plant near Berlin, which produced thorium and uranium for the German atomic
19
Saša Ilić, Stranci „gastarbajteri“: Strana stručna radna snaga u privredi Jugoslavije 19451950, (Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2020).
20
Ilić, Stranci „gastarbajteri“, 8-9. Ilić focuses only on those experts and workers who voluntarily
accepted job positions in Yugoslavia, and stresses that the number of prisoners of war, local German
population, and other categories of (in)voluntary workers was much higher.
21
Michael Gordin, Red Cloud at Dawn: Truman, Stalin, and the End of the Atomic Monopoly,
(New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009), 72; Susan Williams, Spies in the Congo: America’s Atomic
Mission in World War II, (New York: Public Affairs, 2016), 253-268. By 1951, the United States obtained
3,686 tons of uranium, with the largest amount coming from the Congo - 2,792 tons.
22
Jonathan E. Helmreich, Gathering Rare Ores: The Diplomacy of Uranium Acquisition, 19431954, (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1986), xi-xiii.
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project. Only a month later, Groves also managed to remove 1,200 tons of uranium
hidden in the Soviet zone. Holloway reveals that “after much detective work,” the
Soviets eventually managed to find over 100 tons of uranium oxide, which eventually
saved them roughly a year in developing their first nuclear reactor. The Soviet nuclear
program also benefited from exploiting existing and newly found uranium deposits,
mostly in Czechoslovakia and East Germany, as the only known uranium sources in
the world outside of U.S. control.23
The victorious march of the Red Army through Eastern and Central Europe
opened paths for uranium prospection in several countries. Following information left
by the Germans about some uranium deposits in Bulgaria, the first group of Soviet
experts arrived in the country already by the end of November 1944. The joint-stock
“Soviet-Bulgarian mining company,” later to be known as Gorubso, was established
on October 17, 1945, and it took over prospection and mining of ores and minerals
in the country. The company was exempted from paying export/import taxes and
customs duties for commercial arrangements with the Soviet Union, employed “primarily Soviet specialists, and its core business became discovering and developing
uranium deposits in Bulgaria.” In the following years, the rumor was spread that the
first Soviet atomic bomb was made with Bulgarian uranium, and although this was
not completely true, by the middle of 1946, the Soviets managed to produce 272 tons
of pitchblende (uranium mineral) from Bulgarian mines.24
Soon after the end of the war, the Soviets also took the control of Czechoslovakian uranium mine in Jáchymov (Joachimsthal), which was one of the very few
known uranium mines in the world at the time, and the only one that had a history
of continuous exploitation in Europe.25 After some negotiations, on November 23,
1945, the Czechoslovak government signed the secret treaty with the Soviet Union,
granting the Soviets to mine and transport home uranium ore, thus helping them
23
Holloway, Stalin and the Bomb, 100-102, 111-112; Gordin, Red Cloud at Dawn, 73. Through
the Lend-Lease program, in 1943, the Soviets acquired first amounts of 100 kg of uranium-oxide and
nitrate each, but not the uranium metal. By 1945, the Soviet desire for uranium grew, but General
Groves turned down their requests.
24
Ivaylo Hristov, “The Communist Nuclear Era: Bulgarian Atomic Community during the Cold
War, 1944-1986”, PhD Thesis, (Technishche Universiteit Eindhoven, Eindhoven, 2014), 36-38; Zbynek
Zeman, Rainer Karlsch, Uranium Matters: Central European Uranium in International Politics, 19001960 (Budapest and New York: Central European University Press, 2008), 9, 27, 76. Pitchblende is a
mineral with up to 80% of uranium.
25
Holloway, Stalin and the Bomb, 105, 109; Zeman, Karlsch, Uranium Matters, 41-45. In the
1860s, Joachimsthal was famous for the production of uranium-based dyes that gave a particular luster
to yellow, green, and orange colors. By the beginning of the 20th century, the region became famous for
healing properties of radioactive water in the Radium Palace Hotel, built in 1910. With the emerging
Atomic Age, radium became important and expensive material that was mined and produced in the
region, with spin-off industries mushrooming during the interwar period (radium was used for medical
purposes, in the luminous paints industry, and scientific research). In 1937, Czechoslovakia ranked third
in world radium production (11%; Belgian Congo produced 15% and Canada 66%).
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“solve the uranium problem without even being aware of its existence.”26 According
to Zeman and Karlsch, this secret agreement transformed the small Czechoslovakian
uranium industry into a huge enterprise and in the process “became the gate through
which they entered Stalin’s empire.”27
This is a gentle way to describe the Soviet strategy for putting under control
all of the uranium deposits in their field of influence, but also for expansion of their
control of host countries. By that time, the Soviets already had a model agreement
for prospection and exploitation of uranium deposits outside the Soviet Union, which
required the establishment of a joint-stock company with the host country. The Czechoslovaks managed to avoid this particular model for their company, although it was
“a Pyrrhic victory” since their uranium deposits were firmly under Soviet control.
Among other provisions, the secret agreement guaranteed technical positions for Soviet experts, and it also left the prospection and entire geological service completely
in the Soviet hands.28
The success in Czechoslovakia “led the Russians to neighboring Saxony,” and
already in September 1945, the Soviet team of geologists led by Semion P. Alexandrow “began with a review of the old mines,” pretending before the Germans “that
they were looking for bismuth and cobalt,” although German geologists quickly
understood the true purpose of the Soviet mission. The initial results were disappointing, but the prospection of Saxony continued in the following years, and by
early 1948, the Soviets realized “that Saxony could provide more uranium than any
other part of their empire.”29 In the first couple of years, the operation in Saxony was
run and supervised by the NKVD and Beria himself, which was somewhat screened
by the formal establishment of the Wismut AG mining company on May 26, 1947.
The important difference in comparison to Bulgarian or Czechoslovakian case was
that this company was completely in the Soviet ownership, thus becoming “a sort
of uranium province” or “a state within a state,” in the Soviet zone of occupation in
East Germany, run by the NKVD general Maltsev.30

Zeman, Karlsch, Uranium Matters, 75-76.
Ibid., 76.
28
Zeman, Karlsch, Uranium Matters, 76-77.
29
Ibid., 27-29, 58. In the official communication, the Soviets used “raw material A9” as a code
name for uranium, while the first mining facility was hidden behind a simple field-post number “no.
9372”. Already in the 1950s, the Wismut AG, a uranium mining company in East Germany (Saxony),
became the largest producer of uranium in Europe.
30
Ibid., 159, 162-166.
26
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Soviet uranium prospection in Yugoslavia
In Yugoslavia, the establishment of joint-stock companies was loosely discussed
with the Soviet Union since 1944, but not much had been done. Andrija Hebrang, the
head of the Yugoslav Economic Council and Planning Commission, restarted negotiations with the Soviets in 1946, and initial plans included establishing joint-stock
companies “in excavation, energy, and infrastructure.” Although there were signs that
the Soviets were interested in providing support, Tito halted further negotiations and
used the opportunity to demote powerful and pro-Soviet Hebrang. Officially, complaints were also raised that the mere concept of the joint-stock companies revealed
the Soviet capitalistic behavior towards Yugoslavia, and as the relationship between
Tito and Stalin gradually deteriorated in the following months, the topic was never
seriously reopened.31
Consequently, this course of events in Yugoslavia made the Soviet standard
approach and strategy for uranium prospection in host countries impotent. Without
the joint-stock company agreement, it seems that there was little they could have
done except use other means of pressure, especially at that time when they still have
not found sufficient deposits of uranium, neither in the Soviet Union nor elsewhere.32
This is what eventually happened in Yugoslavia. The Soviets did manage to organize
a uranium prospection mission without formal agreements, and it effectively worked
similarly as in other countries of Central and Eastern Europe.
Documents on this are scarce and scattered in various archival collections, but
available information is rather instructive. In 1947, “a team of Russian specialists for
exploration of nuclear ores performed measurements of all of our [Yugoslav] mines
with Geiger-Müller counters” but “their findings were never delivered […], nor we
know what they found” and even though “one of our [Yugoslav] geologists was accompanying them, they kept the results from him as well.”33 The mission of the Soviet
geologists in Yugoslavia was a rather detailed survey of existing mines, which lasted
between July 21 and October 4, 1947. Their arrival was suddenly announced only
three days in advance by “comrade Vasiliev” of the Soviet trade mission in Belgrade,
who set the date and hour of their arrival and requested they should be greeted at
the Bulgarian border “without customs inspection, other formalities, and delays.”34
31
Vladimir Unkovski-Korica, The Economic Struggle for Power in Tito’s Yugoslavia: From World
War II to Non-Alignment, (London, New York: I.B. Tauris, 2016), 30-32.
32
Zeman, Karlsch, Uranium Matters, 29. The sources in Saxony proved to be very rich in uranium,
but the first confirmation came only in 1948.
33
AJ, 177-23-92. Problematika istraživanja nuklearnih sirovina.
34
AJ, fond Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije 507, IX, 1119/V-32. Izveštaj o radu
sovjetske ekipe geologa u vremenu od 21.VII-4.X 1947, October 29, 1947 (henceforth: AJ, 507-IX,
1119/V-32. Izveštaj o radu sovjetske ekipe geologa u vremenu od 21.VII-4.X 1947, October 29, 1947);
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The fact that this report comes from the archives of the League of Communists
of Yugoslavia (Communist Party of Yugoslavia), and an extremely short notice
provided by Vasiliev, suggest that no negotiations about the mission of the Soviet
geologists ever took place. It seems that the Soviets deliberately avoided the Yugoslav
officials and used their Party connections instead, without revealing their true plans.
The scenario is quite similar to what was happening in Germany a few years earlier.
However, it is also true that in Yugoslavia, the Soviets obviously could not even begin
proper negotiations on the establishment of a joint-stock company for the purpose,
as they did in Bulgaria and to a certain extent in Czechoslovakia.
During their mission, the Soviet geologists visited all major mines in Serbia
and Macedonia, one in Bosnia and Herzegovina, and finished their work with the
tour of the biggest mining enterprises in Slovenia. They were accompanied by one
unidentified Yugoslav geologist, who eventually wrote the report, but without sharing
any information with him or answering any of his questions. Nevertheless, he did
what he could to understand and document their activities. According to his report,
upon their arrival at a mine, Soviet geologists would immediately ask for “all existing
geological maps and plans […] as well as all the literature related to the geology of
the wider area.” After that, they would visit selected locations, carrying with them
“special instruments and devices”. In his report, the Yugoslav geologist admits that
“these devices are of a particular construction […] and I was not acquainted with them,
neither from my experience nor the literature.” However, he did make an important
assumption that they were used to “detect the presence of radioactive minerals and
to register the intensity of their radiation.” Soviet geologists had several types of
these field instruments, alongside others that they kept in wooden boxes and used
in privacy in a closed room or laboratory for the analysis of the collected samples.35
The Yugoslav geologist could not recognize these instruments, but he suspected
that “they were constructed on the principle of spectroscopes or spectrographs.” He
understood that the Soviet field instruments were measuring the number of recorded
impulses per minute, and he wasted no time counting those impulses, eyeballing what
the Soviets had recorded. According to his limited observations, Soviet geologists
would take samples from every rock which emitted more than 90 impulses per minute.
The most interesting results were measured in the mines in Vareš (950.5 impulses
per minute; Bosnia and Herzegovina), Idrija (630; Slovenia), Trepča (462.5; Serbia),
Aljin Do (149.5; Serbia), Dudica (126; Serbia) and Strumica (unknown; Macedonia).
Eventually, after the Soviet team of geologists finished their mission and performed
all analyses they needed in the Institute of Geological Research (Zavod za geološka
Dragomir Bondžić, Između ambicija i iluzija: Nuklearna politika Jugoslavije, 1945-1990, (Beograd:
Institut za savremenu istoriju Srbije, 2016), 89.
35
AJ, 507-IX, 1119/V-32. Izveštaj o radu sovjetske ekipe geologa u vremenu od 21.VII-4.X 1947,
October 29, 1947.
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ispitivanja) in Pančevo (near Belgrade), they were escorted back to the Bulgarian
border, where a car waited to take them back to Sofia.36
While it would be difficult to make any claims, it seems probable that the
Soviet team of geologists took the radioactive samples with them to Bulgaria for
further analysis or simply to hide them from the Yugoslavs, like they were doing
in Germany in 1945. Later reports indirectly confirm that the Soviets found “small
[levels of] radioactivity” in several existing mines in Yugoslavia, but that the samples of ores that were analyzed later by the Yugoslav scientists “did not show any
radioactivity.”37 Another probable explanation could be that Yugoslav geologists at
the time simply did not have enough knowledge or adequate instruments (or both) to
perform a proper analysis that would confirm Soviet results. The Yugoslav geologist
who accompanied the Soviet team in 1947 was obviously stunned with what he had
seen, but like his colleagues from Saxony, he quickly connected the dots, and so did
the Yugoslav authorities.
The limited information available from the Soviet uranium prospection in
Yugoslavia confirmed to the local authorities that they were frantically searching
for uranium, and it also revealed the most rudimentary methodology and equipment
necessary for uranium prospection. This makes it difficult to accept the official historical account, which suggests that soon after Soviet geologists had left the country, in
October 1947, Yugoslav scientists independently discovered the sample of uranium
mineral autunite, proof that this strategic raw material could be found in Yugoslavia.38
According to memories of Milan Ristić, a geologist who made this discovery, “[t]he
first finding of uranium mineral in SFR Yugoslavia was not a coincidence, but was
the result of anticipation of the possibility that in pegmatite bodies south of Prokuplje,
in addition to the already discovered beryllium minerals, uranium minerals may be
found.”39 Even though Ristić speaks from the geological, not political perspective,
such a neat chronological overlap between the Soviet uranium prospection mission
and the Yugoslav finding is impossible to accept as accidental. Within the general
Ibid.
AJ, fond Kancelarije Maršala Jugoslavije 836, II-6-a/4. Izveštaj o radu Uprave za naučno
istraživački rad za 1948. i zadacima za 1949 (henceforth: AJ, 836-II-6-a/4. Izveštaj o radu Uprave za
naučno istraživački rad za 1948. i zadacima za 1949).
38
Radule Popović (ed.), Od Uprave za koordinaciju rada naučnih instituta do Geološkog zavoda
Srbije. 65 godina (1948-2013), (Beograd: Geološki zavod Srbije, 2014), 56; Bondžić, Između ambicija
i iluzija, 84-85; Milan Ristić, „Prvi nalazak urana u SFR Jugoslaviji“, Radovi Instituta za geološkorudarska istraživanja i ispitivanja nuklearnih i drugih mineralnih sirovina 6 (1969), 10-12. Autunite
was discovered in the vicinity of the village Dobrotić (near Prokuplje, Serbia). Different sources put
this finding in September or October of 1947, but the earliest account suggests that after the original
finding in September, more detailed prospection of the site was conducted in October, after which it
took three different laboratories to confirm the actual presence of uranium, all of which evidently took
some time. The first proper mining activities were organized only in February 1948.
39
Ristić, „Prvi nalazak urana u SFR Jugoslaviji“,10.
36

37

18

Годишњак за друштвену историју 3, 2021.

context of rapidly deteriorating relations between Tito and Stalin, the fact that Yugoslav authorities decided not to share this important information with the Soviets
speaks volumes.
These events marked the beginning of the Yugoslav nuclear program. The institutional framework started to be created in early 1948, with the establishment of
the Institute for Physics in Vinča (near Belgrade), designed to be the central scientific institution, and the Directorate for Coordination of Work of Scientific Institutes
(Uprava za koordinaciju rada naučnih instituta – UKRNI), as the institution with a
single task – to find uranium deposits in Yugoslavia.40

Enter Friedrich Schumacher
Several months before these events, on April 25, 1947, Professor Dr. Friedrich
Schumacher, previously the director of the geological institute and the Mining
Academy in Freiberg, moved after the denazification process to Yugoslavia, where
he worked until 1949/50 as “chief geologist for lead and zinc mining enterprise”, the
Trepča Mines.41 The importance of this information lies in the fact that Schumacher
was one of the leading German experts who helped the Soviets in the discovery
of rich uranium deposits in Saxony, an activity that was hidden behind an “office
for colored metals.”42 Ivaylov also identifies that in Bulgaria uranium mining was
camouflaged as the exploration of lead and zinc ores, which appears to have been
yet another standard practice used by the Soviets to mask their uranium mining and
prospection activities.43
Schumacher’s biographer reveals that during 1946 he was at a real risk of being “relocated” to the Soviet Union as an expert geologist with vast experience who
could help them find uranium in the country. However, this was just the beginning
of his problems.44 Back in the Soviet occupation zone in Germany, Schumacher was
40
The Institute for Physics changed its name several times in this period: Institute for the Research
on the Structure of Matter (Institut za isptivanje strukture materije, 1950) and eventually the Boris Kidrič
Institute of Nuclear Sciences (Institut za nuklearne nauke Boris Kidrič, 1953). The interrepublican
competitiveness, among other reasons, led to the establishment of the Jožef Stefan Institute (Institut
Jožef Stefan, 1949) in Ljubljana, and the Ruđer Boković Institute (Institut Ruđer Boković, 1950) in
Zagreb. The UKRNI, after many changes of its jurisdiction, eventually evolved by 1955 into the Federal
Nuclear Energy Commission (Savezna komisija za nuklearnu energiju – SKNE) under the control of
Aleksandar Ranković. Miljković, “Tito’s Proliferation Puzzle,” 127-143, 235.
41
AJ, fond Ministarstva rudarstva FNRJ 24, fascikla 43, jedinica 110. Personal file of Friedrich
Schumacher, 1947-1950 (henceforth: AJ, 24-43-110. Personal file of Friedrich Schumacher, 1947-1950);
Zeman, Karlsch, Uranium Matters, 28; Andreas Udo Fitzel, “Friedrich Schumacher (1884-1975)“,
Spaichinger Heimatbrief 27 (2009), 65–66.
42
Zeman, Karlsch, Uranium Matters, 28.
43
Hristov, The Communist Nuclear Era, 38.
44
Fitzel, “Friedrich Schumacher (1884-1975)“, 66.
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soon banned from teaching at the Mining Academy (Bergakademie) in Freiberg and
was even threatened with the labor camp for his decision to decline membership in
the newly formed SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Socialist Unity
Party of Germany). In a scenario worthy of a spy novel, his escape to Yugoslavia was
organized by “two influential Yugoslavs,” the director of the Trepča Mines, where
Schumacher was eventually employed, and one of Schumacher’s former students,
“some Jovanović”. They provided him with false identification and drove in a car
through Czechoslovakia and Hungary to Yugoslavia, and even though Schumacher
was held for questioning by the secret police in Czechoslovakia, the group eventually
managed to arrive safely in Yugoslavia.45
In the late 1940s, dozens of German experts were employed in Yugoslavia,
often using false papers provided by the Yugoslav Military Mission in Berlin.46 According to the Mission’s reports, only in August 1947 precisely 135 German experts
and workers of various professions were sent to Yugoslavia, out of which 16 had a
university degree, with additional 44 experts who were illegally transported to the
country, probably in the same way as Schumacher.47 In the following month, the
number grew to 21 “doctors and engineers” and 165 technicians and artisans. It was
also stressed that in a majority of cases this operation was organized “in secrecy and
without knowledge of the occupying authorities” in Berlin.48
Ilić explains that the Yugoslav Military Mission in Berlin was tasked with
conducting all business and legal arrangements with and within occupation zones
in Germany, but that additional and critical task was “finding and soliciting German
workers and specialists and sending them to work in Yugoslavia”, which was initiated
immediately after the Mission had been established, in January 1946.49 However,
by the end of the year, only 109 German workers and specialists in various fields
and levels of expertise were transferred and employed in Yugoslavia. The process
45
Fitzel, “Friedrich Schumacher (1884-1975)“, 65–66. Schumacher escaped with his wife and
another colleague who was not named in the report. After Schumacher escaped, his house was confiscated
by the SED, his salary and pension entitlements were cut, his bank balance was confiscated, and his
laboriously built mineral collection was taken away.
46
AJ, fond Predsedništvo vlade FNRJ 50, fascikla 67, jedinica 149. Međunarodni odnosi. Vojne
misije, 1944-1947 (henceforth: AJ, 50-67-149). Top secret report of the Yugoslav Military Mission in
Berlin to the Yugoslav Army’s Chief of Staff, April 29, 1947. For a detailed analysis of the activities
of the Yugoslav Military Mission in Berlin in the process of recruiting German experts and workers,
please refer to Ilić, Stranci „gastarbajteri“, 283-304.
47
AJ, 50-67-149. Međunarodni odnosi. Vojne misije, 1944-1947. The report on employment of
experts in August, September 12, 1947.
48
AJ, 50-67-149. Međunarodni odnosi. Vojne misije, 1944-1947. Monthly Report, October 10,
1947. The Soviet Government did try to stop this flow of German experts to Yugoslavia and other
illegal activities. In 1946 they stopped issuing passes to the Yugoslav representatives who traveled from
Czechoslovakia to Berlin, and eventually completely stopped issuing passes to the Yugoslavs for the
Soviet zone in Berlin on May 10, 1947, which the Schumacher’s escape may have provoked.
49
Ilić, Stranci „gastarbajteri“, 283-284.
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was accelerated only in the spring of 1947, and by June, more than 200 experts with
additional 100 family members arrived in Yugoslavia. Most of these demands for
an expert workforce came directly from the leading figures in the Yugoslav state
bureaucracy, but also through representatives of Yugoslav companies, who scanned
Germany for potential war reparation and restitution possibilities, which put them
in direct contact with German experts.50
These efforts were considered a crucial part of the Yugoslav First Five-Year Plan
of industrialization, which was initiated in the spring of 1947, and most likely, these
covert activities were managed by the Yugoslav secret police, UDB (Uprava državne
bezbednosti). This must have been the case with Schumacher’s escape since one of the
“influential Yugoslavs,” who, for all practical purposes, stole Schumacher in front of
the Soviet eyes, was the director of the Trepča Mines, Miladin Radulović-Krcun. The
other Yugoslav agent in this mission was “engineer Jovanović from Zvečan“ (Trepča
Mines), who was in the group of ten Yugoslav students of Bergakademie in Freiberg,
and whom Schumacher managed to set free from the Sachsenhausen concentration
camp, where they were imprisoned in 1941 after the German attack on Yugoslavia.51
Radulović had ample experience in similar activities. During the war, he operated
for almost two years as an infiltrated communist agent in the ranks of the Yugoslav
Army in the Fatherland (Jugoslovenska vojska u otadžbini – JVuO). He often used
an invisible ink of his design for communication with other agents and was capable
enough to become the commander of the JVuO Deževo Brigade, conducting several
important missions that landed him in the headquarters of the JVuO and proximity
of the Commander-in-Chief, General Dragoljub Mihailović. With an education in
applied chemistry before the war and his wartime record, in 1945 Radulović became
the director of the Trepča Mines where he stayed until March of 1947 when he moved
to the position of the Chief Engineer in the General Directorate for Colored Metals. In
following years, he advanced quickly through the ranks, taking high-level positions
in various ministries, committees, and institutes related to the mining industry, eventually becoming the director of the Directorate for Nuclear Raw Materials in 1960.
More importantly, his biographers conclude that he was “one of the few individuals
acquainted with the pioneering works in the search for nuclear raw materials in Yugoslavia […] as well as in the beginnings of the secret Yugoslav nuclear program”.52
Ibid., 287-288.
AJ, 24-43-110. Personal file of Friedrich Schumacher, 1947-1950; Fitzel, “Friedrich Schumacher
(1884-1975)“, 65. Schumacher protested when his students were imprisoned and even visited the head
of the Gestapo in Dresden, demanding their immediate release, but with no results. Finally, Schumacher
approached a “reasonable party member in the Foreign Office in Berlin,” after which the students were
released.
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Radulović had the means and reasons to organize Schumacher’s ‘James Bondian’
secret transfer to Yugoslavia. With some benefit of hindsight, and considering the
growing Tito-Stalin conflict and its aftermath in 1948, it would be appealing to present
this episode as an elaborate Yugoslav plan to steal from the Soviets, one of the very
few experts in uranium prospection. However, Schumacher arrived in Yugoslavia a
couple of months before the uranium prospection mission of the Soviet geologists
and when the Yugoslav nuclear program was not even initiated. It seems more likely
that the Yugoslavs were jumping to the opportunity to use Schumacher’s services
in their ambitious plans for the country’s reconstruction and industrialization. His
primary job position was of a chief geologist in the Trepča Mines, one of the biggest
mining enterprises in the country with one of the richest lead and zinc deposits in
Europe, suggesting rational economic calculation, not an elaborate tactical scheme
against the Soviets. Ilić also confirms that in 1947, most of the German workers and
former POWs were employed in mining enterprises.53 Expert geologists from Freiberg were in fact, well known in Serbia, where they conducted the first geological
survey already in 1835, while in subsequent years many students were educated in
Freiberg, including the one who helped with Schumacher’s escape to Yugoslavia.54
Zeman and Karlsch also do not mention any details about Schumacher’s activities
in Yugoslavia related to uranium prospection and official documents are equally silent,
although some conclusions can be made. Much like some of the German scientists
designated for the Soviet nuclear program, who were initially living “in comfortable
conditions, in dachas outside Moscow, and were not immediately assigned specific
tasks,” his contract with the Trepča Mines provided Schumacher “a villa with four
rooms and garden” in the neighboring town of Zvečan, “with free of charge firewood
and electricity”.55 Schumacher’s performance in Trepča Mines also suggests that
his expertise was initially misunderstood and directed towards more practical and
conventional activities. The official estimate of his accomplishments explains, with
some disappointment, that Schumacher was “a better theoretician than practitioner”, who had “more sense for scientific work in geological prospection” and whose
expertise was better suited for “some scientific institute.” It was also noted that he
dedicated most of his time assembling the mineralogical collection for the Trepča
in London. Commonly known as the Četnici (Chetniks), they were royalists and Serbian nationalist
troops who often bitterly fought against the Communists during the Second World War.
53
Ilić, Stranci „gastarbajteri“, 266-267, 432, 526.
54
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Mines geological museum, showing no interest in the management of the mine or
work in mine shafts.56 However, Schumacher was not sitting idle and the final result
of his work was a detailed analysis of “geological, tectonic, mineralogical and genetic relations of the main deposits” of the Trepča Mines and its vicinity, published
in Croato-Serbian and German.57
This does not exhaust the scope of Schumacher’s activities in Yugoslavia.
In late October 1948, he was urgently transferred from the Trepča Mines to the
Institute for Geological Research (Zavod za geološka ispitivanja) in Pančevo, on
the direct order of Miladin Radulović, who at the time worked as an Assistant of
the Minister of Mining of Yugoslavia, Svetozar Vukmanović-Tempo. Schumacher
was needed for some very urgent, albeit temporary task since he did return to the
Trepča Mines by the mid-1949, the latest.58 The Institute for Geological Research
probably had one of the best-equipped laboratories for analysis of different ores, at
least judging by the fact that it was used by Soviet uranium prospectors a year before
for preliminary analysis of samples they collected in Yugoslavia.59 Schumacher’s
transfer to the Institute for Geological Research also overlaps chronologically with
the beginning of the organized uranium prospection in the country. In July 1948,
the newly established UKRNI took over all uranium prospecting activities, and
already in September started intensive mining exploration works of the site where
the first uranium mineral was found, revealing “somewhat stronger concentrations
of uranium and beryllium”.60
It would be appealing to present a story in which the geologist who discovered
very rich uranium deposits in Saxony for the Soviets was eventually employed to
do the same for the Yugoslavs, right before their eyes and in the heat of the conflict
between Stalin and Tito. However, the UKRNI’s official report for 1948 states that
the “final analysis” of collected radioactive samples were performed by the Institute
for Physics in Vinča.61 This does not deny the possibility that some initial analyses
were performed in the Institute for Geological Research in Pančevo at the time when
Schumacher worked there, but the documents are silent.
Additional problem is that all activities related to the Yugoslav nuclear program
were under the policy of secrecy (konspiracija), which eventually turned out to be
counterproductive as it was employed “infinitely harsher […] than in any other counAJ, 24-43-110. Personal file of Friedrich Schumacher, 1947-1950.
Friedrich Schumacher, Ležišta Trepča i njegova okolina, (Beograd: Izdavačko preduzeće Saveta
za energetiku i ekstraktivnu industriju Vlade FNRJ, 1950).
58
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try, except within the Soviet bloc.”62 This meant that often many people or institutions
worked on the same problem, isolated from each other and without the ability to
compare their results and reach adequate conclusions, all of which made a research
on any topic and in any field more expensive and less effective.63 Holloway identifies
a similar policy in the early years of the Soviet atomic bomb project, where all the
sensitive information was “strictly compartmentalized”, code words were used in
reports to mask scientific terms, while scientists could not even talk to unauthorized
people about their work.64 According to memories of Stevan Đurić, at the time a young
radio-amateur who worked on the maintenance of Geiger-Müller (GM) counters
during uranium prospection missions since 1949, none of the prospectors knew what
they were searching for and instead systematically and obediently collected samples
in a given location. These were later screened for radioactivity with GM counters by
trusted team members, usually those with the Party membership card.65
In the environment of secret transfers of German scientists on a global scale,
emerging Cold War divisions, frantic work on the Yugoslav Five-Year Plan projects,
Tito-Stalin split, direct orders, konspiracija, and one hastily organized nuclear program, it would be unrealistic to expect finding “a smoking gun” in the archives that
will untangle this complicated history. Schumacher was hired initially to help with the
development of the Trepča Mines, which was based on a straightforward economic
calculation. However, as the relations between the Soviet Union and Yugoslavia rapidly deteriorated and the ambitious Five-Year Plan lost its momentum, Schumacher’s
expertise was used in other fields. The attempt to establish his involvement in the
uranium exploration in Yugoslavia is exceptionally precarious, but even though it is
impossible to make any claims, there are too many coincidences to accept that the
Yugoslavs did not employ his expertise in the uranium prospection activities in the
country.
Schumacher was under the contract to analyze geologic formations of a region
particularly rich in various metallic ores. His track record in working for the Soviets
in Saxony also suggests that he would have been happy to share information about
potentially interesting topics locations for uranium prospection in 1947. More importantly, after his return to West Germany (1951), Schumacher continued working on
secret projects related to uranium prospection. In 1954, he was hired by the Brazilian
AJ, fond Kabineta Predsednika Republike 837, II-6-a. O dva bitna uslova za razvitak atomske
energije kod nas, May 25, 1953 (henceforth: AJ, 837-II-6-a. O dva bitna uslova). Quoted in Bondžić,
Između ambicija i iluzija, 109. The term konspiracija is best defined as secrecy employed in underground
organizations and their activities to protect them from enemies and their potential infiltration. Bratoljub
Klaić, Rječnik stranih riječi, A-Ž (Zagreb: Nakladni zavod MH, 1989), s.v. “konspiracija”.
63
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National Research Council (Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq) to explore local
uranium and thorium deposits. This was just one of the components of the secret
agreement of cooperation between Brazil and West Germany, which included “geological prospecting and the possible export of Brazilian uranium to West Germany”
in exchange for uranium enrichment and other sensitive technologies.66 It would be
next to impossible to consider that back in Yugoslavia Schumacher’s work consisted
of making simple geological maps and writing scientific monographs.
Schumacher was the most renowned expert among a larger group of German
geologists that were employed in various Yugoslav ministries and scientific institutions. The biography of Croatian academician Dr. Ivan Jurković provides insights
into how Schumacher’s and German geologists’ expertise was used in the Yugoslav
nuclear program. In 1947, Jurković closely collaborated with Dr. Ljudevit Barić
from the University of Zagreb, who helped him specialize in the optical analysis
of the presence of minerals in rocks and ores. This information is vital since Barić
was working closely with Schumacher in the Trepča Mines and was the person who
translated his book into Croato-Serbian. It is possible that Jurković was also educated
by Schumacher, who did organize practical courses and training in the Trepča Mines
for the Yugoslav geologists, engineers, and their professors from universities in Belgrade and Zagreb. By the end of 1950, Schumacher became a professor at the Faculty
of Mining and Geology in Belgrade, where he taught courses Mineral Deposits and
Methodology of Mineral Deposit Research, before he moved back to West Germany
in July 1951, taking a position as a professor at the University of Bonn.67
Jurković moved quickly through the ranks, and between 1949 and 1951, he
held the position of chief geologist in the Ministry of Black and Colored Metallurgy,
where he worked with many German geologists and experts in related disciplines,
predominantly from the Bergakademie in Freiberg. Most of them stayed in Yugoslavia
until the early 1950s, except Dr. Arnold Cissarz, who returned to Germany only in
1956. Until 1955, Cissarz worked in various advisory positions as the leading expert
for metal ore deposits in Yugoslavia. He was also an external professor of the Faculty
of Mining and Geology in Belgrade, in the period between 1951 and 1956, the same
place where Schumacher also taught in 1950/51.68
66
Ilić, Stranci „gastarbajteri“, 432; Fitzel, “Friedrich Schumacher (1884-1975)“, 66-67; Carlo
Patti, Brazil in the Global Nuclear Order, 1945-2018, (Baltimore: Johns Hopkins University Press,
2021), 31.
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Zagreb instead of Belgrade, since scientific institutions in Zagreb were better equipped, the “scientific
level” of their students was higher, and they understood German better.
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Ladislav Palinkaš, Vesnica Garašić, Goran Durn, “Akademik Ivan Jurković (1917. – 2014.)
– život i djelo”, Vijesti Hrvatskoga geološkog društva 54, 2 (2017), 9-15. URL: https://urn.nsk.
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This small community of German geologists and scientists in related disciplines
functioned in the late 1940s as a Yugoslav branch of the Bergakademie in Freiberg.
This was indirectly recognized by the officials in the Ministry of Mining who commented that “in comparison to others, all these professors have unrealistically high
salaries,” because “these experts are truly experts of highest scientific qualities.”69 At
least on one occasion, scientific inquires and exchanges between colleagues led to
open debates in scientific journals. This was the case with Schumacher and Cissarz,
who exchanged somewhat strong critiques regarding each other’s research results
published in Yugoslav scientific journals.70 This debate remained in the realm of
professional disagreements, and it seems that state officials supported the creation
of such a competitive environment. In 1950, the same year Schumacher published
his monograph, Cissarz prepared a university textbook about the deposit theory and
formation of ore deposits, which was also published in Serbo-Croatian and German.71
According to Jurković’s biographers, the collaboration with these German
geologists gave him an “extensive and broad experience in the field of ore deposits
research.” Working primarily with Cissarz, he explored almost all known deposits
of metal ores in Yugoslavia. In 1951, under Cissarz’s supervision, he specialized in
ore microscopy and metallogeny at the Faculty of Mining and Geology in Belgrade,
thus becoming one of the leading experts for analyzing ore deposits in Yugoslavia.
More importantly, working simultaneously and independently from Cissarz, Jurković
used this experience and specialized in methods for laboratory analysis and research
of uranium ores. In the following years, he became deeply involved in the Yugoslav
nuclear program, where he participated in the exploration of uranium ores as one of
znanosti i umjetnosti, https://www.info.hazu.hr/en/clanovi/jurkovic-ivan/ (12.01.2022.); “Rektoren der
Bergakademie”, Technische Universität, Bergakademie Freiberg, https://tu-freiberg.de/universitaet/
rektoren-der-tu-bergakademie (27.01.2022); AJ, 24, f. 43-110. Personal file of Otto Meisser, 1947-1950.
Besides Dr. Schumacher, the Ministry for Black and Colored Metallurgy employed Dr. Otto Meisser,
Dr. Arnold Cissarz, Dr. Martin Donath, Dr. Nöth, Dr. Ledebur and Ing. Franz Brenthel, although the
list is probably not complete. Before 1945, Cissarz was the director of the Geological Bundesanstalt
in Hannover, Germany
69
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Friedrich Schumacher, 1947-1950; Ilić, Stranci „gastarbajteri“, 444-445; An average workers’ monthly
salary in 1947, ranged between 2.232 and 3.165 dinars, while the highest salary experts in administration
was 6.000 dinars. However, the monthly salary of German professors from Freiberg was 8.000 dinars
with an additional 3.000 as a monthly supplement. By 1949/50, their monthly income rose to 18.000
dinars, with additional supplements and rewards. Schumacher also negotiated 4.500 dinars per copy of
his book, which was printed in 18.000 copies.
70
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the leading experts in the field and an invaluable educator of many generations of
Yugoslav geologists.72
Besides expert training, the budding first generation of post-war Yugoslav
geologists desperately needed many special instruments unavailable and impossible
to produce in the country. Back in 1947, when the first uranium mineral had been
discovered in Yugoslavia, the final measurement of radioactivity was taken with an
improvised GM counter, made at the Institute for Physics by professor Dragoljub
Jovanović, who used a piece of a tin can as an electrode and similarly devised other
components.73 This was one of the reasons why it took such a long time and three
laboratories to confirm the finding of a first uranium mineral, or perhaps why Yugoslav geologists could not replicate at least some of discovered radioactive anomalies
found by the Soviet uranium prospection team.
Professor Dr. Otto Meisser arrived from the Bergakademie in Freiberg to Yugoslavia on November 22, 1947, as a recognized expert in the “special construction of
geophysical instruments.” Together with Dr. Martin Donnath, he continuously performed
fieldwork missions with a task to “find and explore deposits of useful mineral ores and
determine the geological composition of the Earth crust.” Until 1950, when he returned
to Germany, Meisser made electric and magnetic measurements in most of the Yugoslav
metallic mines, predominantly in Trepča, investigated availability and composition of
deposits, and eventually produced several dozens of detailed maps. More importantly,
upon his return to Germany, Meisser sold all the instruments he brought with him from
Freiberg and constructed in Yugoslavia to the Ministry of Mining for the astonishing
amount of 900.000 dinars. Like with other emergency investments at the time, this
purchase was made “outside of the Plan” and “without a particular contract,” and on
informal approval of the Minister of Mining, Svetozar Vukmanović-Tempo.74

Epilogue
In 1952, some uranium ore samples from Yugoslavia were sent to the United
States for analysis. The radiometric and chemical analyses were received later in the
year, and they were used for comparisons with results of the Yugoslav laboratories,
72
Ladislav Palinkaš, Vesnica Garašić, Goran Durn, “Akademik Ivan Jurković (1917. – 2014.) –
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which was crucial in confirming the quality of their independently developed methods. Soon after, the Yugoslav Embassy in Washington officially requested to expand
this cooperation, and eventually, “a prospection expert” geologist Donald G. Wyant
came to Yugoslavia and “visited all interesting radioactive phenomena.”75
Learning their lessons from experience with the Soviet geologists in 1947, the
Yugoslavs sent an entire team of their experts to accompany Wyant, yet to no avail.
During his mission, Wyant “did not give any data or advice, transfer any experience,
nor did he want to get into any kind of conversation.” The Yugoslavs were appalled
to discover that he even “hid his field-type Geiger-Müller counter […] so it would
not fall into the hands of our experts,” and when the first unit broke down, he exchanged it for a new one in the U.S. Embassy in Belgrade. His report was received
only in 1954, but it turned out to be “useless” since it contained only data received
from the Yugoslav side, combined with some laboratory analyses of the raw materials
acquired during this mission.76
More importantly, by 1953, Yugoslav geologists had enough knowledge and
experience in uranium prospection and about known uranium deposits in the country
to be at least confident enough to understand that Wyant did not want to provide any
interesting information and to dismiss his report as “useless.” This was probably also
the last signal that they could not expect support from abroad in their quest to find
promising uranium deposits in the country. In 1956, Yugoslavia eventually opened
its first uranium mines, Mezdreja and Gabrovnica, in the region of Kalna (Serbia),
which produced roughly 16 tons of uranium metal until 1965, when they were closed.
Between 1961 and 1965, several other locations revealed additional uranium deposits. This included Bukulja and Iverak in Serbia, Zletovska reka in North Macedonia,
and Žirovski vrh in Slovenia. Uranium exploitation was eventually initiated only
in Žirovski vrh, which started its operations in 1982 and managed to produce 457
tons of uranium-oxide by 1989 when the production ended.77
German geologists from Bergakademie in Freiberg did not find illusive
uranium in Yugoslavia, and it seems that most of them were not directly engaged
AJ, 177-23-92. Problematika istraživanja nuklearnih sirovina; AJ, 177-23-90. Saradnja sa SAD,
September 5, 1957; J.O. Harder, D.G. Wyant, “Preliminary report on a trace elements reconnaissance in
western states”, Geological Survey (October 1944), Washington D.C.: United States Department of the
Interior. Donald G. Wyant was one of the pioneers in uranium prospection in America. Since 1944, he
was conducting field analyses for the U.S. Geological Survey and later for the U.S. AEC for potential
sources of uranium and thorium in the states of Utah, North Dakota, Montana, New Mexico, Wyoming,
California and others, performed primarily between 1950 and 1954.
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173-187; Alojzil Pavel Florjančič, “Koliko elektrike je proizvedeno iz urana Žirovskega vrha”, Loški
razgledi 41, 1 (1994), 86. This amount was enough for 64.2 tons of uranium fuel, or four charges for
the nuclear power plant Krško (Slovenia), producing 12.3 billions KWh of electric energy by 1993.
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on this project, but their contribution in these efforts was invaluable. They made
analysis of known ore deposits in the country, prepared geological maps of the
most exciting regions, equipped laboratories and universities with necessary instruments, offered specialized education to the first post-war generation of Yugoslav
geologists, and eventually planted the seed for the establishment of the Yugoslav
geological scientific community. Strictly implementing the policy of konspiracija,
the UKRNI directed their capacities towards “general geological exploration” of
areas for which reliable data did not exist, which was the case with Trepča and the
broader region of the mountain Kopaonik.78 Most of the German expert geologists
were employed by the Trepča Mines, which was both the training ground and
talent pool from which the UKRNI recruited young geologists. This was the case
with Radosav Pantić, a graduate of the first generation of students at the Faculty of
Mining and Geology. After he graduated in January 1950, he was first employed in
the Directorate for Colored Metals, and almost immediately sent to Trepča Mines,
only to be transferred to the UKRNI six months later, where he continued to work
on uranium exploration and mining.79
The work of Friedrich Schumacher and his colleagues in Yugoslavia and their
role in the country’s nuclear program also reflect a range of global post-war phenomena, such as denazification, industrialization, exploitation of German scientific
achievements in civilian and military projects, the evolution of the nuclear age, the
scientific revolution, technology transfer, uranium rush, Cold War divisions, nuclear
and conventional arms race, decolonization and emergence of the Third World, and
much more. They were involved in all of these processes, whether through their
voluntary or involuntary participation and to understand their actions and deeds, they
have to be perceived from all of these perspectives. More importantly, the analysis
presented in this paper shows that these global processes were not reserved exclusively
for great powers, as it is often (mis)represented in scholarship, but that Yugoslavia,
Bulgaria, Czechoslovakia, East, and West Germany, or Brazil were active players
with varying degree of success along the way. This conclusion enriches the current
debates and emphasizes the need for further research of the Cold War phenomena
outside the traditional bipolar perspective.

AJ, 836-II-6-a/4. Izveštaj o radu Uprave za naučno istraživački rad za 1948. i zadacima za 1949.
Popović (ed.), Od Uprave za koordinaciju rada naučnih instituta do Geološkog zavoda Srbije,
52, 68, 364-365. Bondžić, Između ambicija i iluzija, 176. During the early 1950s, Popović worked on
the development of uranium mines in Kalna, eventually becoming the director of the Geoinstitut in
1966, an institution, which evolved from the UKRNI.
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Резиме
Др Марко Миљковић
Југословенска „Операција Paperclip“:
Немачки геолози у југословенском нуклеарном програму крајем
четрдесетих и почетком педесетих година 20. века
Преузимање научних достигнућа нацистичке Немачке у периоду непосредно после
Другог светског рата, представљало је глобални процес и специфичну врсту ратног
плена савезничких окупационих сила, током којег су на хиљаде немачких стручњака
разних дисциплина пребачене у научне институте, пре свега у Сједињеним Америчким
Државама и Совјетском савезу. Супротно традиционалним представама о биполарном
хладноратовском свету, у којима су земље у развоју и мање силе имају првенствено улогу
посматрача, Југославија је била активни учесник ових глобалних процеса. У раду се анализира рани период југословенског нуклеарног програма, када је највећи проблем било
проналажење резерви руде урана у земљи. Прва истраживања су указала на хронични
недостатак искусних геолога и проспектора, као и на опште слабо познавање геолошке
структуре Југославије. Решење је пронађено у запошљавању немачких стручњака из
Bergakademie у Фрајбергу, који су још од средине 19. века вршили организована истраживања рудног богатства Србије. Најистакнутији међу њима био је Фридрих Шумахер,
који је још 1947. године Совјетима открио богате резерве урана у Саксонији. Немачки
стручњаци из Фрајберга, од којих је већина била запослена у руднику олова и цинка
Трепча, али и као професори на Рударско-геолошком факултету у Београду, дали су
значајан допринос образовању прве послератне генерације југословенских геолога и
стручњака из блиских дисциплина. Многи од њих су радом на развоју југословенског
нуклеарног програма успели да пронађу резерве урана у земљи и започну његову експлоатацију, пре свега у Кални (Србија) и Жировском врху (Словенија).
Кључне речи: Југославија, Хладни рат, нуклеарни програм, Трепча, уран, Фридрих Шумахер

УДК 7.044:323(73)”1921”
316.647.8(73)

Др Симона Чупић, редовни професор

Филозофски факултет, Универзитет у Београду
scupic@f.bg.ac.rs

Оригинални научни рад
Примљен: 11. 2. 2022.
Прихваћен: 24. 2. 2022.

Масакр у Талси:1 историја у уметности и
популарној култури (1921-2021)2
Апстракт: Историјски наративи преносе се на различите начине, који
се често појме – чак и када то нису – као опипљиви, материјални остаци
историје: предмети, слике, скулптуре, меморабилије, филмови, фотографије. Потреба да се историја „забележи“ у уметности најчешће је
мотивисана намером да се садржај учини изванвременским, универзалним,
да се уздигне на ниво симбола. Текст се бави процесом којим је злочин над
афроамеричком заједницом, познат као масакр у Талси 1921. године, тек
након стотину година постао јавно „видљив“.
Кључне речи: Масакр у Талси, расни протести, Марк Бредфорд,
Надзирачи, Лавкрафтова земља.

1
Поред назива „масакр у Талси“ за исти догађај користе се и термини: „расни протести у
Талси“, „погром у Талси“ и „масакр Црног Волстрита“. Комисија Оклахоме за проучавање расних
протеста у Талси 1921, формирана 1997. године, приликом подношење извештаја 2001. и даље
је користила првобитну терминологију. Иницијално именовања догађаја („расни протести“), несумњиво је имало за циљ прикривање његове праве природе. У овом тексту прихваћен је термин
„масакр у Талси“ који је 2021. године, на иницијативу Универзитета у Оклахоми, прихватила
Конгресна библиотека у Вашингтону за своју каталогизацију уз образложење да квалификација
„расни протести“ није довољно прецизна.
2
Подстакнут уметношћу и размишљањима Марка Бредфорда „о телу у временима криза”,
рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта Човек и друштво у време кризе који финансира Филозофски факултет Универзитета у Београду.
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I
„Они су, у ствари, још увек заробљени у историји коју не разумеју, а све док је не буду разумели, неће моћи из ње да се избаве.“
Џејмс Болдвин, Моја тамница се затресла (1963)

Веће афроамеричке заједнице почињу да се формирају у Оклахоми непосредно по окончању Америчког грађанског рата (1861–1865).3 Виђена као
„обећана земља“ због јефтине земље, Оклахома је била држава могућности за
дошљаке свих раса. Ослобођеним робовима погодовала је и као територија на
којој се обичаји и традиција старог Југа нису наглашено неговали. Почетком
двадесетих година 20. века у Гринвуду, северном делу Талсе, називаном и
„мала Африка“, живело је око осам хиљада људи. Иако је становништво махом радило „преко пруге“ у белачким деловима града заједница је била добро
организована и сигурна за живот. Гринвуд је имао две школе, болницу, два
зубара, три адвоката, продавнице за снабдевање, библиотеку, два биоскопа.
Један се звао Земља снова. О главној улици говорило се као Црном Волстриту.
Информисали су се из локалног Талса стара. На јавним окупљањима грађани
су дебатовали о потреби да се законски санкционише пракса линчовања, да се
заштите гласачка права Афроамериканаца, као и о нужности јачања заједнице
развојем постојећих ресурса. Црни ветерани Првог светског рата критиковали
су америчку демократију коју на својој кожи нису могли да осете. Тражили
су правду и права за које су се борили далеко од куће, на које се председник
Вудрo Вилсон непрекидно позивао, истовремено упитани над моралношћу
тврдњи да су САД светски заштитник демократије, када нису могле да је
спроведу у сопственој земљи.
На развој Гринвуда није се, без резерве, гледало у осталим деловима Талсе. Расистичка становишта да црно становништво мора да се задржи на дну
друштвене лествице, те комодитет белачких организованих руља у спровођењу
насиља за које никада нису кажњавани, кулминирали су 31. маја 1921. године.
Дан раније десио се „инцидент“: бела оператерка Сара Пејџ вриснула је, док
3
Први део овог текста сасвим сажето објашњава предисторију и сам масакр, детаљно видети:
Scott Ellsworth, Death in a Promised Land. The Tulsa Race Riot of 1921, (Baton Rouge: Louisiana
State University Press, 1982); Hannibal B. Johnson, Black Wall Street. From Riot to Renaissance in
Tulsa’s Historic Greenwood District, (Fort Worth: Eakin Press, 1998); Tim Madigan, The Burning.
Massacre, Destruction, and the Tulsa Race Riot of 1921, (New York: St. Martin’s Press, 2001); Alfred
L. Brophy, Reconstructing the Dreamland: The Tulsa Riot of 1921, (Oxford: Oxford University Press,
2002); Hannibal B. Johnson, Images of America. Tulsa’s Historic Greenwood District, (Charleston:
Arcadia Publishing, 2014); Randy Krehbiel, Tulsa 1921. Reporting a Massacre, (Norman: University
of Oklahoma Press, 2019) као и: Tulsa Race Riot, A Report by the Ohlahoma Commission to Study
the Tulsa Race Riot of 1921 (February 28, 2001) https://www.okhistory.org/research/forms/freport.pdf
(22. 12. 2021).
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је Дик Роуланд, црни чистач ципела, излазио из лифта зграде испред које је
радио. Шта се том приликом тачно десило никада није реконструисано, али
по свој прилици Роуланд се оклизнуо и случајно је згазио. Ипак, на насловној
страни сутрашњег Талса трибјуна тврдило се да је реч о покушају силовања,
као и да ће Роуланд који се налазио у притвору бити линчован. Више стотина
белаца убрзо се окупило испред суднице тражећи да им се оптужени преда.
Недуго потом, двадесетак наоружаних становника Гринвуда пристигли су на
исто место нудећи помоћ надлежнима у спречавању линча. Одбијени су уз
уверавање да је ситуација под контролом. Ипак, глас да је црно становништво
наоружано брзо се ширио. Окупљених белаца ускоро је било око две хиљаде.
Неки су покушали да провале у оружарницу Националне гарде. Истовремено, наоружавала се и афроамеричка заједница. Њих седамдесет пет кренуло
је да спречи линч након што су стигле (нетачне) гласине да белци продиру у
зграду суда. Поново одбијени, кренули су назад ка Гринвуду када су окупљени
покушали да разоружају једног од ратних ветерана. Пуцањ који је уследио –
највероватније ненамеран – изазвао је општу пометњу. До поноћи ситуација се
потпуно отргла контроли. Групе белаца похарале су продавнице оружја и муниције. Домови и локали црних власника паљени су и рушени, људи су убијани
на улицама и у кућама. Ватрогасним возилима онемогућен је пролаз. Бројне
црне породице напуштале су Гринвуд, неке су покушавале да се сакрију, мање
групе пружале су отпор. Полиција Талсе ангажовала је двеста педесет људи у
смиривању „црначког устанка“. Када се појавила Национална гарда Оклахоме,
њени припадници разоружавали су и хапсили становнике Гринвуда али не и
беле нападаче. Рано ујутру, 1. јуна, појавили су се авиони из којих је пуцано,
док су истовремено бацани запаљени предмети. У наредним сатима Гринвуд
је спаљен до темеља. Према сведочењима очевидаца руљи је у томе помагала
полиција. Црно становништво скривало се у шуми, околним местима, потом
и у импровизованим прихватним центрима. Званично двадесет шест црнаца
и тринаест белаца изгубило је живот. Тачан број страдалих до данас је остао
предмет спорења. Различити извори помињу од стотину до тристотине жртава.
Тридесетпет стамбених блокова је уништено, више од хиљаду породица остало
је без дома.
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Слика 1. Гринвуд након масакра (1921)

Неколико дана након трагедије уредник Талса трибјуна признао је да „неки
наводи“ у тексту који је све започео нису билу тачни. У (белој) јавност кривица за
све што се догодило усмерена је на „стране агитаторе“ који су „хушкали локално
црно становништво на расну равноправност“. Проблематичном је означена и
„погрешна одлука“ локалне афроамеричке заједнице да не верује у закон, већ
да узме правду у своје руке. Оваквом интерпретацијом догађаја постављен је
основ за системску акцију онемогућавања јавне помоћ у обнови, као и потоњих
захтева за репарације. У периоду који је уследио становници Гринвуда могли су
да се крећу искључиво са „зеленим ознакама“ на којима је писало „полицијска
заштита“. Потписивали су их њихови бели послодавци а означавале су оне који
раде и „не стварају проблеме“. Робовласнички концепт „добрих и лоших црнаца“, заснован на покорности и корисности постао је јасно видљив. Фотографије
погрома штампане су као разгледнице. Важно је напоменути и да масакр у Талси
није био једини те врсте током прве две деценија 20. века, а које је штампа истрајно називала „расним протестима“ прикривајући суштину ових догађаја који су
заправо били напади белаца на животе и имовину афроамеричког становништва,
брисањем читавих заједница као нпр. у Источном Сент Луису у Илиноју (1917)
или у Окоуију (1920) и у Роузвуду на Флориди (1923).
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Слика 2. Разгледница са фотографијом
Гринвуда док гори (1921)

Заташкавање злочина убрзо је започето, као и прећуткивање сасвим различитих сећања црне и беле заједнице. Преживели сведоче како само неколико
година након масакра неко ко би се доселио у Талсу не би ништа знао о свему.
Ипак, често понављана тврдња да о догађају није писано, није и сасвим тачна. Да
је књига и новинских чланака било видимо из приљежне ретроспекције Рендија
Кребила.4 Овом утиску, по свој прилици, допринело је упадљиво чуђење колико се о догађају мало зна, којим започињу скоро све монографије и прилози у
штампи. Једно од објашњења свакако је и изостанак помена масакра у школским
програмима. Комисија Оклахоме за проучавање расних протеста у Талси 1921.
основана је 1997. године. Резултате рада јавности је доставила 2001. године.
Почетком 21. века, у измењеним друштвеним и политичким околностима, јавно
сећање на овај злочин није више могло да се потисне. Серија Надзирачи, која
ће Талсу 2019. године учинити светском темом – моћним утицајем какав само
Видети детаљно: Randy Krehbiel, „The Years Since”, Tulsa 1921. Reporting a Massacre, (Norman: University of Oklahoma Press, 2019), 197-230 као и „Bibliography” 291-300.
4
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популарна култура има – посредно ће говорити и о „корисном“ и „пожељном“
заборављању историје пошто утопију представља као простор у коме нисмо оптерећени сећањима. Историјски центар и меморијал Гринвуд се уздиже отворен
је 2021. у години обележавања једног века од масакра. На фасади је исписан
цитат Џејмса Болдвина: „Не можемо променити све са чиме се суочимо, али
ништа нећемо променити док се не суочимо.“

Слика 3. Разгледница са фотографијом жртве масакра (1921)

Талса је 2020. била у фокусу америчке јавности и када је – након вишемесечног прекида предизборних активности услед пандемије вируса Ковид-19
– председник Доналд Трамп изабрао да баш ту настави своју кампању. Одлука
да то буде 20. јуна, тек дан након празника Џунтинт којим се у САД обележава
крај ропства, чинила се посебно провокативном у околностима масовних протеста широм земље након што је у мају полиција убила Aфроамериканца Џорџа
Флојда. Током говора у Талси председник је изнео свој став о споменицима
херојима Конфедерације који су били на мети учесника протеста: „Разуларена
левичарска руља покушава да вандализује нашу историју, оскрнави наше споменике, наше прелепе споменике. Да сруши наше статуе и казни, поништи и
прогони свакога ко се не повинује њиховим захтевима за апсолутном и потпуном
контролом. Ми се не повинујемо, зато смо овде. Ова окрутна кампања цензуре
и одстрањивања крши све што нам је као Американцима драго. Желе да униште
нашу баштину како би наметнули свој нови репресивни режим.“5 У друштву
Говор Доналда Трампа у Талси, 20. јун 2020. (19’23’’-20’12’’), https://www.youtube.com/
watch?v=3kD7rp3PEYE (22. 12. 2021).
5
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које истрајно наглашава важност историје за сопствени идентитет, разлоге због
којих је страдање у Талси остало невидљиво скоро читав један век без сумње
треба тражити управо у тој истој идеји.

II
„Познавање прошлости је једнако запањујуће достигнуће као
познавање звезда. Астрономи гледају само у стару светлост.
Нема друге светлости у коју би гледали. Та стара светлост
мртвих или удаљених звезда давно је зрачила и до нас стиже
тек у садашњости. Многи историјски догађаји, као астрономска тела, такође се десе много пре него што се појаве (…)
Ови физички документи до квалификованих посматрача често
дођу тек вековима и миленијумима након догађаја. Због тога
је астрономима и историчарима следеће заједничко: и једни и
други се баве појавама примећеним у садашњости, али које су
се десиле у прошлости.“
Џорџ Кублер, Облик времена.
Запажања о историји ствари (1962)

Савремени афроамерички уметник Марк Бредфорд, описујући свој начин
рада, каже да је истински „заљубљеник у историју“, да је воли, да је увек волео,
те додаје да воли и историју уметности, да воли да чита и да из тих интересовања
увек нешто настане.6 Црни Волстрит и Спаљену земљу7 ствара 2006. године
зачуђен – као и други пре њега – колико мало људи зна шта се десило у Талси.8
Његови апстрактни радови започињу од затамњене ваздушне карте Гринвуда,
делимично избрисаних планова улица, слојева изгребаних и поцепаних површина. У процесу деколажирања, слика се изједначава са темом, стварањем и
уништавањем, рушевинама, несталим људима, несталим местом и временом.
Црна боја доминира, као ознака демографске структуре кварта, као гареж након
пожара, као документ у коме се нешто прекрива. Уметник који према сопственим речима „слика папиром“, ствара „скулпторалне слике“, слојевима који су
прикривени, који израњају, који говоре о настајању, о времену, о нестајању које
увек траје и никада није једноставно. Бредфордова Талса наслања се и на његова
размишљања о градовима, о њиховим трансформацијама у широко схваћеном
Марк Бредфорд, 2013. (1’18’’), https://www.thebroad.org/events/un-private-collection-robertrauschenberg (22. 12. 2021)
7
„Спаљена земља” је назив војне стратегије која подразумева да се приликом повлачења
уништава комплетена непријатељска логистика. Име долази од најранијих облика примене када
су спаљивани пољопривредни усеви како би се противнику онемогућили извори хране.
8
„Anita Hill in conversation with Mark Bradford”, Mark Bradford, (London: Phaidon, 2018), 27.
6
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процесу нестајања: од ратова, преко протеста и пљачки, до економског пропадања и џентрификације. На глорификованом наративу о модернизацијском процесу развоја америчког града, Бредфорд интервенише деидеализацијом. Креће
тако што на мапу положи историју и сопствену имагинацију.9 Топографија је
један од најважнијих елемената ових слика. Блокови, улице, простор у/на коме
се живи, тако апстрактни на картама, у животу исписују координатни систем
нечијих ограничења, могућности, перспективе… Бредфордове апстракције увек
су о прикривеном испод (поцепаних) слојева, баш као и мапе од којих почиње.

Слика 4. Марк Бредфорд, Спаљена земља (2006)

Када тврди да „као што дух фигурације обично стоји иза сваке апстракције“
а да се историја „не може избрисати шта год да радите“ пошто „прокрвари”10
Марк Бредфорд посебним поступком скреће пажњу на занемаривана и заташкавана повесна питања. Таква стратегија могла би да схвати као палимпсест,
као уклањање првобитног текста да би се створио простор за ново исписивање,
али са задржавањем важности односа изворног и новонасталог садржаја. Као
писање преко писања, али не и једноставно брисање. Слично ономе што Џејмс
Anderson Cooper, „Mark Bradford: The 60 Minutes Interview”, 2019, https://www.cbsnews.
com/news/artist-mark-bradford-the-60-minutes-interview-2019-12-22/ (22. 12. 2021)
9

10

Sebastian Smee, „Mark Bradford: Dance Again”, Mark Bradford, (London: Phaidon, 2018), 64.
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Болдвин дирљиво приповеда свом нећаку: „Други људи не могу да виде оно
што ја видим сваки пут када угледам лице твога оца, јер су испод његовог данашњег лица сва његова некадашња лица.“11 Бредфордови слојеви историје су
слојеви невидљивих, „безначајних“ предмета/људи који не одговарају „великој
уметности“/историји, а који је обликују када постану видљиви. У том укрштању
и преплитању општег и личног искуства уочавају се друштвене и уметничке
промене. И његово искуство припада, наравно, том низу. Када се присећа завршетка школовања, апстракцију помиње као формат који га је привлачио управо
зато што је презрени, „коначно деконструисани“, „лош простор“ мушких, белих
привилегија. Опомињали су га да то није начин изражавања црног уметника,
хомосексуалца.12 Бредфрод, међутим, апстракцију доживљава као простор за
неиспричане приче, за мањинске гласове који су изостали из главног тока. То
је некомпромитована зона у злоупотреби репрезентације. Док „видљива“ тела
и предмети носе своје друштвено уписано значење, апстракција омогућава
искорак из препознатљивих, ограничених оквира.
У делу Марка Бредфорда уочавамо и промену односа према историјској
теми, слици рата, жанру катастрофе. Његов концепт се опажа као генеза типа.
Слике, посебно историјске слике, сведоче увек више о тренутку у коме настају
него о садржају на који сећају. Док разматрамо сâмо дело, уочавамо начин на
који се друштвена стварност са њиме преплиће, као и значај и значење које
добија у светлу промене доминантних становишта, те накнадних учитавања
својствених, делимично или потпуно, измењеним политичким и идеолошким
оквирима. Сведочимо, дакле, дуплој промени: 1) односа према историјском
догађају, интерпретираном на нов начин и 2) савременој идеји о историјској
композицији која више не глорификује, већ махом критикује. У том процесу такође нестаје и традиционално схваћена „добра слика“, пошто више не
(може да) постоји „добра слика“ која није политички, идеолошки и друштвено
прихватљива. Друштвени преображаји и комплексне политичке ситуације
огледају се кроз промене у уметности, односно кроз стварање нових правила,
„нове традиције“. Обликована Бредфордовим апстракцијама, „бојеним папирићима“, трагедија у Талси суптилно је повезана са савременим тренутком и
говори језиком овог времена. Освајајући простор, ствара идеју о (последњој
у низу тренутних) коначности историјске слике, о компликованом, сложеном,
контрадикторном америчком друштву. Друштву које свој идентитет везује за
идеје прогреса и модерности, док истовремено конзервативизам препознаје као
своју (другу) основну вредност.
11
Džejms Boldvin, „Moja tamnica se zatresla”, Sledeći put vatra, (Beograd: Darma Books, 2019),
7. (orig. 1963)
12
Марк Бредфорд, 2019. (3’00’’-3’18’’), https://www.artandobject.com/video/mark-bradfordstomorrow-another-day-bma (22. 12. 2021)
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Бредфордов рад Сутра је нови дан изведен за павиљон САД на Бијеналу у
Венецији (2017), насловљен репликом из романа Маргарет Мичел Прохујало с
вихором (1936), екранизованим три године касније у култном класику америчке
кинематографије, говори о уметниковом убеђењу о важности промишљања
контрадикторне историје како би се инспирисале акције у садашњости. Реченица – „сутра је нови дан“ – коју главна јунакиња Скарлет О’Хара изговара у
завршници књиге/филма синоним је једне романтизоване визије (размишљања
о) прошлости, као и привилегије једноставног „настављања даље“ без освртања
на „прохујало“ време. Пригушени тон којим су интерпретиране реалне околности јужњачког живота негован је деценијама, посебно у популарној култури,
филмовима и серијама. У својој површности, он међутим није баналан. Напротив, био је веома опасан. Бредфорд сматра посебно важним да се говори о том
романтизовању епохе из кога изостаје критика система на коме она настаје и
опстаје. Раскошна јужњачка архитектура, широки кућни тремови, магнолије
и памук, буколика атмосфера, кринолине, изазивају угодну носталгију и сету,
без освртања на мученички робовски рад на коме се та економија развијала. У
времену када се говори о забрани филмова и култури која се „отказује“, уметник напомиње да има доста узнемиравајуће историје, али да се од ње не треба
склањати, „треба се са њом суочавати и треба је уочавати”.13
Други Бредфордов рад који се бави америчким грађанским ратом, Пикетов
јуриш (2017), настао је наменски за музеј Хршхорн у Вашингтону. Као подлогу
од које почиње уметник користи увеличане фотографије циклораме Пола Филипотоа Битка код Гетисбурга (1883). Циклораме су биле веома популарне
крајем 19. века, забавне, попут неке врсте биоскопа свога времена. Описујући
доживљај публике док стоји на платформи и посматра призор уз светлосне
ефекте и музику, Бредфрод размишља о поступку којим посматрач и сам постаје
учесник овог романсираног призора старе славе. Премда је реч о важној победи
Уније – битка код Гетисбурга сматра се прекретницом грађанског рата – начин
на који је садржај обликован ослања се на романтични конструкт антебелума.
У свом поступку, пак, након што је лепио, сликао папиром и стварао слојеве
слике, Бредфорд цепа, буши и кида. Рад коментарише као застрашујући, као
посекотину, чак и као рану од метка. Важно је, међутим, не превидети да је овде
реч о интервенцији на другом уметничком делу, а не самом догађају. Дакле,
тема није грађански рат или битка код Гетисбурга, већ потоње интерпретације
тих догађаја. Историја никада није објективна према Бредфордовом мишљењу,
увек је то размишљање онога ко приповеда. Зато, говорећи сасвим искрено о
сопственој слици, након што објасни како је желео да посматрач схвати да по
Марк Бредфорд, 2018. (5’46’’-7’43’’), https://www.youtube.com/watch?v=qM5E3T4U2A&t=420s (22. 12. 2021)
13
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историји „треба копати, брисати је и ревидирати“ на питање да ли је ово тачнији
приказ одговара: „Не верујем да је историја икада потпуно тачна”.14
Дејмон Линделоф 2019. године нуди визију алтернативне историје САД
у телевизијској серији Надзирачи, наставку семиналог класика суперхеројског
жанра Алана Мура и Дејва Гибсона из 1986. године.15 Да радњу лоцира у Талси
одлучује се након што је прочитао текст Та-Нахасија Коутса Случај репарација
(2014): „Имао сам 43-44 године када сам чуо за масакр, питао сам се како је
могуће да никада нисам чуо о томе?“16 Сматрајући да су Надзирачи одувек говорили о прикривеним аспектима америчке историје, о страховима и траумама
чинило му се да је питање расизма најболније питање које мучи нацију и као
такво логичан избор овог времена. И редитељка серије Никол Кесл „посрамљено“, „бесно“, признаје да је за злочин први пут чула када је прочитала сценарио
серије, која почиње масакром да би се радња потом наставила у 2019. години.17
У Надзирачима срећемо све елементе трагедије у Талси: од сцене из биоскопа која говори о новоосвојеним просторима развоја и видљивости афроамеричке кулутре (дечак који ће преживети масакар гледа филм у биоскопу Земља
снова), преко значаја црних ветерана, линчовања, до потребе да полиција и суд
истински спроводе ред и закон. Једно од важних питања су и репарације, које
су становници Гринвуда наводно стекли.18 У алтернативној историји оне се
називају „редфордације“ по председнику Роберту Редфорду (алузија на идеју о
Холивуду као бастиону либерализма) који је ступио на дужност након Ричарда
Никсона. Већ на самом почетку сазнајемо и да то није свима по вољи. Свој бес
према овом поступку америчке владе исказује десетогодишњи дечак, рођен
након решења које презире, као симболична слика убеђења која се преносе и
мржње која се учи. На констатацију свог сина да је дечак расиста, главна јунакиња Анђела Абар, одговара „Он није расиста али иде ка томе“.

14
Anderson Cooper, „Mark Bradford: The 60 Minutes Interview”, 2019, https://www.cbsnews.
com/news/artist-mark-bradford-the-60-minutes-interview-2019-12-22/ (22. 12. 2021)
15
Серија Надзирачи дешава се у алтернативној стварности у Талси 2019. године. Иако се
надовезује на садржај истоименог стрипа из 1986. године, главни протагонисти су нови ликови,
чије се животне приче преплићу са актуелним питањима око којих је обликован садржај, као што
су: масакр у Талси век касније, репарације, напади мотивисани расном мржњом, полиција која
ради под маскама како би прикрила идентитет појединаца, насилни екстремисти, бели супремацисти оличени у организацији Седма коњица.
16
Tambay Obenson, “Watchmen: How the 1921 Tulsa Race Massacre Influences the Series”,
2019, https://www.indiewire.com/2019/10/watchmen-hbo-tulsa-massacre-1202182758/ (22. 12. 2021)
17
Kynala Phillips, “How HBO’s ‘Watchmen’ Brought the 1921 Tulsa Race Massacre to Life”,
2020, https://www.wsj.com/articles/watchmen-tulsa-1921-trump-interview-11593528595 (22. 12. 2021).
18
Упркос многобројним затевима и препоруци Комисије Оклахоме за проучавање расних
протеста у Талси 1921, афроамеричка заједница ни век након масакара није успела да се избори
за репарације.
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О чувању сећања, моделима опстајања идеологија и идеја, говори и „споменик“ Адријану Вејду, скулптура у злату, која је заправо капсула у којој се он
налази. Вејд је жив, заштићен, сигуран до тренутка када ће његов повратак бити
могућ. Другим речима, споменици су у најбуквалнијем смислу чувари идеја у
процесу ишчекивања њиховог поновног успостављања. Кроз читаву серију провлачи се и бесконачни низ објашњења о важности „скривања“ сећања/историје.
Да би љубав између Анђеле и Калвина Абара/др Менхетна успела, он блокира
сопствена сећања. Пилуле Носталгија које враћају у прошлост повучене су са
тржишта зато што су се људи „фиксирали на своја најболнија сећања“. Истовремено, главна јунакиња замало губи живот у процесу спознаје сећања свог претка.
Идеја утопије као простора где нисмо оптерећени прошлошћу промовише се
као алтернатива трагедијама и мржњама које у садашњост пристижу учењем и
прихватањем (туђих) сећања као дела сопственог идентитета.

Слика 5. Споменик Адријану Вејду, серија Надзирачи (2019)

Слично Бредфородовој потреби да промишља интерпретацију, а не сам догађај, у Надзирачима пратимо испитивање у тзв. капсули током кога се смењују
иконични симболи САД: поља кукуруза, лого Тексака, америчка застава на
Месецу, каубоји на коњима, јужњачка застава, планина Рашмор (са додатим
Никсоновим ликом), Грант Вудова Америчка готика, мотоциклисти, Харијет
Табман, афроамерички војници, њујоршке куле Близнакиње, црни бејзбол тим,
Кип слободе, плакат Ми то можемо.19 Као и код Бредфорда, ни овде није реч
о самим призорима и појмовима, већ значењу које им је приписано. Објашња19

Надзирачи, 2019. (епизода 1, 30’37’’-33’25’’)
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вајући шта је и како функционише капсула, Вејд Тилман/Огледало тврди да је
компликована и да „одређује и показује негативне културне предрасуде које
осумљичени иначе можда не би признао“. Када Лори Блејк закључи да је то
„детектор за расисте“, он опаску квалификује као „превише поједностављену”.20
Начин на који функционише културна репрезентација никада није једноставан.
Како нешто преузимамо и означавамо не ослања се искључиво на његов садржај,
већ на временом уписано и стечено значење, које не мора нужно да буде тачно,
али његов симболички потенцијал мора бити неупитан.

Слика 6. Испитивање у капсули, серија Надзирачи (2019)

Тако срећемо још једну америчку икону – Ернеста Хемингвеја. Калвин
Абар/др Менхетен чита За ким звона звоне (1940) и заправо нас упућује како
ће се серија завршити.21 Спознају о жртвовању сопственог живота за друге,
за виши циљ, добијамо овим цитатом, док се истовремено савремена борба
пројектује као наставак оних на које се позива. „Нова борба“ се у том процесу
означава као историјска, неупитна. Изједначена са историјским узором она је
смештена у коначност дихотомије добро–лоше. Ово позивање на Хемингвејеву
књигу заправо је двострука цитатност ако имамо на уму да је наслов романа
преузет из Медитација у кризним тренуцима (1624) Џона Дона. Слика историје уочава се као непрекидно осмишљавање себе у сложеном низу подобних
симбола.
У моћном телевизијском простору мрежа ХБО, за само две године, скренуће
пажњу јавности на Талсу два пута. Након Надзирача, књига Лавкрафтова земља
20
21

Надзирачи, 2019. (епизода 3, 20’45’’-21’16’’)
Надзирачи, 2019. (епизода 7, 53’30’’)
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(2016) Мета Рафа екранизована је 2020. године у истоименој серији.22 У изјави
захвалности на крају књиге Раф каже да је његова „прича почела да поприма
облик“ када је сазнао за „градове заласка сунца”23 и Зелену књигу за црне возаче.
Узнемиравале су га мисли о заташкаваним причама и генерацијама које нису
уочавале упадљиве недоследности демографија, несвесне насилне политике која
их је обликовала.24 У телевизијској адаптацији Лавкрафтове земље Талса је та
референтна тачка у којој се налази решење (Књига имена), на чијој херојској
жртви и страдалништву опстаје будућност. Повратак у прошлост препознаје
се као једини начин да се осигура будућност. У тој паралелној стварности Атикус Фриман спашава сопственог оца али и трагично спознаје како прошлост
ништа не може да измени. У преплету афроамеричких рана, траума и страдања,
уз сцене масакра у Талси одзвања поезија Соње Санчез – „Где је твоја ватра?
Кажем где је твоја ватра? Зар је не осећаш како долази из прошлости?“ – стихови који храбре и сећају на претке који су упркос свему опстали.25 Говорећи
о свом односу према Талси, Мет Раф инсистира да је једини начин да се са
„културном амнезијом“ изађе на крај истина – истина о томе шта се догодило
и како се догодило, као и да се причају неиспричане приче из прошлости да би
се разумела историја једне земље.
Историју земље опевао је и Боб Дилан 2020. године у Најгнуснијем убиству. Иако се наслов односи на 1963. годину и атентат на председника Џона Ф.
Кенедија, чујемо и стих „Одведи ме назад у Талсу на место злочина“. Реч је о
очигледној референци на класик вестерн свинга Одведи ме назад у Талсу, који
је Боб Вилс снимио 1941. године. У првобитној верзији наратор одласком из
Лујзијане у Талсу шаљиво покушава да „побегне’“ од брака. Ипак, иза фриволног
тона помаља се мрачна тескоба друштвене стварности: „Мала пчела сиса цвет/
велика добије мед/ Црња гаји памук/ белац добије паре“.26 Већ од 1946. године
22
Лавкрафтова земља прати потрагу младог Афроамериканца Атикуса Фримана за несталим оцем. Мистерије, магија и тајне секте преплићу се са реалношћу живота и расизма у САД
педесетих година 20. века.
23
Термин „град заласка сунца” (”sundown town”) означавао је градове, некад чак и читаве
округе, у којима су живели искључиво белци а који су имали ограничења о задржавању небелачког становништва. На административним границама града/округа налазиле су се табле на којима
је оглашавано да „само белци након заласка сунца” могу ту да бораве. Циљ је био спречавање
формирања афроамеричких заједница, али и кретање начелно пошто је често било немогуће
стићи од једног до другог места ’током дана’, те се на тај начин практично вршило ограничавање
присуства у најширем могућем смислу.
24
Tim Landes, „Smells like Tulsa”, 2020. https://www.tulsapeople.com/the-voice/smells-like-tulsa/
article_d447c62e-fdf0-11ea-b604-f77722f951e0.html (22. 12. 2021) У међувремену су за водич и ове
градове, више мрака него заласка сунца, сазнали многи. Филм Зелена књига Питера Фарелија,
Америчка филмска академије прогласила је најбољим остварењем 2018. године.
25
Лавкрафтова земља, 2020. (епизода 9, 39’58’’-46’50’’)
26
У оригиналу: “Little bee sucks the blossom/Big bee gets the honey/Darkies raise the cotton/
White man gets the money”, https://www.youtube.com/watch?v=BCjbMdY8dZE (22. 12. 2021).
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расистички термини алтернирани су са „сиромашни момак“ и „богаташ“, прикривајући расне проблеме „универзалнијим“ класним неправдама. Када Дилан
осамдесет година касније стих о Талси допуни са „одведи ме на место злочина“
подсећа нас не само на историју расизма од кога се није имало где побећи, већ
и на више „најгнуснијих убистава“ у америчкој историји.
Историјски наративи преносе се на различите начине, који се често појме
– чак и када то нису – као опипљиви, материјални остаци историје: предмети,
слике, скулптуре, меморабилије, филмови, фотографије. Потреба да се историја
забележи у уметности најчешће је мотивисана намером да се садржај учини
изванвременским, универзалним, да се уздигне на ниво симбола. Пикасова
Герника (1937) препознаје се тако као метафора страдања цивила, а тек потом
као локална баскијска трагедија. Статус „великих“ уметничких дела, која су
истовремено и политичка, обликује иконични начин на који их публика разуме.
Из тог статуса произилази видљивост у етаблираним просторима, те последично неометаност сећања која чувају. Разумљива је зато наглашена потреба
афроамеричке заједнице да сопствену историју пронађе и види управо на тим
местима, вековима резервисаним за „друге“ историје. Шта освајање, тог затвореног, „елитног културног простора“ значи? Да ли би масакр у Талси могао да
остане невидљив скоро читав век да је био „уметнички обрађен“? Од момента
када је 2012. године слика Марка Бредфорда Спаљена земља изложена у сталној поставци музеја Броуд у Лос Анђелесу постала је повод да се јавно говори
о непријатним историјама, да се појашњава контекст, да се оголе трагедије и
неправде.
Уметност која интерпретира историју није, свакако, ни нова, ни ретка форма. У савременом свету, најмоћнију видљивост ипак има интерпретација прошлости из домена главног тока популарне културе. Наравно, то што она не мора
нужно да буде и „историјски тачна“ – правдано уметничком слободом – никако
не значи да се њен утицај може довести у питање. На такво „учење“ историје
опомиње (фиктивни лик) Дејл Пити, иначе доктор историјских наука, који у
Надзирачима серију Минуташи описује као „ђубре“ које „врви од историјских
грешака”.27 Знањe које се стичe гугловањем, твитовањем, википедовањем,
блоговањем, те „разумевањем“ филмова и серија крупно је и важно питање.
Када је прва епизода Надзирача емитована у октобру 2019. на Гуглу је претрага
догађаја у Талси „бустована“.28 Публика данас о историји „лако“ „сазнаје“ из
бројних сугестивних, често заводљивих и опортуних интерпретација, које се
по правилу исказују као коначне истине. Широко схваћен појам „слободног“,
„уметничког“ виђења у новостеченом простору виртуелног света може бити
Надзирачи, 2019. (епизода 4, 29’46’’-30’39’’)
Tambay Obenson, “Watchmen: How the 1921 Tulsa Race Massacre Influences the Series”,
2019, https://www.indiewire.com/2019/10/watchmen-hbo-tulsa-massacre-1202182758/ (22. 12. 2021).
27
28
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повод и за размишљање о усменим историјама. Оне су (најчешће) „истините“
из угла онога ко их износи али и обликоване његовим местом у тој историји.
Колико је, дакле, личних историја потребно да би се стекао утисак о „општој“
или „тачној“ историји? Истовремено, када погледом из садашњости коригујемо
садржаје из прошлости, сведочимо о променама, тријумфалном покоравању
историје, опажамо контролу над јавним говором, популарном перцепцијом,
системом вредности али и над догађајима и појединцима које треба сакрити
и/или „отказати“. Гледање никада није сасвим лично и произвољно. Оно је
социјални производ одређеног историјског контекста. Да парафразирам Тамар
Герб, нико неће спорити да се из позиције друге културе или историјске епохе
другачије гледа. Из многоструких садашњости настају многоструке историје.
Век након масакра, Талса је постала универзална прича о прогону, метафора
афроамеричких страдања. Али не заборавимо да серија Надзирачи има флуидан крај, на гледаоцу је да га заврши. Будућност (историје) никада није готова.
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Summary
Simona Čupić, PhD
The Tulsa Race Massacre: History in Art and Popular Culture (1921–2021)
Historical narratives are transferred in various ways, which are often understood – even
when this is not the case – as tangible, material remnants of history: objects, paintings, sculptures, memorabilia, films, photographs. The need to make a record of history in the realm of
art is most often motivated by the intention to make its contents timeless, universal, to elevate
them to the level of symbols. The status of “great” works of art, which are simultaneously
political as well, shapes the iconic manner in which the audience understands them. It is this
status that gives rise to their visibility in public spaces, and consequently to the preservation
of the memories contained within them from violation. Could the Tulsa race massacre of
1921 have remained invisible for almost a century if it had been subjected to an “artistic
treatment”? From the moment when, in 2012, Mark Bradford’s painting Scorched Earth was
exhibited at The Broad Museum in Los Angeles, it has provided the impetus to speak publicly
of disturbing histories, to clarify their context, to expose tragedies and injustices done and
suffered to the public eye. In the contemporary world, perhaps the most powerful visibility
is commanded by interpretations of history from the domain of mainstream popular culture.
Insights gained through googling, tweeting, Wikipediaing, blogging, and “understanding”
gained from films and series constitute a major and significant issue. When the first episode
of the Watchmen series was broadcast in October 2019, this resulted in the boosting of Google searches pertaining to the event that occurred in Tulsa in 1921. At the same time, when,
looking from the perspective of the present, we intervene to correct perceptions of contents
from the past, we testify to changes, a triumphant subjugation of history, we perceive that
control is exerted over public discourse, popular perception, the system of values, as well
as events and individuals who are to be hidden from view and/or cancelled. From multiple
presents, multiple histories arise.
Keywords: Tulsa race massacre, racial protests, Mark Bradford, Watchmen, Lovecraft
Country.
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У потрази за помиловањем: одјеци дела
Десанке Максимовић у чешкој и
словачкој средини*
Апстракт: Први стихови познате југословенске и српске песникиње
Десанке Максимовић појавили су се у преводу на чешком језику већ 1926.
године и практично све до краја 20. века повремено су били присутни у
чешкој и словачкој средини. Иако би се врло тешко могла наћи одређена
директна повезаност преведених и објављених песама Десанке Максимовић
са тадашњим политичким приликама и друштвеним променама, неки од
њених радова јављали су се управо у врло битним временима за чехословачку државу и њено друштво. На основу анализе преведених дела Десанке
Максимовић на чешки и словачки језик, уз помоћ малобројних архивских
докумената, тадашње штампе и релевантне литературе, студија би
могала да понуди извесну слику значаја поезије познате песникиње и њене
рефлексије у чешкој и словачкој средини.
Кључне речи: Десанкa Максимовић, одјеци дела, Чехословачкa,
Југославијa, 20. век.
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О животу и раду познате југословенске и српске песникиње Десанке Максимовић (1898–1993) написан је велики број радова, углавном књижевно-научне
форме и то углавном издатих у Србији.1 Њен стваралачки опус и објављене
песме нису били везани искључиво за српску средину, односно током већег
периода 20. века за југословенски простор, већ су превасходно кроз преводе на
друге језике освајали публику и у иностраним земљама. Њена дела временом
су успевала да нађу свој пут ка читаоцима и љубитељима писане речи и на
територији некадашње Чехословачке.2
Видети на пример: Milorad R. Blečić, Desanka Maksimović. Život praćen pesmom, (Beograd:
Delta press, 1985); Радован Поповић, Песникиња душе Србије, (Београд: Службени гласник,
2009). Потом видети библиографије посвећене делима Десанке Максимовић: Љубица Ђорђевић,
Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971, (Београд: Задужбина Десанке Максимовић,
Народна библиотека Србије, Филолошки факултет у Београду – Центар за Источну Азију,
Мрљеш д.о.о., 2001); Александра Вранеш, Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–1998,
(Београд: Задужбина Десанке Максимовић, Народна библиотека Србије, Филолошки факултет
у Београду – Центар за Источну Азију, Мрљеш д.о.о., 2001). Споменуте библиографије, као и
монографија Радована Поповића Песникиња душе Србије, биле су објављене заједно у оквиру
обимне биобиблиографије посвећене Десанки Максимовић 2012. године. Видети: Радован
Поповић, „Животопис Десaнке Максимовић. Песникиња душе Србије“, Биобиблиографија.
Десанка Максимовић. Целокупна дела, том X, (Београд: Задужбина Десанке Максимовић, ЈП
Службени гласник, Завод за уџбенике, 2012), 9–61; Љубица Ђорђевић, „Библиографија дела
Десанке Максимовић 1920–1971“, Биобиблиографија. Десанка Максимовић. Целокупна дела,
том X, (Београд: Задужбина Десанке Максимовић, ЈП Службени гласник, Завод за уџбенике,
2012), 67–274; Александра Вранеш, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011“,
Биобиблиографија. Десанка Максимовић. Целокупна дела, том X, (Београд: Задужбина Десанке
Максимовић, ЈП Службени гласник, Завод за уџбенике, 2012), 279–654.
2
Један од ретких чешких аутора македонског порекла, који је писао о животу и делу
Десанке Максимовић био је дугогодишњи професор Филозофског факултета Масариковог
универзитета у Брну, Иван Доровски (Ivan Dorovský, 1935–2021). Преглед стваралаштва, као и
дела Десанке Максимовић, објављених на чешком језику, изашао је првобитно као краћи текст
Ивана Доровског под називом Láska žádá o milost (Љубав моли за милост) и то као предговор
издању збирке песама Десанке Максимовић, Žádám o milost (Тражим помиловање) 1998. године,
коју је управо Иван Доровски превео на чешки језик. Видети: Desanka Maksimovićová, Žádám o
milost, vybral, přeložil a úvod napsal Ivan Dorovský, (Brno: Masarykova univerzita, Společnost přátel
jižních Slovanů v České republice, 1998). Две године касније, споменути текст Ивана Доровског
у делимично измењеној форми био је штампан као посебна студија под истим називом Láska
žádá o milost у оквиру збирке његових радова о словенским народима, књижевности, Балкану
и Европи. Видети: Ivan Dorovský, „Láska žádá o milost“, Slované a Evropa, editor Ivan Dorovský,
(Brno: Masarykova univerzita, 2000), 102–109. С друге стране, врло су ретки текстови на српском
језику, који су се директно тицали стваралаштва Десанке Максимовић и чешке средине. Књижевни
историчар Васо Милинчевић (1928–2019) објавио је 1998. године краћи рад везан за преводе
дела Десанке Максимовић у чешкој средини у међуратном периоду ослањајући се углавном
на тадашњу југословенску периодику и неке од извора из Архива Музеја чешке књижевности
у Прагу (Literární archiv Památníku národního písemnictví). Видети: Васо Милинчевић, „Први
преводи Десанке Максимовић на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, Десанка
Максимовић: споменица о 100. годишњици рођења, приредио Велибор Берко Савић, (Ваљево:
Велибор Берко Савић, 1998), 446–452. (Аутор ове студије је неизмерно захвалан Јани Митровић
1
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Након неких од првих превода песама Десанке Максимовић, које су се
на француском језику појавиле у периодици већ 1920. године, као и текстова у
преводима на немачком језику пет година касније, чешки и словачки читаоци
су имали прилику да прочитају њене прве преведене стихове на чешком језику већ 1926. године.3 Радило се у ствари о краћем чланку под називом Srbské
básnířky (Српске песникиње) чешког преводиоца са јужнословенских језика Оте
Франтишка Баблера (Otto František Babler, 1901–1984),4 који је у часопису под
називом Archa. Měsíčník pro literaturu, umění, kulturu a život (Арка. Месечник за
књижевност, уметност, културу и живот) представио дела неких од српских песникиња уз примере њиховог стваралаштва кроз преводе на чешки језик.5 Међу
њима је била и Десанка Максимовић, коју је Баблер у то време означио за „без
сумње највећу српску песникињу“.6 Њене стихове, описао је као „меке, звучне и
топле“, док је „настанак њених песми маестралан“.7 Како је чешки преводилац
том приликом истакао, „њен благ књижевни укус омогућио јој је да пронађе складан израз за све манифестације њеног богатог осећајног живота“.8 Као примере
стваралаштва Десанке Максимовић за потенцијалног чешког читаоца, Баблер
је представио преводе стихова из збирке Песме, која је објављена у Београду
1924. године,9 и то песму Pokosená louka (у оргиналу: Покошена ливада) – како
је том приликом истакнуто, у питању су били „прекрасни мотиви природе“,
Tažní ptáci (Селице) – „лирски епиграми, који као да су замагљени благим велом
меланхолије“ као и песму Vzpomínání (Сећање), у којима је чешки преводилац
видео „нежне девојачке мотиве“.10 Оно што је тадашњем читаоцу могло такође
да привуче пажњу, тицало се истицања жене – песникиње у Баблеровом тексту.
Не само у називу његовог чланка, али и у целом раду, наглашавао се значај жене
– песникиње у тадашњем српском друштву. Баблер је у вези са тим напоменуо,
на проналаску текста В. Милинчевића у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву).
О књижевним контактима, пре свега преводима, овог пута Десанке Максимовић у сарадњи са
Јаром Рибникар песама чешких и словачких песника, објављених у једној збирци песама из 1962.
године, писала је бохемисткиња и преводитељица Александра Корда-Петровић (1965.) у својој
студији из 1999. године. Видети: Александра Корда-Петровић, „Десанка Максимовић и модерна
чешка лирика“, Славистика, 3 (1999), 104–111.
3
Dorovský, „Láska žádá o milost“, 106; Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић
на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 447.
4
О животу и делу Оте Франтишка Баблера видети: Eva Hrdinová, Otto František Babler,
(Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2008).
5
Otto F. Babler, „Srbské básnířky“, Archa. Měsíčník pro literaturu, umění, kulturu a život, 14, 4
(1926), 143–148. Видети: Dorovský, „Láska žádá o milost“, 106.
6
Babler, „Srbské básnířky“, 145. Видети: Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић
на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 447.
7
Babler, „Srbské básnířky“, 145.
8
Исто.
9
Видети: Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 73–74.
10
Babler, „Srbské básnířky“, 145–146.
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да је „жена касно постала део српског песништва“, уз истицање прилика у 19.
веку и стваралаштво Милице Стојадиновић, као и каснијих песникиња Данице
Марковић и Јеле Спиридоновић Савић.11
Неколико година касније, Баблер је учествовао у даљем превођењу, уједно
и новом ширењу дела Десанке Максимовић у чешкој и словачкој средини.12
Овог пута се радило о антологији српских песникиња, која је на чешком језику
изашла 1929. године под називом Srbské básnířky. Antologie (Српске песникиње.
Антологија).13 Поред стихова Десанке Максимовић из споменуте збирке Песме,14
у чешком издању биле су објављене и песме Јеле Спиридоновић Савић, Анице
Савић Ребац, Милице Костић Селем, Вере Обреновић Делибашић, Јованке
Хрваћанин, Руже Милић и Верке Шкурле Илијић.15 Иако ова збирка песама
неколико аутора, односно антологија српских песникиња није нудила тадашњем
чешком, евентуално словачком читаоцу, предговор или можда поговор везан за
само стваралаштво споменутих песникиња, Баблер је на крају збирке у оквиру
садржаја врло кратко представио најосновније податке о сваком аутору. Тако
је за Десанку Максимовић истакао, да је рођена 3. маја 1898,16 као и да је до
тада издала већ споменуту збирку Песме у Београду 1924, као и збирку Врт
детињства, за коју није био сигуран око година издања, тако да је уз годину
1928 дописао знак питања.17 Ова збирка песама, али и већ споменути Баблеров
текст из 1926. године посвећен искључиво песникињама, могли су уједно да
имају и одређену конотацију са чешком, односно чехословачком средином тог
времена, с обзиром да се истицао положај жене у друштву, посебно оних, које
су својим стваралаштвом могле да допринесу њеном културном и духовном
Исто, 143.
У периоду између два светска рата, песме Десанке Максимовић су се у Чехословачкој
појављивале у преводима углавном на чешком језику. С обзиром на блискост чешког и словачког
језика, практично би се могло рећи, да су чешка издања могла пронаћи своје читаоце и на
словачкој територији.
13
Srbské básnířky. Antologie, uspořádal a přeložil Otto F. Babler, (Samotíšky: Vyd. Otto F.
Babler, 1929).
14
Радило се о песмама Девојачка молба (у чешком преводу Dívčí prosba), Радости (Radosti),
Сећање (Vzpomínání), У зимски дан (Zimní den), При бури (Při bouři), Покошена ливада (Pokosená
louka). Видети: Srbské básnířky. Antologie, 14–23.
15
Srbské básnířky. Antologie, 7–13, 24–39. Видети: Милинчевић, „Први преводи Десанке
Максимовић на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 448; Поповић, „Животопис
Десанке Максимовић. Песникиња душе Србије“, 15.
16
Као датум рођења Десанке Максимовић наводи се 16. мај 1898. Видети: Поповић,
„Животопис Десанке Максимовић. Песникиња душе Србије“, 9. Могуће је да је разлика од 13 дана,
колико је предстаљено од стране Оте Франтишка Баблера, у ствари разлика између Јулијанског
(„старог“) и Грегоријанског („новог“) календара, који је у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
постао званичан 1919. године.
17
Збирка Врт детињства изашла је међутим 1927. године. Видети: Ђорђевић,
„Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 77.
11
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развоју. Уједно, не треба заборавити да је међуратна Чехословачка спадала у
групу ретких европских земаља (уз већину балтичких и скандинавских држава,
Вајмарску Немачку, Аустрију, Пољску, Холандију, Луксембург, Републику Ирску
и Велику Британију), која је непосредно након Првог светског рата увела право
гласа на изборима за жене, што са тадашњом југословенском државом и њеним
веома хетерогеним друштвом није био случај.18
У том контексту можемо посматрати још једну публикацију, која се појавила
у чешкој средини у другој половини 30. година 20. века, где се између осталог
такође спомињао положај жене у српском и југословенском књижевном стваралаштву. Чешка списатељица југословенских корена, Јулка Ђорђевић Хлапцова (Julka Đorđević Chlapcová, 1882–1969) истицала је у својим путописима
по међуратној Југославији, објављеним на чешком језику, такође и Десанку
Максимовић, као и друге тадашње познатије југословенске песникиње, већ
споменуте Јелу Спиридоновић Савић и Милицу Костић Селeм.19 Иако се радило
о путописима, Јулка Ђорђевић Хлапцова је могла својим описом да још више
приближи дело Десанке Максимовић могућем читаоцу у Чехословачкој. За
саму песникињу је том приликом написала: „Десанка Максимовић је највећи
песнички таленат (ауторка је пре тога у својим путописима спомињала Београд
и већ напоменуте друге српске песникиње – примедба М. С.). Њени стихови
су примерено обрађени, уједначени, моћног узлета, језик кристално чист као
планински поток, који пени и жубори“.20
Осим већ споменутог Оте Франтишка Баблера, песме Десанке Максимовић
са српског на чешки језик преводило је у међуратном периоду у Чехословачкој
још неколико особа. Радило се о песнику, сликару и прозаику Емилијану Глоцару
(Emilián Glocar, 1906–1985), који се потписивао и као Емил Бл. Глоцар (Emil Bl.
Glocar),21 потом о преводитељу Војтјеху Мјерки (Vojtěch Měrka, 1888–1974),22
као и о преводитељици Ани Урбановој (Anna Urbanová, 1894–1979).23
18
Видети детаљније: The Struggle for Female Suffrage in Europe. Voting to Become Citizens,
editors Blanca Rodríguez-Ruiz – Ruth Rubio-Marín, (Leiden, Boston: Brill, 2012).
19
Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић на чешки језик (Два писма Д.
Максимовић А. Урбановој)“, 449.
20
Julka Chlapcová-Gjorgjevićová, Z cest po domově (Jugoslavie), (Praha: Československá grafická
unie a.s. v Praze, [1936]), 53.
21
Emil Bl. Glocar, Vigilie. Verše [z roku 1928–29], (Bělehrad, Vyškov: F. Obzina, 1932), 53–54.
Видети: Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић на чешки језик (Два писма Д.
Максимовић А. Урбановој)“, 449.
22
Dorovský, „Láska žádá o milost“, 107. Упоредити: „Překlady publikované v časpisech“,
Československo-jihoslovanská revue, 3, 5 (1932–1933), 195.
23
Према белешкама Ане Урбанове, које се данас чувају у Архиву Музеја чешке књижевности
у Прагу, ова чешка преводитељица је преводила приче и песме Десанке Максимовић у периоду од
1935. до 1940. године и објављивала их углавном у чешкој периодици тог времена: Národní listy
(Народни листови), Národní střed (Народни центар), Ženské noviny (Женске новине), Moravsko-
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Са неким од преводилаца, Десанка Максимовић је остајала у контакту, о
чему данас сведочи сачувана коресподенција у Архиву Музеја чешке књижевности у Прагу (Literární archiv Památníku národního písemnictví). У току маја и
јуна 1938. године, Десанка Максимовић је писала (у међувремену је добила и
одговор) чешкој преводитељици Ани Урбановој.24 Попут својих стихова, и у овим
писмима је могуће видети њен врло карактеристичан стил писања.25 У првом
писму написаном 21. маја 1938. године, Десанка Максимовић спомиње, између
осталог и долазак делегације ПЕН клуба у Праг. Радило се наиме о 16. конгресу
међународног удружења песника, есејиста и књижевника, које је било планирано
за период од 26. до 30. јуна 1938. године у главном граду Чехословачке.26 Већ
у другом писму, упућеном такође Ани Урбановој од 8. јуна исте године истичу
slezský denník (Моравско-шлески дневник). Literární archiv Památníku národního písemnictví (LA
PNP), Urbanová Anna, Rukopisy vlastní. Původní dopis ke korespodenci srbské spisovatelky Desanky
Maksimovićové.
24
LA PNP, Urbanová Anna, Korespodence vlastní – přijatá, Maksimović Desanka, 2 dopisy z r.
1938; LA PNP, Urbanová Anna, Rukopisy vlastní. Původní dopis ke korespodenci srbské spisovatelky
Desanky Maksimovićové.
25
У писму од 21. маја 1938. године Десанка Максимовић је истакла: „Поштована госпођо,
Много сам Вам захвална на писму и преводима. Тиме сте ме необично задужили. Немојте ми
замерити, молим Вас, што Вам одмах нисам одговорила. Пресељавала се и наша школа и ми
лично, па знате како је тада много посла. Можда ћу са ПЕН клубом доћи у Праг и тада се надам и
да ћемо се и лично упознати, што би ми било много пријатно. Једина књига песама које још имам
је „Златни витез“, па Вам је данас шаљем. Можда ће Вам се у њој штогод свидети. У последње
време сам изадала (1936) збирку песама „Нове песме“, у Савременику Српске Књижевне задруге.
Сад ће ми изаћи једна збирка прича за децу у издању Геце Кона под насловом: „Распеване приче“
(јер је проза мешана са стиховима). Код истог издавача су ми изашле и новеле „Како они живе“ (ту
књигу сигурно имате, јер сте из ње превели оне две приче). Рођена сам 1898, 16. маја у Рабровици.
Отац ми је био учитељ. Свршила сам философски факултет у Београду. Била сам годину дана у
Паризу као стипендиста француске владе. Сад сам наставница у I женској гимназији. Удата сам за
Руса, Сергија Сластикова. Са њим сам заједно преводила мало са руског. Не знам да ли је оволико
аутобиографије довољно? Још једном Вам много захваљујем што сте своју пажњу зауставили и
на мени и упознали чешку публику унеколико са мојим радом. Примите најискреније поздраве.
Ваша Десанка Максимовић“. LA PNP, Urbanová Anna, Korespodence vlastní – přijatá, Maksimović
Desanka, 2 dopisy z r. 1938, Beograd, 21. 5. 1938. Ово писмо Десанке Максимовић објавили су у
својим радовима практично исте (1998.) године већ споменути Иван Доровски и Васо Милинчевић.
Видети: Dorovský, „Láska žádá o milost“, 108; Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић
на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 451.
26
Још од свог оснивања у Лондону октобра 1921. и након тога ширења идеје ПЕН клуба и
у другим европским и мимоевропским срединама (Мадрид, Барселона, Рим, Милано, Берлин,
Минхен, Хамбург, Келн, Варшава, Београд, Загреб, Љубљана, али и Њујорк, Сан Франциско,
Чикаго, Торонто, Монтреал, Јоханесбург, Кејптаун итд.), чланови ПЕН клуба су „морали да гаје
поштовање према уметничким делима, власништву целог човечанства, без обзира на националне
и политичке страсти“, како се између осталог истицало у принципима ПЕН клуба са конгреса
одржаних у Бриселу, Единбургу и у Прагу. XVI. sjezd P.E.N. klubu v Praze, uspořádal a jako zvláštní
otisk z Literárních novin vydal Vincy Schwarz, ([Praha: Vincy Schwarz], 1938), 3. Видети: Vladimír
Křivánek, Svědomí slova. Český PEN klub v proměnách doby, (Praha: České centrum Mezinárodního
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се само имена делегата ПЕН клуба из Београда (Светислав Петровић, Тодор
Манојловић, Никола Мирковић, Нико Бартуловић), који је требало ускоро да
отпутују за Праг, док су се делегати из Загреба и Љубљане, како је написала
Десанка Максимовић, пријавили одвојено. Своје учешће и могући долазак за
Праг, Десанка Максимовић тада није међутим могла да потврди.27

PEN klubu, 2016), 24, 61; Pen International. Our History. Приступачно на: https://pen-international.
org/who-we-are/history [26. 5. 2021].
27
LA PNP, Urbanová Anna, Korespodence vlastní – přijatá, Maksimović Desanka, 2 dopisy z
r. 1938, Beograd, 8. 6. 1938. Слично предходно споменутом писму Десанке Максимовић, и ово
писмо од 8. јуна 1938. било је објављено у радовима Ивана Доровског и Васа Милинчевића.
Видети: Dorovský, „Láska žádá o milost“, 108; Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић
на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 451–452.
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Писмо Десанке Максимовић Ани Урбановој од 21. маја 1938. године.
Извор: Literární archiv Památníku národního písemnictví, Urbanová Anna,
Korespodence vlastní – přijatá, Maksimović Desanka, 2 dopisy z r. 1938,
Beograd, 21. 5. 1938.

Аутори текстова о превасходно књижевном значају дела Десанке Максимовић у чешкој и словачкој средини, Иван Доровски и Васо Милинчевић, нису
били сигурни, да ли је Десанка Максимовић заиста јуна 1938. године посетила
Праг.28 Међутим, један од биографа Десанке Максимовић, Радован Поповић,
у свом делу посвећеном животу и раду познате песникиње, написао је само
кратко, да Десанка Максимовић „у јуну 1938. путује у Чехословачку, на конгрес
ПЕН клубова,“29 без истицања извора за такво тврђење.
Dorovský, „Láska žádá o milost“, 109; Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић
на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 450–451.
29
Поповић, „Животопис Десaнке Максимовић. Песникиња душе Србије“, 20.
28
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Нејасну слику око практично јединог директног контакта Десанке
Максимовић и Чехословачке 1938. године остављају за собом и тадашње
публикације и периодика. У публикацији под називом XVI. sjezd P.E.N. klubu
v Praze (XVI конгрес ПЕН клуба у Прагу), која је 1938. године објављена
на чешком језику као посебно издање једних од познатијих књижевних
месечних новина у Чехословачкој, Literární noviny (Књижевне новине), име
Десанке Максимовић као једног од чланова југословенске делегације, или
прецизније делегације из Београда, није спомињано. Као представници, како
је тада наглашено, српске делегације истицана су имена Димитрија (Мите)
Димитријевића и Јована Дучића,30 потом и фотографија на којој су били
делегати из Београда и Љубљане, већ споменути Нико Бартуловић и Братко
Крефт, али не и име Десанке Максимовић.31 Слична ситуација је била и са
извештавањем неких од београдских листова, било да се радило о новинама,
које су биле блиске политици тадашње владе Милана Стојадиновића, или су
пак подржавале неке од странака из опозиције. Београдска Политика и Време,
листови, који би могли да се сврстају у ту прву категорију српских новина,
али и опозициони лист Правда, који је у међуратном периоду углавном
подржавао Демократску странку, нису истицали име Десанке Максимовић,
као једне од учесница делегације ПЕН клуба из Београда на међународном
конгресу у Прагу.32 Тада је у београдској штампи више пажње било посвећено учешћу представника југословенских сокола на 10. свесоколском слету,33
Аутор чланка на чешком језику је погрешно написао презиме Јована Дучића као Јован
Душич, односно Душић. Видети: XVI. sjezd P.E.N. klubu v Praze, 21.
31
У споменутој чешкој публикацији свакој иностраној делегацији ПЕН клуба био је посвећен
одређени простор на пола или чак на једној целој страни. Тако је према аутору овог текста,
југословенска делегација била једна од најбројнијих на 16. међународном конгресу ПЕН клубова
у Прагу, али исто тако је истакнуто, „да ју је врло тешко било наћи“ из разлога, што „скоро сваки
њен члан има код нас (мисли се на Праг и Чехословачку – примедба М. С.) пријатеље“. Видети:
XVI. sjezd P.E.N. klubu v Praze, 33–34.
32
„У недељу у Прагу почиње да заседава конгрес писаца целог света федерације
Пенклубова“, Време, 24. 6. 1938, бр. 5899, 4; М. Ј., „Уочи светског конгреса ПЕН-клубова. Европски
књижевници заседавају у Прагу“, Политика, 25. 6. 1938, бр. 10801, 5; М. Радовановић, „Делегати
југословенског Пен-клуба у Прагу“, Правда, 28. 6. 1938, 7.
33
Свесоколски слетови представљали су једну од битних карактеристика целог соколског
система и соколског покрета, који се од 1862. године развијао као скуп рекреативаца и спортистааматера у оквиру чешког гимнастичарског друштва. Важну улогу у самој организацији и
настанку Чешке соколске општине (Česká obec sokolská) имао је професор естетике на Карловом
универзитету у Прагу Мирослав Тирш (Miroslav Tyrš). Врло брзо су се код сокола од основних
идеја истицања физичке спретности и вештина развијале и друге идеје спојене са културном
делатношћу и јачању чешке националне свести. Идеје чешког соколског покрета убрзо су се
рашириле и у другим деловима Аустријске и касније Аустро-угарске монархије, као и у неким
другим европским земљама, али и у САД-у, где је било чешких емиграната. Соколски покрет се
временом развио и на словеначкој и хрватској територији, као и у Србији, да би у новоствореној
југословенској држави функционисао од 1920. године као Југословенски соколски савез. Слично
30
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који се одржавао практично у исто време у Прагу, као и већ међународни
конгрес ПЕН клубова.34
Тек отприлике тридесетак година касније од одржавања споменутог прашког конгреса ПЕН клубова, чешка преводитељица Ана Урбанова се осврнула
на коресподенцију, коју је имала са Десанком Максимовић 1938. године.35 Том
приликом је истакла да Десанка Максимовић, и поред тога што је постојала
могућност да дође за Праг, ипак на конгресу ПЕН клубова није учествовала.36
Оно што је међутим било врло битно, тицало се тренутка када је одржаван прашки конгрес. Радило се о периоду, када је тзв. судетска криза, односно
истицање положаја немачке мањине у пограничним областима Чехословачке,
већ увелико била актуелни проблем чехословачке државе а свако присуство
представника неке друге земље (без обзира у ком својству) могло је да послужи
као одређени знак подршке Чехословачкој у односу на нацистичку Немачку.
Иако се већ споменута чешка публикација из 1938. године посвећена 16. међународном конгресу ПЕН клубова тицала превасходно самог прашког конгреса,
било је могуће наћи одређену политичку конотацију са актуелном ситуацијом,
не само у Чехословачкој, али и ширe. Истицан је на пример говор француског
писца Жила Ромена (Jules Romains), који је указао на судбину председника бечког ПЕН клуба, писца Раoула Ауернхајмера (Raoul Auernheimer), који је након
припајања Аустрије нацистичкој Немачкој средином марта 1938. године био
ухапшен и послат у концентрачни логор, али и на судбину познатог немачког
писца и добитника Нобелове награде за књижевност Томаса Мана (Thomas
соколском покрету у тек створеној чехословачкој држави, и „Соко“ у Краљевини Југославији је
имао улогу браниоца новоуспостављеног државног поретка. Већ споменути свесоколски слетови
одржавани су од 1882. године у раздобљу од обично шест година, уз све веће повећавање броја
учесника и ширење свесловенског карактера. Видети: Milan Sovilj, U potrazi za nedostižnim.
Jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze 1945–1949, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije,
2012), 22–23.
34
Видети на пример: „X Свесоколски слет. Јуче је отпутовао за Праг југословенски соколски
нараштај“, Политика, 24. 6. 1938, бр. 10800, 12; М. Јовановић, „Свесоколски слет у Прагу.
Југословенским соколима приређен је у Братислави и у Прагу свечан дочек“, Политика, 25. 6. 1938,
бр. 10801, 8; М. Драгић, „X Свесоколски слет. Пред 180.000 гледалаца, југословенски соколски
нараштај вежбао је и дао чехословачким соколима као дар слику Њ. К. Краља Петра“, Политика,
28. 6. 1938, бр. 10804, 7; „Соколски слет у Прагу. Цео Праг је свечано украшен“, Политика, 29. 6.
1938, бр. 10805, 6; М. Д., „X Свесоколски слет. У савршеном реду кроз Праг је прошла поворка
од 60.000 соколског нараштаја“, Политика, 30. 6. 1938, бр. 10806, 7.
35
Забелешке Ане Урбанове, откуцане на машини за писање, садрже кратке информације
ове чешке преводитељице и њеног контакта са Десанком Максимовић 1938. године. Једини
временски оквир, када су белешке могле настати, односи се на 1968. годину, коју у том тексту Ана
Урбанова спомиње. Међутим, могуће је да се радило и о каснијем периоду, током 70. година 20.
века. LA PNP, Urbanová Anna, Rukopisy vlastní. Původní dopis ke korespodenci srbské spisovatelky
Desanky Maksimovićové.
36
Исто.
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Mann), који је морао да емигрира из Немачке након доласка Адолфа Хитлера
(Adolf Hitler) на власт и успостављања националсоцијализма као владајуће и
врло брзо једине идеологије.37 Проблеми са којима су се у то време сусретали
аустријски и немачки писци (свакако они, који су истакли свој негативни став
према националсоцијализму попут већ споменутог Томаса Мана), могли су
ускоро да буду присутни и код самих чехословачких писаца. Пар реченица у
већ представљеној публикацији XVI. sjezd P.E.N. klubu v Praze посвећених југословенској делегацији, која је том приликом означена као блиска са чешким и
словачким делегатима, и то не само везано за језик, али и у погледу мишљења
стварајући „словенску целину“,38 биле су у ствари усмерене ка тренутку у коме
су се Чехословачка и њено друштво налазили – пред непосредном опасношћу
од нацистичке Немачке.
Иако дешавања, која су уследила на јесен 1938. са губитком делова Чехословачке и на крају са њеним нестанком као самосталне државе половином
марта 1939. године нису имала додирних тачака са стваралаштвом Десанке
Максимовић, Други светски рат је међутим свакако оставио дубок траг у њеним
песмама. Једна од њених познатијих песми везана за страдање ђака у Крагујевцу
21. октобра 1941. године, Крвава бајка, која се појавила у Југославији јануара
1946. године у оквиру збирке Песме о ропству и ослобођењу,39 према до сада
доступним подацима, није тако брзо пронашла свој одраз у Чехословачкој.
Првих неколико година након Другог светског рата превођена су бројна дела
југословенских песника и писаца на чешки и словачки језик.40 Песме Десанке
Максимовић су се такође појавиле на чешком језику, али пре свега у тадашњој
дневној штампи. Тако је песма Žaloba matky – Němcům (у оргиналу Оптужба
мајки: Немцима, или према другом називу Мајке оптужују)41 изашла у октобру
1947. године у новинама крајског одбора Комунистичке партије Чехословачке
у Брну, Rovnost (Једнакост) у преводу чешког песника Вилема Заваде (Vilém
Závada),42 само годину и по дана након њеног појављивања на српском језику у
Летопису Матице српске (јануар-фебруар 1946.).43 Са веће временске дистанце,
изгледа сасвим логично, да су управо страхоте страдања из тек завршеног рата,
XVI. sjezd P.E.N. klubu v Praze, 14.
Исто, 34.
39
Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 117.
40
Радило се на пример о: Браниславу Нушићу, Стевану Сремцу, Бранку Ћопићу, Оскару
Давичу, Иви Андрићу, Ивану Мажуранићу, Владимиру Назору, Мати Ловраку, Ивану Цанкару,
Тону Селишкару и другим. Видети: Sovilj, U potrazi za nedostižnim, 152–153.
41
Видети: Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 117.
42
Desanka Maksimovič, „Žaloba matky – Němcům“, Rovnost, 12. 10. 1947, číslo 239, 9. Текст
превода ове песме откуцан на машини за писање, чува се у већ споменутом Архиву Музеја чешке
књижевности у Прагу. LA PNP, Závada Vilém, Rukopisy vlastní – překlady, Maximovičová Desanka:
Žaloba matky Němcům, překlad básně.
43
Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 117.
37
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као и сам рат, представљали неке од доминантнијих мотива, који су се појављивали у књижевности у првим годинама након 1945, па самим тим и у поезији
Десанке Максимовић и у преводима на чешком језику. Уједно у том периоду је
било могуће наићи на врло кратке информације у дневној штампи о Десанки
Максимовић, као што је била вест у водећим дневним новинама Комунистичке
партије Чехословачке, Rudé právo (Црвено право), где је почетком марта 1947.
године објављено, да је њена збирка Загонетке лаке за ђаке прваке изашла у
Југославији, како је тада истакнуто, „у незамисливом издању“ за чехословачке
прилике у погледу поезије – чак 20 000 примерака.44
Име Десанке Максимовић се међутим помињало, а уједно и могуће директно
учешће у културним везама Југославије и Чехословачке у августу 1946. године,
као и у фебруару две године касније. У првом случају, она је требало да буде део
југословенске делегације књижевника, заједно са још неколико својих колега из
Београда, Љубљане, Сарајева и Загреба, који су били планирани као гости словачких књижевника поводом прославе Словачког народног устанка крајем августа
1946. године у словачком граду Банска Бистрица,45 којом се обележавао почетак
веће организоване антифашистичке борбе на словачкој територији против немачке
војске и колаборационих органа словачке државе 1944. године. Да ли је заиста
Десанка Максимовић присуствовала битној прослави за чехословачку државу у
вези са тек завршеним Другим светским ратом, међутим није познато. Неке од
чехословачких новина, које су писале о тој прослави, како оне, које су подржавале
Комунистичку партију Чехословачке (на пример већ истакнути лист Rudé právo),
тако и друге, чија је оријентација била усмерена ка грађанским и демократским
странкама (на пример новине Lidová demokracie – Народна демократија, орган
Чехословачке народне странке),46 нису спомињали имена евентуалних страних
делегата на прослави у Банској Бистрици поводом обележавања две године од
почетка Словачког народног устанка.47 О евентуалном учешћу Десанке Максимовић на прослави у Словачкој нису касније писали ни неки од њених биографа.48
„Srbská básnířka Desanka Maksimović“, Rudé právo, 6. 3. 1947, č. 55, 2.
Архив Југославије (АЈ), Комитет за културу и уметност владе ФНРЈ (број фонда 314),
број фасцикле 3, број документа 99 (314–3–99).
46
Чехословачка је у периоду од 1945. до 1948. године представљала у политичком смислу
вишепартијску државу са коалиционом владом на челу, где је Комунистичка партија Чехословачке
била само једна од владајућих странака. Веће промене одиграле су се тек фебруара 1948. године
након кризе владе и оставки неколицине министара грађанских и демократских партија, који су
замењени особама блиским комунистима. Од тог периода Чехословачка је представљала земљу
са владајућом комунистичком партијом.
47
На пример: „Tradice slovenského národního povstání – záruka jednoty Čechů a Slováků“,
Rudé právo, 29. 8. 1946, č. 199, 1; Karel Horalík, „Řeč slovenského povstání“, Lidová demokracie,
29. 8. 1946, 1.
48
Видети: Blečić, Desanka Maksimović. Život praćen pesmom; Поповић, „Животопис Десaнке
Максимовић. Песникиња душе Србије“.
44
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Текст песме Десанке Максимовић на чешком језику Žaloba matky – Němcům.
Извор: Rovnost, 12. 10. 1947, číslo 239, 9.

Друго, овог пута потврђено учешће Десанке Максимовић у културним
везама Југославије и Чехословачке непосредно након Другог светског рата,
догодило се фебруара 1948. године. Том приликом је једно од најзначајнијих
удружења у непосредној послератној културној сарадњи између Југославије и
Чехословачке – Друшто за културну сарадњу Југославија-Чехословачка, при-
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редило књижевне матине за југословенску децу, након изложбе дечијих књига
из Чехословачке у просторијама Чехословачке читаонице у Београду. Догађају
је присуствовала и Десанка Максимовић, која је том приликом читала своје
стихове, о чему је извештавала и југословенска штампа.49
Према до сада познатим подацима, током 50. година 20. века име Десанке
Максимовић, односно њене песме у могућим преводима, нису се појављивали
у чешкој и словачкој средини. До средине те деценије ни односи Југославије и
Чехословачке у било ком сегменту сарадње, под утицајем прекинутих совјетско-југословенских веза након проглашења Резолуције Информбироа крајем
јуна 1948. године, нису имали пуно успеха. Ситуација је почела да се мења ка
бољем (бар привремено), тек од средине педесетих година са отопљавањем
совјетско-југословенских односа.50 Управо у том периоду забележени су и неки
од сусрета југословенских и чехословачких писаца, којима је присуствовала и
Десанка Максимовић. Према фотографијама, које се данас чувају у већ споменутом Архиву Музеја чешке књижевности у Прагу, Десанка Максимовић је
заједно са још неколицином тадашњих југословенских књижевника и културних
радника, Јаром Рибникар, Отом Бихаљи-Мерином, Душаном Матићем и Александром Вучом угостила чехословачке писце и песнике на Авали 24. октобра
1956. године, међу којима су били Вилем Завада и Павел Хоров (Pavel Horov).
Чехословачки гости су поред Београда посетили још и Скопље.51
Већ шездесетих година културне везе између Југославије и Чехословачке
доживеле су одређени вид препорода. Самим тим и стихови Десанке Максимовић су били присутнији у Чехословачкој. Иако се радило о тек по којој преведеној песми на чешки језик и то посвећеној деци и објављеним у периодици,52
АЈ, Савез комуниста Југославије, Комисија за међународне односе и везе ЧССР (број
фонда 507), IX, 22/III–154, Делатност друштва у току 1948. године. Видети: Slobodan Selinić,
Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945–1955, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010), 166.
50
Видети на пример: Svetozar Rajak, Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold War.
Reconciliation, comradeship, confrontation, 1953–1957, (London, New York: Routledge, 2011),
113–114.
51
LA PNP, Závada Vilém, Fotografie – kulturní akce v zahraničí 3. Cesta do Skoplje v říjnu 1956
s jugoslávskými spisovateli.
52
Видети: Desanka Maksimovićová, „Kotě v kapse“, přeložil Jiří V. Svoboda, Mateřídouška,
1. 11. 1965, ročník 22, č. 3, 9. Објављивање појединих песама Десанке Максимовић у дневној
штампи, као што је био већ споменути лист крајског одбора Комунистичке партије Чехословачке,
Rovnost (Једнакост), или пак у чехословачким недељницима попут листа Tvorba (Стваралаштво)
и месечницима, као што је био Zlatý máj (Златни мај) посвећеним углавном култури, било је
присутно и током 70. и 80. година 20. века. Видети: Desanka Maksimovićová, „Čaj o páté. Bílá
vrána“, přeložil Jiří V. Svoboda, Zlatý máj, 10. 1971, ročník 15, č. 8, 557–558; Desanka Maksimović,
„Balkánec“, přeložil Ivan Dorovský, Rovnost, 30. 11. 1974 č. 48, 5; Desanka Maksimovićová, „Ruka“,
přeložil Otto F. Babler, Naše rodina, 7. 12. 1977, č. 49, 9; Desanka Maksimovičová, „Satisfakce“,
přeložil Ivan Dorovský, Tvorba, 16. 1. 1985, č. 3, příloha Kmen, 9. Врло ретки су међутим били
чланци о Десанки Максимовић у чехословачкој штампи, ако не рачунамо оне, који су се везивали
49

Др Милан Совиљ, У потрази за помиловањем: одјеци дела Десанке Максимовић ...

65

име Десанке Максимовић се у чешкој и словачкој средини постепено све више
појављивало као једне од најпознатијих југословенских и српских песникиња.

Десанка Максимовић (друга са десне стране) у друштву чехословачких и
југословенских писаца и песника (с лева на десно): Ото Бихаљи-Мерин,
Александар Вучо, Јара Рибникар, Душан Матић, Вилем Завада и Павел Хоров,
Авала, 24. октобра 1956.
Извор: Literární archiv Památníku národního písemnictví, Závada Vilém, Fotografie –
kulturní akce v zahraničí 3. Cesta do Skoplje v říjnu 1956 s jugoslávskými spisovateli.

Њено име могло је да се веже за једно издање из 1962. године, које се односило на чехословачку поезију. Овог пута Десанка Максимовић се појавила у
улози преводитељице заједно са Јаром Рибникар, која је уједно направила избор
из савремене чехословачке поезије већ неколико пута споменутог Вилема Заваде,
али и аутора Витјеслава Незвала (Vítězslav Nezval), Франтишека Халаса (František
Halas), Јарослава Сajферта (Jaroslav Seifert), Милана Кундере (Milan Kundera) и
других,53 од којих су појединици у то време већ били активни чланови Комунистичза неке од њених рођендана, или пак смрт. Видети: Branka Kubešová, „Njegoševa cena Desance
Maksimovičové“, Tvorba, 16. 1. 1985, č. 3, příloha Kmen, 9.
53
Savremena čehoslovačka poezija, prevele Desanka Maksimović, Jara Ribnikar, izbor Jara
Ribnikar, (Beograd: Nolit, 1962). Видети: Корда-Петровић, „Десанка Максимовић и модерна чешка
лирика“, 104–111. Већина преведених песама из ове збирке била је касније објављена у оквиру
сабраних дела Десанке Максимовић. Преводи. Десанка Максимовић. Целокупна дела, том IX,
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ке партије Чехословачке. Питање је до које мере је ово дело могло да приближи
стваралаштво Десанке Максимовић чешком и словачком читаоцу, с обзиром да
је могући циљ био управо обрнут – упознати тадашњу југословенску јавност
са, у том тренутку, актуелном чехословачком поезијом. Међутим, да се радило
о битнијој антологији чехословачке поезије објављеној на српском језику могла
би да послужи кратка информација, која се појавила више од 30 година касније
у време непосредно након смрти Десанке Максимовић. На дан када би Десанка
Максимовић напунила 95 година, 16. маја 1993. године, чешки недељник Literární
noviny, који се надовезао на излажење већ споменутог истоименог месечника
из међуратног периода, објавио је кратке информације о смрти југословенске
и српске песникиње, уз подсећање, да је Десанка Максимовић између осталог
превела управо збирку песама савремене чехословачке поезије 1962. године.54
Један од ретких интервјуа, ако бисмо га тако уопште могли означити, који
се везује за Десанку Максимовић и неки од чехословачких листова, изашао је
маја 1964. године у месечнику посвећеном дечијој књижевности и уметности,
Zlatý máj (Златни мај). Овај часопис је свој мајски број 1964. посветио пре свега
књижевницима и песницима, који је требало да учествују на међународним
сусретима чехословачких књижевника и њихових гостију из других земаља
посвећеним књижевности за децу, а планираним у периоду од 9. до 11. јуна исте
године. Управо је Десанка Максимовић спадала у ту другу групу књижевника
и песника. У релативно већем чланку, који је превела Ирена Венигова (Irena
Wenigová, 1931–2021), Десанка Максимовић је истакла да би главна тема на
предстојећим међународним сусретима књижевника требало да се односи на
мир, јер како је том приликом рекла, „онај који пише о деци, мора се налазити
у првој линији борбе за мир“.55 Слично већ истакнутим ранијим најавама доласка Десанке Максимовић за Праг (1938. потом 1946. године), ни овог пута
није најасније, да ли се посета главном граду Чехословачке и књижевним
сусретима заиста и остварила.56 Већ истакнуте дневне новине, Rudé právo,
једне од најтиражнијих у социјалистичкој Чехословачкој,57 нису спомињалe на
приредио Миодраг Сибиновић, (Београд: Задужбина Десанке Максимовић, ЈП Службени гласник,
Завод за уџбенике, 2012), 467–620.
54
D. K., „Literární výročí“, Literární noviny, 13. 5. 1993, ročník IV, 15.
55
Desanka Maksimovićová, „Je o čem hovořit“, Zlatý máj, 5. 1964, ročník 8, č. 5, 197.
56
У већ споменутој публикацији из сабраних дела Десанке Максимовић о њеним преводима
песама са страних језика, приређивач Миодраг Сибиновић је у једној од бележака истакао, да је
другогодишња сарадница Десанке Максимовић, Јара Рибникар, априла 1997. године, приликом
припреме тог издања написала да је југословенска и српска песникиња често била у посети
Чехословачкој, али није прецизирала када. Преводи. Десанка Максимовић. Целокупна дела, том
IX, 974.
57
Видети: Milan Sovilj, „Izveštavanje novina Rudé právo o Josipu Brozu Titu 1970-ih godina“,
Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate, uredio Igor Duda (Zagreb, Pula: Srednja
Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2019), 191–192.
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пример Десанку Максимовић као једног од гостију,58 нити је о томе писао неко
од биографа југословенске и српске песникиње.59
Чешки слависта Иван Доровски је у свом чланку о Десанки Максимовић и
њеним делима у чешкој и словачкој средини, нагласио да осим песме Napomenutí
(песма из 1923. године у оргиналу Опомена – Чуј, рећи ћу ти своју тајну)60 у
преводу Јане Штроблове (Jana Štroblová, 1936), која се појавила 1966. године у
оквиру збирке песама Snímky krajiny poezie. Malý výbor z jugoslávských básníků
XX. století (Снимци пејзажа поезије. Мала антологија југословенских песника
20. века),61 неко друго дело Десанке Максимовић практично није могуће наћи у
то време.62 У предговору те збирке песама, један од њених уредника и један од
чешких слависта и преводилаца са јужнословенских језика, Душан Карпатски
(Dušan Karpatský, 1935–2017), Десанку Максимовић није спомињао, али је истакао, да је објављивање такве антологије имало за циљ да упозна чешког читаоца
са примерима неких песaмa најзначајнијих југословенских песника 20. века.63
Тираж од чак 6 500 примерака свакако да је могао, нешто тако и да постигне.
За разлику од међуратног периода, када су се поједине песме Десанке
Максимовић у Чехословачкој превасходно појављивале на чешком језику,
током шездесетих и седамдесетих година, ситуација се променила са појавом
превода на словачки језик. Уједно, радило се о периоду, посебно у другој половини шездесетих година, током којег је постојала све већа културна сарадња
Југославије и Чехословачке,64 уз практично стабилне политичке и страначке
везе комунистичких партија. Такво стање било је између осталог потврђено и
неколицином посета на највишим државним и партијским нивоима две земље,
без обзира што су се такви сусрети више-мање увек одвијали под велом ослушкивања реакција совјетске спољне политике.65
58
Видети: „Mezinárodní setkání spisovatelů“, Rudé právo, 10. 6. 1964, ročník 44, č. 160, 1;
„Mezinárodní setkání spisovatelů“, Rudé právo, 12. 6. 1964, ročník 44, č. 162, 4.
59
Видети: Blečić, Desanka Maksimović. Život praćen pesmom; Поповић, „Животопис Десaнке
Максимовић. Песникиња душе Србије“.
60
Видети: Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 73.
61
Snímky krajiny poezie. Malý výbor z jugoslávských básníků XX. století, sestavili Irena Wenigová,
Dušan Karpatský, (Praha: Československý spisovatel, 1966), 114–115.
62
Dorovský, „Láska žádá o milost“, 109.
63
Snímky krajiny poezie, без стране.
64
Видети: Александар Илић, „Успомене, чињенице, упутства. Српско-чешка сарадња у
раздобљу нормализације“, Од Мораве до Мораве II. Из историје чешко-српских односа. Od
Moravy k Moravě II. Z historie česko-srbských vztahů, приређивачи Верица Копривица, Александра
Корда-Петровић, уредник чешког дела Вацлав Штјепанек, (Нови Сад: Матица српска у сарадњи
са Матицом моравском, 2011), 235–237.
65
Видети: Ljubodrag Dimić, „Pogled iz Beograda na Čehoslovačku 1968. godine“, Tokovi istorije,
3–4 (2005), 209–213; Jan Pelikán, „Návštěva Josipa Broze Tita v Praze v srpnu 1968“, Slovanské
historické studie, 32, (2007), 139–144; Jan Pelikán, „Plzeňské, 13. pramen, sběr hub a naleziště uranu.
Črta k mentalitě vůdců socialistického Československa a federativní Jugoslávie“, Од Мораве до Мораве
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У том периоду (1966. године) појавила се на словачком језику збирка песама
Десанке Максимовић Nech sa páči na výstavu detského maliara (Изволите на изложбу деце сликара) у преводу Љубомира Фелдека (Ľubomír Feldek, 1936).66 Ова
збирка у тиражу од 3 000 примерака била је посвећена деци уз врло занимљиве
илустрације Живојина Ковачевића. Практично, била је то прва самостална збирка песама Десанке Максимовић, која се појавила у преводу у Чехословачкој.67
Врло брзо, већ 1968. године, уследила је нова збирка песама на словачком
језику под насловом Láska a súcit (Љубав и саосећање) у издању издавачке куће
Савеза словачких писаца.68 Радило се о избору поезије Десанке Максимовић у
коме су се по одлуци уредника издања и преводиоца на словачки језик Витјазослава Хечка (Víťazoslav Hečko, 1919–1972) нашле неке од познатијих песама
југословенске и српске песникиње, између осталих песме из збирке Тражим
помиловање. Лирске дискусије с Душановим закоником, објављене првобитно
на српском језику 1964. године,69 као и песме из других збирки: Мирис земље,
(Београд 1958), Говори тихо, (Београд 1961) и Песме, (Београд 1965). Целу
збирку пратио је поговор Душана Костића, везан за живот и стваралаштво
Десанке Максимовић.70 Иако је тираж износио за то време релативно скромних 300 примерака, у том тренутку радило се о најобимнијој збирци песама
Десанке Максимовић објављеној на словачком језику (такође и у поређењу са
свим њеним ранијим делима, која су изашла на чешком језику), с обзиром да
је споменута збирка обухватала више од 90 песама.71
Управо у време, када се појавила споменута збирка песама под словачким
називом Láska a súcit, дешавале су се неке од великих друштвено-политичких
промена у Чехословачкој, почевши од смене партијског и државног руководства
од почетка 1968. године, преко разних захтева за либералније социјалистичко
II. Из историје чешко-српских односа. Od Moravy k Moravě II. Z historie česko-srbských vztahů,
приређивачи Верица Копривица, Александра Корда-Петровић, уредник чешког дела Вацлав
Штјепанек, (Нови Сад: Матица српска у сарадњи са Матицом моравском, 2011), 221–227; Милан
Совиљ, „Писање листа Rudé právo о Јосипу Брозу Титу у важним моментима југословенскочехословачких односа 1945–1969“, Токови историје, 1 (2018), 142–150.
66
Desanka Maksimovičová, Nech sa páči na výstavu detského maliara, preložil Ľubomír Feldek,
ilustroval Živojin Kovačević, (Bratislava: Mladé letá, 1966).
67
Уједно је у складу са правилима чешког и словачког правописа, презиме Десанке
Максимовић промењено додавањем наставка – ová (ова), које служи, да би се разликовао род особе
о којој се пише или говори. Тако је у преводу збирке песама из 1966. године, Десанка Максимовић
уведена на насловној страни као Desanka Maksimovičová (Десанка Максимовићова). То је био
случај и у споменутој збирци Snímky krajiny poezie из 1966. године, али и у неким каснијим
издањима песама Деснаке Максимовић на чешком и словачком језику.
68
Desanka Maksimovićová, Láska a súcit, preložil Víťazoslav Hečko, (Bratislava: Slovenský
spisovateľ, 1968).
69
Видети: Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 202–203.
70
Maksimovićová, Láska a súcit, 153–160.
71
Исто, 7–152. Видети: Dorovský, „Láska žádá o milost“, 109.
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друштво на пролеће исте године (у данашњој стручној литератури и јавном дискурсу се обично користи израз Прашко пролеће), па све до војне интервенције
Совјетског Савеза и неколицине других земаља Варшавског пакта у августу
1968, што је на крају вратило чехословачку државу и друштво под већу контролу
самог Совјетског Савеза.72 Иако је готово немогуће истицати неку директну повезаност преведених и објављених дела Десанке Максимовић у Чехословачкој
1968. године и након краха Прашког пролећа (коначне политичке промене и
успостављање новог просовјетског руководства Комунистичке партије Чехословачке су се одиграле априла 1969. године) са политичком ситуацијом у тој земљи,
могуће је бар покушати протумачити нека преведена дела и евентуално пронаћи
извесну индиректну везу са тадашњим дешавањима у чехословачкој средини.
Збирка песама Тражим помиловање. Лирске дискусије с Душановим закоником
до сада се тумачила на разне начине,73 али исто тако њен ванвременски значај
и ванпросторна вредност, могли су се огледати и у времену непосредно након
настанка саме збирке и изван простора саме тадашње југословенске државе.
„Дијалог“ који је песникиња водила са владаром о кривици и правди, о казнама и опроштајима, као и о грешницима и правима,74 али исто тако „тражење
помиловања“ од истог тог „владара“ за оне „људе на раскршћу... између Запада
и Оријента... за људе који ником нису прави, јер јасно виде...“,75 могли су за
евентуалног чешког и словачког читаоца имати извесну индиректну конотацију
са ситуацијом у Чехословачкој управо у време када је део чехословачког друштва
и ново, реформско државно и партијско руководство „тражило“ неки свој пут
током Прашког пролећа у односу на Совјетски Савез, како је обично у то време
истицано „у социјализам са људским ликом“.
Са почетком периода тзв. нормализације (практично повратак уређења
чехословачке државе и друштва из времена пре Прашког пролеће 1968. године)
и њеним трајањем све до краја осамдесетих година, могуће је уочити неке друге
мање промене, које су пратиле даље објављивање песама Десанке Максимовић
у Чехословачкој. Песме из њене збирке Тражим помиловање нису се неко време
преводиле и објављивале, али су зато биле заступљене неке друге. У избору
дела тадашњих југословенских песника o стваралаштву за децу и омладину
нашле су се 1975. године и три песме Десанке Максимовић у преводу Јиржија
Вацлава Свободе (Jiří Václav Svoboda, 1924–1981), од којих је назив једне Bílá
72
Видети детаљније о односима Југославије и Чехословачке у време Прашког пролећа:
Jan Pelikán, Jugoslávie a Pražské jaro, (Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Togga, 2008).
73
Видети на пример: Blečić, Desanka Maksimović. Život praćen pesmom, 106–108; Десанка
Максимовић, Тражим помиловање. Лирске дискусије с Душановим закоником. Интегрално
критично издање, приредио Станиша Туњевић, (Београд: Задужбина Десанке Максимовић,
Народна библиотека Србије, Чигоја штампа, 2005), 125–140.
74
Maksimovićová, Láska a súcit, 127–151.
75
Исто, 150. Видети песму За људе који јасно виде: Максимовић, Тражим помиловање, 89.
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vrána (Бела врана) узет и за део назива целог издања – Bílé vrány aneb pojďte si
vymýšlet, pojďte si hrát (Беле вране или хајде да маштамо, хајде да се играмо).76
Након дужег времена, ка превођењу песама Десанке Максимовић, вратио
се већ неколико пута споменути Ото Франтишек Баблер. У релативно крећем
поговору, Баблер је истакао неке од биографских података Десанке Максимовић,
али исто тако развој њеног стваралаштва од двадесетих година (када је између
осталог преводио њене песме на чешки језик) па све до краја седамдесетих
година, када се управо појавила збирка њених песама на чешком језику под
називом Odkaz a jiné básně (Опорука и друге песме) 1978. године.77 У Другом
светском рату и у последицама, које је тај рат оставио за собом, Баблер је видео
прекретницу у стваралаштву Десанке Максимовић, које се развијало од првобитних песама прожетим личним доживљајима и касније општег карактера (у
међуратном периоду) ка родољубивој поезији (након 1945. године).78 Баблер је
том приликом такође истакао значај неких од мотива, које је Десанка Максимовић користила у својој поезији и песмама а које су се нашле у саставу чешког
издања Odkaz a jiné básně, као што су основна животна осећања људског постојања (у песми Už nemám čas – Немам више времена), па преко неких трајних
вредности међуљудских односа (у песми Slíbilas, že budeš věčná – Обећала си
да ћеш бити вечна) све до биланса живота саме песникиње (у песми Odkaz –
Опорука), к чему је доспела, како је нагласио чешки преводилац, кроз збирку
песама Тражим помиловање.79
Са веће временске дистанце данашњем пажљивом читаоцу би могло да
западне за око неколико детаљу у вези са издањем ове збирке песама из 1978.
године. Збирка је изашла практично као џепно издање поводом Међународног
дана жена споменуте године, у време, када су жене у социјалистичкој Чехословачкој и Југославији имале много већа права, него што је то био случај, посебно
са југословенским друштвом, у доба када је Баблер писао своје прве текстове
о српским песникињама и између осталог о Десанки Максимовић скоро пола
века раније. Назив издавачке куће би такође могао да привуче пажњу данашњем
читаоцу. Радило се о Фабричком клубу Револуционарног синдикалног покрета Чешкоморавске Колбен-Дањек фирме у Бланску (Závodní klub ROH ČKD
Blansko). У питању је била позната фирма за машиноградњу, која је до краја
Другог светског рата била део великог Чешкоморавско Колбен-Дањек концерна
са седиштем у Прагу. Иако је Револуционарни синдикални покрет (Revoluční
Bílé vrány aneb pojďte si vymýšlet, pojďte si hrát, vybral a uspořádal Z. K. Slabý, ilustrovala
Květa Pacovská, (Praha: Albatros, 1975), 19–20, 51–52, 169–170.
77
Desanka Maksimović, Odkaz a jiné básně, vybral a přeložil O. F. Babler, (Blansko: Závodní
klub ROH ČKD Blansko, 1978).
78
Исто, 29–30.
79
Исто, 31.
76
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odborové hnutí – ROH) створен непосредно након Другог светског рата као масовна синдикална организација, по свом чланству и значају у друштву, постао је
познатији тек након политичких и друштвених промена у Чехословачкој 1968.
и 1969. године. Интересантно је да су песме југословенске и српске песникиње,
која није имала додирних тачака са већ истакнутим променама у Чехословачкој
изашле управо у издању једне фирме, која се бавила машиноградњом и то уз
помоћ одељења политичке пропаганде споменутог предузећа. Према актуелном
узајамном електронском каталогу књига свих чешких библиотека (Souborný
katalog České republiky), издавачка кућа, која је 1978. издала споменуту збирку
песама Десанке Максимовић, објавила је у периоду од 1970. до 1990. године
(практично током трајања тзв. нормализције) укупно 24 књиге (што не мора
да значи да је то био у то време и коначан број објављених наслова) и то углавном збирке поезије и неколико публиција о примењеној уметности везаних за
Чехословачку, али и за неке друге тадашње социјалистичке земље (Совјетски
Савез, Југославију, Пољску). Према подацима из тог каталога, Ото Франтишек
Баблер се појављивао као преводилац неколико књига поезије разних аутора.80
С веће временске дистанце можемо претпоставити, да се радило о једној врсти
пропагирања књижевног стваралаштва преко већих чехословачких државних
фирми, које није неопходно морало да се везује за политичке прилике из
времена тзв. нормализације, али су у најмању руку аутори, чија су дела тада
објављивана, били из земаља, са којима је социјалистичка Чехословачка имала
релативно добре односе.81 Уједно, радило се о једној врсти, условно речено,
практичне издавачке делатности, која свакако није била примарна активност
једног предузећа као што је била Чешкоморавска Колбен-Дањек фирма у Бланску, али је служила тадашњим приликама и штампању одговарајућих брошура
и публикација. За Међународни дан жена обично су радницама дељене књиге
поезије као поклон и уједно знак пажње предузећа.82
У време када је социјалистичка Југославија већ полако, али сигурно западала у своју политичку, друштвену па и економску кризу, у чехословачкој
средини, која је и сама крајем 1989. године доживела велике политичке и
80
Видети: Katalogy a databáze Národní knihovny ČR – Souborný katalog ČR, https://aleph.nkp.
cz/F/Q6465J94JXEGL5C33J2BMVQS5GGYEACBGEJ6B4IFANIAUVQDNY-34117?func=shortjump&jump=000001 [24. 8. 2020].
81
О чехословачко-југословенским односима 70.-тих и 80.-тих година у време тзв.
нормализације у Чехословачкој видети: Ondřej Vojtěchovský, „Jugoslávie a první fáze tzv. normalizace
v Československu“, Dvacáté století–The Twentieth Century, 1 (2010), 13–38; Jan Pelikán, Ondřej
Vojtěchovský, „Od Titova odchodu k Černěnkově smrti. Československo a Jugoslávie v první polovině
80. let 20. století. Základní obrysy vývoje vzájemných vztahů,“ Slovanský přehled, 105, 2 (2019),
223–275; Jan Pelikán, Ondřej Vojtěchovský, „Na konci cesty. Československo-jugoslávské vztahy v
druhé polovině 80. let”, Slovanský přehled, 106, 1 (2020), 31–88.
82
Hrdinová, Otto František Babler, 42.
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друштвене промене са падом комунистичког режима, појавила се још једна
песма Десанке Максимовић у преводу Лудјека Кубиште (Luděk Kubišta, 1927)
и Ирене Венигове на чешком језику – Gračanico… (Грачаница). До одређене
мере, назив ове публикације, где су се поред Десанке Максимовић, нашле не
само песме других српских песника, који су живели и стварали у 20. веку, али
и раније,83 већ и историјске студије и поједини историјски извори,84 могао је да
ослика и једну од актуелних тема тадашње југословенске државе и друштва –
Косово и Метохију. Збирка песама, историјских студија и објављених извора
под називом Co se stalo na Kosovu rovném (Шта се догодило на Косову равном)
из 1990. године била је уједно и једна од последњих на чешком језику, где се
појавило име Десанке Максимовић још за њеног живота.85
Чехословачка штампа је повремено спомињала неке од битнијих животних
јубилеја Десанке Максимовић,86 али исто тако у скромном облику и њен одлазак
са животне и професионалне позорнице. Вести о њеној смрти 11. фебруара 1993.
године пратили су углавном краћи текстови у чешким књижевним часописима.
Тако је у часопису Tvar (Облик) изашао чланак на чешком језику списатељице
Анђелке Милојковић посвећен животу и стваралаштву Десанке Максимовић уз
истицање податка, да је позната песникиња рођена крајем 19. и да је преминула
крајем 20. века, спајајући на тај начин, како је истакла ауторка овог некролога,
цео један век љубављу. У свом чланку под називом Láskou spojovala staletí
(Љубављу је спајала векове), Анђелка Милојковић је нагласила да је Десанка
Максимовић била не само најзначајнија српска песникиња 20. века, већ и да
је постојала повезаност њеног стваралаштва са чешком и словачком средином
(пре свега кроз истакнуте збирке песама, односно антологије из 1929, 1966. и
1978. године).87
Већ споменути чешки недељник Literární noviny објавио је у истој години,
када је Десанка Максимовић преминула, у оквиру своје рубрике Literární výročí
(Kњижевне годишњице) кратку информацију да је на дан 16. маја 1993. пре
„95. година рођена српска песникиња и прозаистка..., чију песму Крваву бајку,
посвећену стрељаним гимназијалцима у Крагујевцу за време Другог светског
Биле су објављене на пример песме Симе Милутиновића Сарајлије, Вука Стефановића
Караџића, Ђуре Јакшића, Јована Јовановића Змаја, Лазе Костића, Милутина Бојића, Милана
Ракића, Алексе Шантића, Васка Попе и многих других.
84
Од историјских студија, били су преведени текстови историчара Радета Михаљчића и
Радована Самарџића, док су такође били објављени бројни историјски извори и одломци из
старих публикација (на пример белешке и писма о Косовском боју, делови из житија деспота
Стефана Лазаревића од Константина Филозофа из 1431, или пак исечак из Краљевства Словена
Мавра Орбина из 1601.).
85
Co se stalo na Kosovu rovném, vybral a uspořádal Dušan Karpatský, (Praha: Odeon, 1990).
86
Dorovský, „Láska žádá o milost“, 109.
87
Andjelka Milojkovićová, „Láskou spojovala staletí (Za největší srbskou básnířkou XX. století)“,
Tvar, 8. 4. 1993, ročník 4, č. 14, 2.
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рата, зна у њеној домовини свако дете“.88 Исто тако, аутор ових редова, истакао
је да јој чешка средина није посветила довољно пажње, осим превода Оте Франтишка Баблера и збирке песама под називом Odkaz из 1978. године.89 Евидентно
је да је аутор ових кратких информација превидео збирке песама, које су након
Другог светског рата изашле на словачком језику, као и неколицину песама на
чешком језику у међуратном периоду.
Након смрти Десанке Максимовић, у време када су се уместо Чехословачке појавиле две самосталне земље – Чешка Република и Словачка, њена
дела су опет добила на значају са новим, иако не толико бројним преводима.
Обимна антологија модерног српског песништва појавила се 1996. године под
називом Nekonečný modravý kruh. Antologie srbské moderní poezie (Бесконачни
плавкасти круг. Антологија модерне српске поезије), где је своје место нашло и
неколико песама Десанке Максимовић, уз више од 70 других аутора.90 Један од
преводилаца тих песама, већ неколико пута споменути Иван Доровски (уз њега,
песме Десанке Максимовић је превела и Дагмар Доровска – Dagmar Dorovská,
1938) написао је дужи предговор, где је између осталог истакао и име Десанке
Максимовић, као и раније преводе неких њених песама.91
Једна од (за сада) последњих познатих збирки Десанке Максимовић
објављена на чешком језику представља већ споменута публикација под називом
Žádám o milost (Молим за милост) из 1998. године, коју је уз преводе песама
приредио Иван Доровски.92 Он је уједно аутор предговора, који је насловио
Láska žádá o milost (Љубав моли за милост), где је приказао књижевни пут познате југословенске и српске песникиње, као и у кратким цртама њене песме
и издања на чешком и словачком језику.93 У овој збирци, нашле су се већ неке
од раније преведених и објављених песама на чешком језику и то управо од
стране самог Ивана Доровског, као и неке од песама из збирке Тражим помиловање, али исто тако и песма Krvavá pohádka (у оргиналу Крвава бајка). Како
је у предговору Доровски истакао, цела збирка песама објављена поводом 100.
годишњице рођења песникиње, представљала је уједно „малу отплату дуга, који
чешки преводиоци имају према делу Десанке Максимовић“.94
У данашње време могли бисмо само претпоставити, у којој мери су поједине песме могле имати већег одјека у некадашњој Чехословачкој, и то пре свега
D. K., „Literární výročí“, Literární noviny, 13. 5. 1993, ročník IV, 15.
Исто.
90
Nekonečný modravý kruh. Antologie srbské moderní poezie, sestavili a údaje o autorech napsali
Ljubiša Điđić a Ivan Dorovský, (Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996).
91
Исто, 8.
92
Desanka Maksimovićová, Žádám o milost, vybral, přeložil a úvod napsal Ivan Dorovský, (Brno:
Masarykova univerzita ve spolupráci se Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice, 1998).
93
Исто, 3–13.
94
Исто, 13.
88
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оне, које су се појављивале у доба битнијих државних и друштвених промена.
Без обзира на чињеницу, да велики број песама Десанке Максимовић никада
није преведен на чешки и словачки језик, остаје забележено, да су неки од
њених познатијих и значајнијих радова ипак угледали светлост дана у чешкој
и словачкој средини, временом „кореспондовали“ са тим срединама и њеним
читаоцима, трагајући „за помиловањем“ и „спајајући љубављу векове“.
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Summary
Milan Sovilj, PhD
In search of absolution: Reflections of Desanka Maksimović’s work in
Czech and Slovak social contexts
A large number of papers have been written on the famous Yugoslav and Serbian
poetess Desanka Maksimović (1898–1993), mostly in literary and scholarly form, and they
were mainly published in Serbia. However, her rich creative opus and published poems were
not related exclusively to Serbian literature, that is, during a larger period 20th century for the
Yugoslav cultural context. They had already won over audiences in other countries, primarily
through translations into other languages. This also referred to the Czech and Slovak milieu.
Czech and Slovak audiences could read some of her first verses translated into Czech as
early as 1926. Maksimović even stayed in contact with some of the translators, as evidenced
today by the preserved correspondence in one Czech archive. Although it would be very
difficult to find a connection between the translated and published poems by Maksimović
and the political situation in Czechoslovakia at the time, some of them just seemed to have
appeared during very difficult times for the Czechoslovak state and society. Maksimović has
often been connected with the participation of the Yugoslav delegation at the international
congress of Penn clubs in Prague at the end of June 1938, at the time when the so-called
Sudeten Crisis had already become a current problem in Czechoslovakia, so a presence of a
foreign representative (regardless of their capacity) could have been as a sign of support for
the then Czechoslovak leadership with regard to Nazi Germany. Maksimović’s poems were
also being translated after the Second World War, not only into Czech but also into Slovak.
Some of her most famous poems from the collection I seek absolution were included in the
collection of poems translated and published in the Slovak language – Láska a súcit (Love
and Compassion) in 1968, precisely at the time when some of the major political and social
changes were taking place in the Czechoslovak state and society, expressed through a series of
rather liberal reforms, defined as the Prague Spring. The discussion which Maksimović held
in her poems about „people at the crossroads ... between the East and the West“, about guilt,
justice, as well as punishment and forgiveness, could have had an indirect connection with
the situation in which Czechoslovak society, the new reformist party and the state leadership
found themselves with regard to the Soviet Union. Based on the analysis of the translated
poems by Maksimović into Czech and Slovak from 1926 until the end of the 20th century,
with the help of the few archived documents, as well as the press and the relevant literature
of the time, the here presented paper could offer a view on this famous poet’s work and its
reflections in the Czech and Slovak social contexts.
Keywords: Desanka Maksimović, poems, reflections of the work, Czechoslovakia,
Yugoslavia, 20th century.
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Интервју са
Љубинком Трговчевић Митровић
Приложени интервју са професорком Љубинком Трговчевић Митровић
спроведен је 14. новембра 2021. године у Београду. Главна тема разговора
односила се на помоћ која је из Београда слата у Сарајево, које је било под
опсадом у периоду од 1992. до 1995. године. Професорка Трговчевић је активно
учествовала у овим хуманитарним акцијама.
Које антиратне организације су постојале у Београду током ратова у
Хрватској и Босни и Херцеговини?
Када су почеле прве назнаке рата, скоро да није било правих антиратних
организација. Постојале су политичке организације које су по свом статуту и по
ономе што су радиле биле антиратно оријентисане. Пре свега, основани су УЈДИ
и Грађански савез који су окупљали спектар људи који су били и против рата и
против рушења Југославије, као и против ширења братоубилачке мржње, то јест
против ширења мржње према другим народима и народностима у Југославији.
Кад је рат почео да се захуктава, тако су постепено почеле да ничу те антиратне
организације. Знамо да су већ 1991. године, после демонстрација из марта исте
године, почеле да се формирају одређене групе људи које ће заступати идеју
да по сваку цену треба спречити рат, јер се видело да се иде у сукобе великих
размера. Тако да, када су почеле прве ратне акције, од Боровог села, преко Дубровника, почињу директно да се формирају прве антиратне организације. Тада
је створен Центар за антиратну акцију који је у то време водила Весна Пешић и
паралелно са њим, читаве јесени у Дому пионира су се организовали скупови
људи који су били веома посећени. На њима се расправљало о разним темама
против рата и о свему што се тицало будућности тих наших југословенских
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простора. Значи да је већ од 1991. године постојао читав низ неких антиратних
акција које су, мање-више, биле у оквиру неких организација, али су често биле
и ствар појединаца. Рецимо, ја бих хтела да упозорим на неке акције које су
тада биле мало примећене, као што је паљење свећа за Миодрага Миленковића.
Реч је о оном војнику, младићу, који је био мобилисан и који је одбио да се
прикључи једном или другом реду и на крају је извршио самоубиство пуцајући
себи у главу. О томе је чак написана и једна књига. Иван Чоловић је баш био
ангажован око настанка те књиге. Тада су свеће биле паљене око Председништва
и, просто, то су биле акције које су давале подршку младим људима који нису
хтели да буду мобилисани и да иду у рат како би се борили против својих дотадашњих сународника на другим просторима Југославије. Тако да, може се
рећи, да је био читав низ акција које су постепено добијале форму и неко право
организационо устројство. На пример, из тих састанака који су били у Дому
пионира израстао је Београдски круг годину дана касније. Дакле, био је читав
низ тих појединачних акција, Жене у црном, УЈДИ, лист Република који је био
јако ангажован и, наравно, оне акције које је водио Б92 који је у то време имао
потпуно другачију улогу у односу на оно што се данас зове тим именом. Б92
је у то време успео да окупи музичаре у циљу да се организује један велики
митинг на Тргу републике где су многи људи говорили о актуелним темама,
баш у априлу 1992. године када је и почела опсада Сарајева.
Како бисте Ви описали улогу тих антиратних покрета у Београду?
Мислим да су они, у сваком случају, скретали пажњу на то да многи грађани Београда нису сагласни са оним што се дешава. Међутим, треба поменути
да је овде реч о потпуно другачијем времену. Када је почео рат у Сарајеву, ми
смо једино преко Јутела [Yutel] могли да видимо шта се дешава. Ја сам имала
Јутел и ја сам гледала тај пренос када је почело окупљање грађана и када је
у Сарајеву почео тај, како да кажем, „рат уживо“. На пример, то смо гледали
преко Јутела. Ја се сећам када сам препричавала свом оцу и када сам покушала
да му објасним шта се дешава, он није веровао. Дакле, људи нису веровали јер
су средства комуникације била неупоредиво слабија него сада. То је било доба
када су врло ретки појединци имали компјутер и имејл. Реч је о периоду од пре
30 година када друштвене мреже уопште нису постојале, а када су телевизије
биле јако затворене. Дакле, једина могућност грађана Београда да сазнају нешто
о томе шта се дешава у Сарајеву је био Јутел – ко је могао да га слуша и ко је
хтео да га слуша. Затим Б92, али Б92 је био толико слаба радио станица… Ово
су сада екскурси, али ја, иако сам становала у центру Београда, да бих слушала
радио Б92 морала сам да ставим неке мердевине близу прозора, па радио апарат
на њих, а некада бих могла да га слушам само из кухиње носећи транзистор по
кући како бих ухватила сигнал. То су била времена када су биле неупоредиво

MA Андријана Влаховљак, Интервју са Љубинком Трговчевић Митровић

81

мање могућности да се нешто сазна, а ипак је било много људи спремних на
антиратне акције, него што би то био случај данас. Вероватно је то било јер људи
тада још увек нису могли да верују да до рата уопште може доћи и људи склони
миру били су пуни елана, мислећи да још увек могу нешто спречити. После 30
година и свих тих напора видимо да то није било тако једноставно. Медији су
били потпуно заробљени. Била је Наша Борба, био је Б92, био је Јутел, али је
он морао да напусти Сарајево, тачније новинари Јутела, само неколико дана
након 6. априла 1992. године, и тада је могућност да се било шта сазна била у
потпуности сужена.
Које организације и појединци су се бавили прикупљањем хуманитарне помоћи за цивиле који су живели на подручјима која су била захваћена
ратом?
Ја ћу нешто више говорити о Сарајеву. Не могу чак рећи ни да је све било
организовано у оквиру организација, али у сваком случају и УЈДИ и Република су ту извршили свој велики утицај. Тако да, како је почео рат у Сарајеву,
било је много људи који су тамо имали познанике, пријатеље или родбину
и они су почели да се интересују и да сазнају шта се тамо дешава. Не могу
да се сетим у ком тренутку су тачно укинуте телефонске везе, али врло брзо
након почетка опсаде, још у априлу 1992. године, више није било могућности
да се директно комуницира са опседнутим Сарајевом. Оно што се врло брзо
видело, то је чињеница да у том рату највише страдају цивили који су у самом
граду. Неки су наравно успели да изађу и они су нешто могли да нам кажу,
али у сваком случају, многи људи које смо познавали су ипак остали тамо и
за њих смо знали да су патили. Оно што је тада почело и у чему сам и ја пуно
учествовала, то је била могућност да се шаљу неки пакети хране, јер су храна
и лекови били оно што је било потребно људима у Сарајеву. Од јесени 1992.
године почињу да се организују неке акције, ко би и како могао да достави
храну. Знам да је први покушај био преко организације коју је покренуо Гане.
Гане је био менаџер Индекса и још неких певача. Он је организовао у пролазу
испод Мостарске петље један пункт, где смо ми доносили пакете и онда је
он преко Пала успевао да те пакете достави до људи у Сарајеву. Затим је био
покушај и цркве да се и она организује, међутим, у Сарајеву је био остао само
један свештеник српске православне цркве, сви остали су изашли из Сарајева. Тако да су се организовали неки свештеници који су тада били у пензији,
као на пример прота [Крстан] Бијељац који се тада ангажовао да помогне
православном становништву. Следеће су биле неке међународне хуманитарне
организације и ја сам ту била највише укључена. Пре свега морам поменути
Адвентистичку цркву која је, управо зато што је била национално неутрална,
успевала да организује да се шаље хуманитарна помоћ у Сарајево, али све те
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помоћи су биле ограничене. Имали су ограничен број пакета који су могли да
пошаљу и морали сте прво да добијете број са којим бисте добијали кутију у
коју бисте спаковали и послали помоћ. Ја сам рођена Сарајка, иако сам живела
јако мало у Сарајеву, као беба сам се преселила у Београд, али сам тамо имала
родбину и била сам јако заинтересована, имала сам и лични интерес, да се
укључим у те акције. Онда сам се сетила да је један наш колега, талентовани
историчар радио у АДРИ, звао се Божидар Лазић. Отишла сам код њега, они
су били у улици Божидара Аџије у Београду (сада је та улица променила име),
и успела сам преко њега да се укључим са групом од десетак људи, да будемо
њихови помагачи. То је била једна група људи која је била организована на тим
пунктовима да прима пакете од грађана, да прегледа шта се у кутијама налази
и онда даље да то пакује, то јест да ради као нека контрола и као чиста радна
снага. Ми смо то радили и могу да кажем да је то био најинтелектуалнији скуп
људи који је радио физичке послове. Са нама је на пример била балерина Јелена
Шантић, био је глумац Народног позоришта Мики Мемишевић (он је млађима
углавном непознат јер је већ крајем 1993. године отишао у Канаду), било је
неколико доктора наука укључујући и мене, неколико доктора књижевности и
тако даље. Дакле били смо физикалци са јако високим звањима. [Смех] Ми смо
сваки дан долазили у просторије АДРЕ кад је било прикупљање и организовали
смо се да скупљамо од људи ту помоћ и да је прегледамо. Било је забрањено да
се пакују алкохол, цигарете и кафа, могли су да се шаљу само лекови и храна,
то јест нека сува храна која је могла да издржи тај пут, јер се никад није знало
колико ће помоћ путовати. То је била конзервирана храна, пиринач, брашно,
со, тестенине, пасуљ и таква врста хране јер се, као што сам већ рекла, никад
није знало колико ће транспорт да траје. Тако смо ми помагали тим људима да
се помоћ пакује и да се шаље у Сарајево, а заузврат ми смо добијали могућност
да и ми пошаљемо један број кутија помоћи за наше пријатеље или родбину.
На пример, сећам се, једанпут да је мој муж рекао да бих могла да одвојим
једну кутију за нашег пријатеља, који је био босански академик, по занимању
историчар и ја сам му послала један пакет. Сећам се, после рата када сам га
срела, истакао је да није могао да верује да ће у том рату неко њега да зове и
да ће неко из Београда баш њему да пошаље пакет. Рекао ми је да су он и жена
само плакали када су отворили пакет, који је, као и сви, био веома сиромашан.
Зашто су пакети били сиромашни? Па, зато што смо и ми били сиромашни...
То је период 1992. и 1993. године када је у Србији била огромна инфлација и
када су радње у Београду биле потпуно празне, па је било тешко да било шта
купимо. У међувремену смо се организовали и пронашли смо где шта има да
се купи. Једанпут је једна моја пријатељица, која је била мало богатија (јер је
увек имала бензина, а ми остали смо бензин чували за не дај боже), сазнала да
у Гроцкој има распродаја конзерви са компотом од брескви. Она је отишла и
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за све нас набавила ову намирницу. Тако да, чим бисмо сазнали да у граду има
неко место где је могуће купити храну која може да се пошаље у Сарајево ми
бисмо покушали да је набавимо, јер смо знали да онима који живе у Сарајеву
то много значи. Када сам после рата причала са људима из Сарајева, они су и
сами напомињали колико им је значило то што су добијали пакете хуманитарне
помоћи од пријатеља из Београда.
Које су биле потешкоће са којима сте се сусретали и да ли је било неке
врсте саботирања ових акција?
Оно што сигурно знам, то је да многи пакети које смо послали, никада
нису стигли. Пакети који су се слали из Београда обично су стизали до Пала
или до Источног Сарајева, и ти први пакети које смо ми слали, посебно они
које је „Добротвор“ Српске православне цркве организовао, никад нису стигли
до оних којима су били намењени, и ја не знам где су они завршили. Међутим,
ништа са сигурношћу не могу да кажем, јер ми тада нисмо имали комуникацију
са онима којима смо те пакете слали, углавном бисмо све то много касније
сазнали. Често смо и преко иностранства сазнавали да ли су им пакети стигли
или не, јер би они јавили људима који су живели, на пример у Италији или
Америци, па би онда они (ови из Италије и Америке) звали нас да нам дојаве
да ли су ствари стигле или нису. У сваком случају, то су биле само неке тешкоће. Друго, није било баш згодно бавити се оваквим хуманитарним радом
у то време, када Шешељ витла по Београду, када се рат већ захуктао, када су
сви Муслимани, сви Хрвати, дакле католици, Албанце да и не помињем – сви
су они непријатељ, а ви радите за једну црквену организацију, једне верске
деноминације, која није омиљена у српском народу. Прво, требало је тамо се
појавити и радити са њима. Међутим, тој екипи са којом сам ја сарађивала
било је јако важно да помогне и сви смо радили тамо пуног срца. Онда је врло
брзо, кад је основан и Центар за културну деконтаминацију, направљена и једна
изложба која је говорила и о тим београдским хуманитарним акцијама помоћи
Сарајеву, али је на неки начин и показивала како се живело у Сарајеву. Тамо
су биле изложене и неке порукице које су стизале, затим ти најједноставнији
рецепти шта се, на пример, све може скувати од сушеног грашка и сочива, или
шта се може направити „од ничега“, да тако кажем. Тако да, могу рећи, да је
било добро што су се наше акције шириле упркос свим потешкоћама. Имали
смо и групу која се звала „Живети у Сарајеву“ и ми смо се често састајали,
тражећи могућности шта се још за Сарајево може урадити. Имали смо чак и
свој беџ и ја сам носила тај беџ.
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Које организације или појединци су били везе у Сарајеву које би даље
дистрибуирале помоћ до оних којима је она била намењена?
Већ сам поменула да су ти камиони из Београда долазили у Источно Сарајево или на Пале. Онда би се радило на томе да се обавесте људи којима су
пакети стигли у тој тури, да ће у то и то време њихова кутија бити на неком
одређеном хуманитарном пункту у Сарајеву.
Колико је времена требало да пакет из Београда стигне до некога ко
је живео у Сарајеву?
Ух, то је сигурно било и по две-три недеље, како када. Тај транспорт је
јако дуго трајао, зато у пакете није могло да иде ништа од намирница што је
било кварљиво, већ само конзерве и те суве ствари, суви грашак, сочиво, пасуљ,
пиринач. То су биле ствари које смо слали. А и рекла сам Вам, овде је била инфлација, рафови су били потпуно празни, вероватно сте и гледали те слике. Јер
ми смо имали потпуно празне продавнице и нама је било ужасно тешко да све
то набавимо. Ја сам са супругом 1. фебруара 1994. године отишла на два месеца
у Немачку, јер су неке колеге мало покушале да нас извуку из ове ситуације.
Замислите колико смо ми били опседнути конзервираном храном, када смо тамо
први пут ушли у самопослугу искључиво смо купили конзерве, а имали смо у
понуди све друго свеже и месо и воће, али та навика да имате нешто конзервирано ради рата се толико усадила у нас, да нам је требало доста времена да се
одвикнемо од те лоше навике. [Смех] То су биле ужасне године. Сећам се, то је
био крај 1993. године, пред сам дочек Нове године, ја сам ишла по мужевљеву
плату да бих је одмах искористила. Тада је мој муж био шеф катедре, редовни
професор, узела сам његову плату која је била овако дебела [руком је показала
колики је слог новчаница то био] и сјурила сам се са Филозофског факултета на
Зелени венац да нешто купим, а то су била јаја која су нам била потребна. Тада
сам видела да од те читаве плате једног шефа катедре ја могу да купим осам јаја.
Пошто никад до тада нисам куповала јаја на комад ја сам се извинила продавцу
и рекла да имам новца само за осам јаја. [Смех] Он ме је тада погледао и рекао:
„Госпођо, људи купују некад и само једно.“ Дакле, ја сам била јако богата што
сам за плату једног редовног професора могла да купим чак осам јаја. Знате,
ово је само још једна епизода која говори о томе колико нам је било тешко да
у таквим околностима несташице прикупљамо и хуманитарну помоћ за људе
у Сарајеву. То су биле те године...
Која ситуација из тог периода Вам је остала у сећању као најупечатљивија?
Сећам се... Да, шта ми падне на памет? Падне ми на памет та јурњава за
производима, за храном, за тестом, за брашном и то стално обавештавање где
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шта има да да се купи. Онда та стална глад за информацијама, ми нисмо имали
информације и онда и нисмо могли много. Ја сам, на пример, имала мејл, али
нисам могла тим путем да допрем до Сарајева, већ увек посредно. Рецимо,
врло често сам користила везу преко Рима да сазнам шта се тамо дешава. Такође, мислим да је та солидарност, која се тада показала, на неки начин и плод
тога што ми у Београду нисмо били уморни од рата. Постојала је Југославија,
и то социјалистичко друштво у ком смо живели учило нас је емпатији. Још
од најранијег детињства, од школе смо се учили да помажемо и да радимо
скупљајући новац за Црвени крст и тај осећај је био негде у нама. Дакле, ја се
сећам тог времена баш по тој солидарности, бар неких од нас који смо желели
да помогнемо другима.
Када се данас присетите тог времена, како се осећате?
Лично мислим да сам урадила онолико колико сам могла. Као што сам
већ рекла, пошто имам родбинске везе са Сарајевом, јако велики број људи је
прошао кроз наш стан, тражећи помоћ или смештај за неко кратко време. Једна
од најтужнијих сцена ми је била када су ти млади људи који су бежали из Сарајева, онда бежали и из Србије. Сећам се у једном тренутку 1993. године, код
хотела Парк на Калемегдану су кретали аутобуси за Мађарску који су возили
наше људе. У једном тренутку сам имала пет врло младих, факултетски образованих блиских рођака у само једном аутобусу. То су биле те ситуације којих
се увек сећам са великом тугом и са неким сентиментом. Сва срећа је што су, на
крају, сви ти људи који су отишли успели да се снађу и живи су и здрави, али
истовремено то је период када су и многи моји пријатељи и рођаци страдали у
Сарајеву. Не знам шта да кажем... У сваком случају, врло ми је тужно када мислим о том времену, а мислим да сам лично урадила колико сам могла. Наравно
да ми ни у једном тренутку није било жао, можда сам чак могла и више, али у
том тренутку вероватно не.
За крај, да ли имате још нешто да додате?
Па, рецимо, био је диван тренутак када су бивши градоначелници Сарајева
долазили у Београд, то је било мало касније, после рата. Били су у посети листу
Република и Грађанском савезу. То су били јако лепи тренуци. Онда се сећам оног
дивног концерта крајем априла 1992. године на Тргу републике, Римтутитуки
је наступао, и те песме које су певали, та солидарност са људима у Сарајеву...
Културне сцене Сарајева и Београда су тада биле веома повезане, поготово на
пољу музике и позоришта. То су заиста били лепи тренуци када су грађани
Србије и Београда мислили на своје сународнике, не као на непријатеље, већ
као на блиске.
Хвала Вам.

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА
ON IDEAS AND BOOKS

др Милан Радовановић, дипл. историчар
Београд

Друштвена историја у фокусу XLI
Rüthers, Monica, Unter dem Roten Stern geboren:
sowjetische Kinder im Bild, Böhlau Verlag, Wien,
Köln, Weimar 2021, 278 S.
У овој монографији Моника Ритерс, професор историје Источне Европе на Универзитету у Хамбургу
(Universität Hamburg), преиспитује положај који је
у колективном имагинарном совјетског друштва
припадао деци и детињству, односно на који су начин ова два мотива инструментализована у намери
да се појединац мобилише и наведе на жртвовање у
процесу изградње новог друштва. Традиционално су
прикази деце у Совјетском савезу везивани за идеје
јединствености државе и идеолошке империје у
чијем се центру налазила. Са друге стране, мотивима
деце и детињства могла су се циљано приписати и
бројна друга значења, кроз процес њиховог преиспитивања или циљаног везивања за одређену врсту
осећања. У овом се смислу ауторка фокусирала на
инструментализацију мотива, метафора и приказа
деце и детињства у циљу промовисања широког
спектра специфичних тема, односно вредности.
Књигу чине уводна студија о улози детета у совјетском колективном имагинарном, закључак и укупно
седам поглавља, посвећених фотографијама деце и
њиховој вредности као средства за преношење идеолошких порука, наративима који су у СССР везивани
за децу и детињство, приказима деце на цртежима и
на породичним фотографијама, идеји „совјетског“
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детињства као наднационалној категорији, табуима
и контранаративима, култури сећања на детињство
у Совјетском Савезу и феномену носталгије.
Bădescu, Gruia; Baillie, Britt; Mazzucchelli, Francesco (Ed.), Transforming Heritage in the Former
Yugoslavia, Palgrave Macmillan, Cham 2021, 400 p.
Тридесет година после пада Вуковара и окончања
опсаде Сарајева, односно десет година пошто је
Косово прогласило независност, ратови за југословенско наслеђе преселили су се из сфере оружаних сукоба у сферу борбе за прошлост. У склопу
свеобухватнијих процеса урбицида и етничког
чишћења, било је само питање тренутка када ће се
и наслеђе наћи на мети сукобљених страна. Ратна
разарања изнедрила су сасвим нову интерпретацију
прошлости, нову контекстуализацију места и догађаја и нов начин меморијализације. Пошто је 2013.
године Хрватска ушла у Европску уније, поставило
се питање како би ова заједница, и сама све више
подељена под утицајем популизма, национализма и
претњи територијалном фрагментацијом, поднети
поновно „уједињење“ Југославије у својим оквирима. У овом смислу, аутори прилога објављених
у овом зборнику разматрају улогу наслеђа у тренуцима који су обележени сукобима, утицај прошлости на формирање нових идентитета и динамику
сећања као процеса у целини. Публикацију чини
укупно тринаест прилога, подељених у три тематске целине, које се тичу културе сећања у урбаним
срединама, манипулације сећањем и споменичке
културе. Зборник су уредили Груја Бадеску, научни
сарадник при катедри за историју Источне Европе,
Универзитета у Констанцу, Брит Баили, ко-уредник
серијала Палгрејв-Мекмилан о културном наслеђу
и конфликтима и панел-предавач на Универзитету
Кембриџ и Франческо Мацукели, научни сарадник
одељења за филозофију и комуникације, Универзитета у Болоњи.
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Marin, Roxana-Andreea, The Role of Local Political
Elites in East Central Europe: A Descriptive Inquiry
into Local Leadership in Six Transitional Democracies
of the Region, Budrich Academic Press, Berlin-Toronto 2021, 338 p.
Роксана Марин у овој публикацији покушава да
пронађе одговор на питање како већ постојеће елите утичу на развој локалних заједница у деловима
некадашње совјетске Европе који се налазе у процесу транзиције. Ауторка анализира континуитет
у деловању чланова локалних управа и начин на
који је њихов тренутни утицај условљен пореклом
и претходним ангажовањем. При томе пореди искуства шест градова (Текучи, Чешка Липа, Олесњица,
Ђула, Трговиште и Љевице), односно шест административних јединица (Галац, Либеречки крај,
Војводство доњошлеско, жупанија Бекеш, Трговишка област, Њитра) у шест земаља (Румунија,
Чешка, Пољска, Мађарска, Бугарска и Словачка).
Појединачна поглавља посвећена су формирању
чланства локалних управа, биографијама појединачних чланова, обрасцима који се могу приметити у
њиховом избору, интеракцији са другим локалним
управама, вредностима на којима се при оваквим
интеракцијама инсистира као одразу „елитистичког“
карактера и њиховим приоритетима у деловању.
Коначно, као парадигматичан пример, детаљно је
анализирана локална елита у Олесњици и њена
интеракција са другим заједницама.
Hiß, Guido; Niederhoff, Burkhard; Woitas, Monika,
Wider alle Regeln? Theorie und Geschichte gespielter
Komik im 20. Jahrhundert, Athena wbv, Bielefeld
2021, 207 S.
Бавећи се различитим формама игране комедије у
позоришту, перформансу, телевизији и стриповима,
стручњаци из области класичне филологије, англистике, германистике, компаратистике, позоришних,
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односно медијских студија чији су радови сакупљени у овом зборнику покушавају да пронађу одговор
на питање како комедија успева да пронађе равнотежу између процеса конструкције и деструкције, при
томе нас наводећи да на предочену контрадикторност одреагујемо на тачно одређени начин. Закључак који се при томе намеће јесте да играна комедија
не почива, како је већ дубоко уврежено мишљење, на
кршењу постојећих норми, већ на успостављању и
уништавању поретка као таквог. Исто је приметно у
традицијама британске комедије и гротескно-комичног театра даде и футуризма, али и код Стравинског,
Јонеска и Бекета. Интересантне примере за настанак
и развој комедије из искуства контрадикторности
аутори налазе и у жанровима фарсе и апсурдног,
односно метапозоришним формама (Едуардо де
Филипо, Михаел Фрајн и Томас Бернард). Зборник
су уредили др Гвидо Хис, професор позоришних
уметности, др Буркхарт Нидерхоф, професор новије
енглеске књижевности и позоришта при Рурском
универзитету у Бохуму (Ruhr-Universität Bochum)
и др Моника Волтас, професор позоришних уметности. Све троје предаје на Универзитету Рурске
области у Бохуму (Ruhr-Universität Bochum).
Danelli, Sandra, Trick, Treat, Transgress – The Simpsons Treehouse of Horror as a Popular-culture History
of the Digital Age, Schüren Verlag GmbH, Marburg
2021, 314 S.
Премијерно приказани на самом крају осамдесетих,
„Симпсонови“ су током последње деценије XX века
стекли статус својеврсне иконе америчке (али и светске) контракултуре. Истраживања која се тичу различитих аспеката најдуговечније анимиране серије
у историји телевизије су многобројна и тематски
разноврсна. Један је њен део, међутим, све до сада
измицао пажњи академске јавности. Специјалне,
троделне, епизоде које се од друге сезоне емитују
поводом Ноћи вештица представљају микрокосмос
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унутар света „Симпсонових“ и Сандра Данели,
постдок у области англистике/американистике на
новооснованом Институту за језик, литературу и
културу (Institut für Sprache, Literatur und Kultur),
Техничког универзитета у Дортмунду, управо
им на овај начин и приступа. Ауторка специјале
посматра као наследнике субверзивне традиције
серије, при чему је њена основна претпоставка да
су „Симпсонови“ умногоме дефинисали начин на
који се перципира пре свега телевизијски програм
у САД, али и америчка култура генерално. Сходно
томе, специјали за Ноћ вештица обликовали су
начин на који свет доживљава амерички хорор. Основно питање на које ова монографија покушава да
одговори јесте да ли ове јединствене епизоде серије
„Симпсонови“ представљају почетак нове традиције
преиспитивања образаца и митова који доминирају
америчком популарном културом и како ће ова
тенденција до изражаја доћи у далеко ширем и разноврснијем медијском окружењу савременог доба.

Слободан Мандић, историчар
Историјски архив Београда

slobodan.mandic@digitalnaistorija.net
https://www.digitalnaistorija.net/
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The International Institute of Social History (IISH/IISG),
<https://iisg.amsterdam/en> (3. II 2022).

Веб презентација Међународног института за социјалну историју у Амстердаму садржи неколико значајних и корисних одељака који кореспондирају са
богатом архивском, библиотечком и аудио-визуелном грађом која су чува у овој
институцији за проучавање социјално-економске историје. Поред могућности
детаљне претраге и информација о грађи у форми електронског каталога, где су
подаци структурирани према врсти грађе, архивским целинама и према државама, на сајту је омогућен приступ и другим дигиталним садржајима, попут претраге онлајн колекција, од којих су многе дигитализоване и слободно доступне.
У подсекцијама одељка o подацима (Data) омогућен је увид у различите базе података похрањене у систему Dataverse (Радни односи, Продукција новца, Руска
историјска статистика, Шпански грађански рат, Југоисточна Азија, Холандски
изборни цензус, Међународни класификациони систем религија и др). Ту се
налази и конвертор упоредне вредности новца (гулден и евро) и куповне моћи
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кроз време. Треба истаћи и блог сајта који је помало скрајнут унутар одељка
О Институту (about iish), али је веома богат објавама груписаним у неколико
категорија, као што су новости о азијским колекцијaма, или публикације и научни резултати настали на темељу коришћења колекција Института. За област
дигиталне историје нарочито је интересантан блог о дигиталним токовима рада
(Digital Workflows Blog), или о Међународном удружењу за социјалну историју
(ISHA) које је основано на конгресу у Сиднеју 2005. године (на овој страници
се могу преузети/ и билтени ISHA од 2011. до 2018. године).

Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam,
Zeithistorische Forschungen | Studies in Contemporary History
<https://zeithistorische-forschungen.de/> (23. II 2022).

Немачки часопис посвећен темама из савремене историје покренуо је
Центар за савремену историју у Потсдаму 2003/2004 године. Покретање часописа инспирисано је идејом да се да предност млађој генерацији научника,
чија истраживачка поља и резултати нису били довољно заступљени у другим
часописима. Поред тога, први уредници, историчари Конрад Јарауш (Konrad
H. Jarausch) и Кристоф Клесман (Christoph Kleßmann) истакли су потребу за
упознавањем суштинских промена до којих је дошло у савременим историјским
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истраживањима. Разлог за избор хибридног модела публиковања, у штампаном и у онлајн издању, објашњен је убрзаном медијатизацијом прошлости и
растућом дигитализацијом у комуникацији међу научницима. Док штампано
издање задовољава утврђене стандарде за академске часописе, онлајн публикације поседују додатне предности и могућности рада са визуелним материјалом,
видео клиповима и аудио снимцима. Веб презентација онлајн издања часописа
једноставно је подељена у свега неколико сегмената. Почетна страница сајта
садржи насловну страну и пречице ка чланцима актуелног броја, а затим су дате
новости, нови репринти и пречице ка ознакама за претрагу. Посебно је издвојена
страна са детаљним упутствима за предају рукописа, предлог тема и сл. Иако је
часопис базично на немачком језику, такође се објављују и чланци на енглеском,
који су доступни и издвојено (до сада преко 120 чланака). Претрагу садржаја
је могуће вршити преко машине за претрагу, према индексима аутора, тема и
ознака (кључних речи). Часопис излази три пута годишње, а онлајн издање
бележи 530 хиљада посета током 2021. године (360 хиљада у 2020. год). Реализација онлајн издања часописа је остварена у сарадњи са специјалистичким
историјско-информационим системом Clio-Oline.

Portale Antenati: Gli Archivi per la ricerca anagrafica
<https://www.antenati.san.beniculturali.it/> (22. II 2022).

Италијански портал Архив за генеалошка истраживања је осмишљен
и реализован од стране Генералне дирекције за архиве, а по угледу на друге
портале посвећене генеалошким истраживањима и породичној историји, који
су покренути у многим земљама. Одељак сајта на коме је приказана целокупна
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архивска мрежа државних архива Италије са напоменама о релевантним генеалошким изворима (матичне књиге, пописи војних обвезника, и др), може имати
и ширу корист за упознавање италијанског архивског пејсажа. Имајући у виду
повећано инстересовање широм света за овакву врсту извора, дигитализација
и објављивање грађе овог типа на јединственом националном порталу чини
се вишеструко оправданом. Поред олакшаног приступа специфичној врсти
материјала и размени метаподатака између различитих институција, овакви
подухвати погодују и афирмацији интересовања за истраживања локалне и
породичне историје. У том смислу је на портал уврштена секција Породичне
приче (Leggi le storie di famiglia) где су приказани примери оних који су своје
породичне историје осветлели користећи материјал доступан на сајту. Посебно
треба скренути пажњу да је при креирању овакве врсте портала и веб сајтова
основни део готово неопходно проширити неком врстом пратећих, или додатних
садржаја, а овде су уврштени још и: кратко упутство за почетак сваког генеалошког истраживања, објашњење о врстама извора, одлично урађен електронски
лексикон појмова, историјско-географски речници објављивани пре уједињења
Италије 1861. године, као и линкови ка другим врстама дигитално доступних
извора. Основна објашњења и текстуални садржаји сајта су ради лакшег сналажења корисника са других говорних подручја дати и у преводу на енглески,
шпански и португалски језик.

Олег Рубецкий, Сайт «Милитера» («Военная литература»)
<http://militera.org/> (20. II 2022).
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Руски сајт Милитера посвећен војно-историјској литератури покренут је
2001. године и данас представља једну од најобимнијих интернет библиотека
на руском језику. Бројни ресурси доступни на овој локацији разврстани су у
десетак одељака: аутори, чланци, периодика, војна алтернатива и футурологија,
дечја војна књижевност, усмене историје, војне карте и дијаграми, поезија, пионирски подухвати. Основни одељци су допуњени секцијама које су класификоване према врсти литературе (примарни извори, дневници и писма, мемоари,
биографије, војне историје, истраживања, проза, техника и оружије и др). Иако
доминирају садржаји из војне историје, у велику количину доступног материјала
нужно су укључени и сродни садржаји из других области, попут статистике,
политике, економије, или дела из опште историје. Такође, у одељку са линковима ка другим локацијама (Ссылки) дате су повезнице са другим корисним и
компатибилним локацијама на интернету, попут сајтова који имају секције са
дигиталним библиотекама и оним посвећеним старој периодици и историјским
новинама. Сав материјал на сајту може се слободно преузети у једном или више
формата, а за коришћење неких ће можда бити потребна инсталација додатног
софтвера за читање књига, попут програма SumatraPdf за отварање фајлова у
DjVu формату. Овај формат је иначе направљен примарно за складиштење скенираних докумената, нарочито оних који садрже комбинацију текста, цртаних
линија, индексираних колор слика и фотографија.

Историјски архив Београда, Јеврејска дигитална збирка
<https://jdz.arhiv-beograda.org/> (2. III 2021).

Настала као резултат трогодишњег истраживања фондова и збирки Историјског архива Београда Јеврејска дигитална збирка од 2021. године је доступна
преко наменски креиране интернет презентације у режиму отвореног приступа.
Након прегледања, издвајања, аналитичке обраде и скенирања већине од око 60
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хиљада предмета, створена је јединствена тематска целина која се односи на
живот београдских Јевреја од краја XVIII до половине XX века. Као резултат
финалне дигиталне обраде архивске грађе омогућена је напредна претрага, која
осим претраге према унетој фрази такође поседује филтрацију према двадесетак
понуђених тема, фонду/збирци, појмовном регистру и занимању, години настанка. Целокупан садржај сајта, укључујући и аналитичке описе предмета дат је
на српском и енглеском језику. Тематски одабир грађе укључује и предмете у
вези са холокаустом, а заједно са раније креираном базом података заточеника
логора Сајмиште Архива Београда, чини заокружени оквир за истраживање
трагичне судбине београдских Јевреја. Као резултат овог архивистичког подухвата можемо рећи да је настала јединствена дигитална платформа која по
први пут, не само у регионалним оквирима, практично омогућава истраживање појединих тема без икаквог физичког присуства на месту у којем је грађа
похрањена. Свакако да би овај импресиван резултат био појачан да су на сајт
осим постојеће мале галерије докумената уврштени и неки додатни пропратни
садржаји, попут пригодних чланака, одабране библиографије, интеракције са
корисницима, или објава о регистрованим истраживањима насталим на основу
овде доступне грађе.

IN MEMORIAM

Љубинка Трговчевић Митровић
(1948–1922)

Фотографија Зоран Рас

„Чекам неку нову ренесансу. Ја не верујем да ћу је доживети, али нешто
мора да се промени.“ Наведене речи је изговорила Љубинка Трговчевић, у емисији Радио Београда Град 2012. године, сажимајући своје виђење стварности у
Србији и свету на почетку 21. века. Њима је изразила своје наде и очекивања,
принципе на којима је живела и стварала, као и снажно уверење које је никада није напуштало – да велике идеје, у одређеним временима, имају снагу да
промене свет.
Љубинка Трговчевић Митровић је преминула у Београду 4. марта 2022.
године. Није дочекала ренесансу политичког живота и јавног деловања, али
никада није посумњала да се за промене непрестано треба борити и никада
заувек изборити. Била је историчарка која је својим књигама, професорским
радом, јавним деловањем и бројним и искреним пријатељствима, ширила идеје
демократије и снажно подржавала слободу стваралаштва. Посвећеност хуманистичким идеалима и идејама просветитељства обележила је њен живот и водила
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је кроз научна истраживања. Закључци до којих је долазила у својим радовима
– о школовању генерација студената из Србије на европским универзитетима,
о еманципацији жена и снази научног ангажмана – испоставило се да су били
и потврда њених животних уверења.
Рођена је у Сарајеву 1948, у години великог југословенског преокрета. Цео
живот је провела у Београду као припадница генерације која је осећала велику
одговорност за начин на који су се револуционарни идеали остваривали, а не
ретко изневеравали и напуштали. Њену младост је обележила борба за боље
друштво, коју је симболизовала студентска побуна 1968, а зреле године, покушаји демократизације политике крајем осамдесетих, и антиратни активизам
током деведесетих година 20. века. Увек је активно учествовала у друштвеном
животу и била део покрета који су захтевали ширење простора личних и колективних слобода. Љубинкин искуствени простор и хоризонт њених очекивања
су се прожимали и подстицали. Оно што је представљало константу њеног
живота и осу око које су се преплитали искуство и визија, била је нада у бољу
будућност као најснажнији покретач промена у садашњости.
Дипломирала 1971. на катедри за Општу савремену историју Филозофског факултета, где је и магистрирала и докторирала. Одмах по завршетку
студија запослила се на Историјском институте САНУ и започела истраживање
школовања српских државних стипендиста на европским универзитетима.
Реконструисала је животне путеве људи који су се након школовања у иностранству враћали у земљу и огромном стваралачком енергијом и преданим
радом унапређивали друштво и државне институције у Србији у 19. и 20. веку.
Њену пажњу су привукли посебно научници који су својим истраживањима и
политичким ангажманом омогућили стварање југословенске државе. Стога не
чуди што се, вођена примерима људи о којима је писала, ентузијастична и храбра Љубинка определила да у личном животу истраје у борби за опште добро.
Њено схватање места интелектуалца у друштву и њена научна истраживања
су је усмерили на јавни ангажман након што је докторирала на Београдском
универзитету 1986. године.
Истражујући политику стипендирања државе која је систематично планирала своју елиту, животне путеве мушкараца и жена који су те стипендије
уживали, а посебно научника који су успели да остваре утопијске идеале, сматрала је да и држава у којој је живела мора да одговори на изазове света које се
мењао. Истовремено је осећала да она сама за друштво треба да уради исто оно
што су век раније чинили људи чије је животне путеве пратила кроз архивска
документа по читавој Европи.
Тако је прихватила да четири године буде делегат у Скупштини Социјалистичке Републике Србије, а затим је 1986. године постала и чланица Председништва СР Србије. На том месту се, међутим, задржала само две године – за које
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се испоставило да су биле две посебно деликатне године у историји Југославије.
Било је то време у коме се чинило да је оснажила алтернатива догматском схватању политике. Отворена су многа дубиозна питања и историјске контроверзе,
а са централних позиција у политичком животу Србије су готово неприметно
склоњени стари кадрови. Одласком Драгослава Марковића, Николе Љубичића,
Петра Стамболића, поново је започео процес подмлађивања партије. Љубинка
Трговчевић је била једна од младих људи које је председник Председништва СР
Србије Иван Стамболић укључио у политички живот средином осамдесетих
година 20. века. Касније се сећала да су на важне позиције тада дошли и Петар
Живадиновић, Радивоје Цветићанин, Мила Коругић и многи други. Чинило се
да се политичка клима готово у потпуности изменила, а младу историчарку
посебно је привукао прокламовани принцип „књигом на књигу“, формулисан
унутар Савеза комуниста Југославије. Управо је то ново схватање, које је подразумевало динамично и аргументовано супротстављање чињеница и подстицање
диспута око различитих тумачења прошлости и садашњости, требало да буде
основ демократских политичких дебата. Како је често истицала, било је то време
„гласности у Србији“ које је будило ентузијазам и велике наде.
Политичка епизода је, међутим, кратко трајала у Љубинкином животу.
Већ наредне године, сукоб две концепције развоја политике и два виђења места
Србије у Југославији, који су персонализовани кроз личности двојице кључних људи партије и државе – Слободана Милошевића и Ивана Стамболића, је
достигао врхунац. На Осмој седници ЦК СКС (23–24. септембра 1987), која је
више била режирано јавно суђење спроведено пред телевизијским камерама,
него радна седница највишег партијског тела, Љубинка Трговчевић је била
присутна као чланица Председништва Србије. Иако без права гласа, била је
једна од ретких који су се отворено супротставили стаљинистичком обрачуну
са председником Градског комитета Савеза комуниста Београда Драгишом
Павловићем, а заправо са свима који су сматрали да је нужна реформа друштва
у складу са променама које су се дешавале у читавој Европи. Смене у руководству српских комуниста, које су започеле на Осмој седници, су означиле
почетак краја Југославије. Савременици су то слутили, али су се надали да
је слом ипак било могуће избећи, односно, како је Иван Стамболић написао
1991. у писму Слободану Милошевићу: „Веровао сам да ће проћи заглушујућа
тутњава прејаких речи и њихова јека кроз празнину шупљих мисли.“ Љубинка
Трговчевић је остала једина која је, и поред Стамболићевих молби да се гласа
за његово разрешење како би се избегли већи сукоби и „улични ломови“, ипак
гласала против његове смене у децембру 1987. године. Тек након тога је поднела
оставку на чланство у Председништву Србије.
Вратила се у Институт и наставила научну каријеру током ратних деведесетих, када је заједно са супругом, академиком Андрејем Митровићем, била
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један од кључних ослонаца оних који су чували постојеће и градили нове везе
са научницима из свих делова разорене Југославије, Европе и света. Округли
столови који су одржавани на Филозофском факултету, као и вечере које су са
топлином припремали у свом стану, су приближавали научнике и уметнике,
активисте и све оне који су се противили ратовима и борили против заборава и
некажњивости злочина. У стану са колегама, на уличним демонстрацијама са
студентима, Љубинка Трговчевић и Андреј Митровић су се борили за дијалог
различито мислећих. Толерантни и стрпљиви, били су спремни на разговор са
свима, осим са утемељивачима и пропагаторима идеја ур-фашизма. И у тим
тешким годинама убијања Југославије и одлучног антиратног активизма, нису
престајали да пишу и учествују на научним скуповима у земљи и иностранству,
уверени у снагу науке и као прибежишта и као путоказа.
Након пада режима који је покренуо ратове у којима је уништена Југославија, Љубинка Трговчевић је започела професорску каријеру. На Факултету
политичких наука у Београду је од 2001. до 2016. године утицала на генерације
студената који су на њеним курсевима друштвене историје и култура Балкана
стицали историјска знања и учили се критичком мишљењу и дијалогу. Својим
студентима је преносила јасне ставове о историјским појавама и личностима,
али их је учила и толеранцији која је увек била ретка појава у јавном животу
Србије. Храбрила их је и подржавала њихове одласке на светске универзитетске
центре и истовремено радо прихватала младе историчаре који су из иностранства долазили у Београд на истраживања. Тако је подстицала стварање нових
професионалних и пријатељских веза.
Библиографија радова Љубинке Трговчевић је обимна, а из ње се издвајају
три важне монографије из области друштвене и културне историје: Научници
Србије и стварање југословенске државе 1914 – 1920 (Српска књижевна задруга:
Београд: 1986, 1987) за коју је добила НИН-ову награду за публицистику 1986,
Историја Српске књижевне задруге (Српска књижевна задруга: Београд: 1992)
и Планирана елита, О студентима из Србије на на европским универзитетима
у 19 веку (Службени гласник, Београд: 2003). Приредила је и мемоара Краљице Наталије Обреновић, Моје успомене, (Српска књижевна задруга: Београд,
1999). Уз писани, Љубинка Трговчевић је оставила траг у науци и као једна
од оснивача Удружења за друштвену историју, Председница Савета Центра за
студије рода и политике на ФПН, председница Управног одбора Историјског
архива Београда и Председница Управног одбора Историјског музеја Србије.
Али подједнако важан, ако не и важнији траг, оставила је у неформалној мрежи
историчарки и историчара из Србије, Југославије и читавог света који су се
бавили историјом ових простора. Посвећено је спајала научнике и веровала у
снагу њихове професионалне и личне сарадње и пријатељства.
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Својим преданим радом је чувала институције у чијем је оснивању учествовала, верујући да на њима почива снага једне заједнице, а након смрти супруга
Андреја Митровића утемељила је две важне награде које су носиле његово име.
На Филозофском факултету је са колегиницама и колегама са катедре за Општу
савремену историју покренула годишњу награду „Андреј Митровић“ за најбољи
мастер рад. Са колегама из фондације „Михаел Жикић“ са седиштем на Универзитету у Бону, која подржава и унапређују немачко-српске привредне и културне
везе, је покренула међународну награду „Андреј Митровић“ за најбољи рад на
немачком језику посвећен историји Србије, Југославије и југозападног Балкана.
На крају, јединствену личност Љубинке Трговчевић и њена професионална
интересовања, немогуће је разумети без истицања њене љубави према породици
и пријатељима и страсти према путовањима. Била је искрено посвећена својим
најближим, поносила се сваким њиховим успехом и бринула над њиховим животима. Али увек је била и своја, нестрпљива да се упути на неко ново путовање
и упознавање другачијих култура, уметности, обичаја, географских крајолика.
У свима је препознавала посебности, али и сличности које су спајале људе кроз
простор и време. Као и у великим историјским наративима које је критички
анализирала, тако је и на својим путовањима, са посебном пажњом пратила и
трудила се да разуме људске судбине и да им оштро не суди. Живела је и радила
у складу са најсјајнијим традицијама хуманизама и етичким принципима које
никада и ни по коју цену није напуштала.
Олга Манојловић Пинтар
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