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Др Марко Шуица, ванредни професор
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Између историјске и историографске „кривицe”
Вука Бранковића – методолошка ревизија
једне историографске премисе
Апстракт: У чланку се расправља о проблему издаје Вука Бранковића
из угла историографије. Иако је српска критичка историографија крајем
19. века дошла до закључка да Вук Бранковић није починио издају у Косовској бици, историчари су се током 20. века у више наврата враћали тој
теми покушавајући да пронађу корене предања у реалним историјским
догађајима и појавама. Тежиште истраживања стављено је на анализу и
контрааргументацију ревизионистичким ставовима појединих историчара, те на утврђивање могућег утицаја одређених друштвених околности
на њихове ставове, или актуелизацију саме теме.
Кључне речи: Вук Бранковић, Косовска битка, српска историографија,
издаја, историјска легенда.
Савремени историчар нема разлога да супротставља историју и традицију о косовској бици, јер га је историја досадашњих
проучавања поучила да обе постављају једнако занимљиве и значајне задатке, које мора решавати унеколико различитим методама
и истраживачким средствима.
Сима Ћирковић

Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете науке и
технолошког развоја Републике Србије, Српско средњовековно друштво у писаним изворима,
ев.бр.177025.

Сима Ћирковић, „Косово поље, 15. јуни 1389.”, у: Битка на Косову 1389. године (Београд:
Галерија САНУ, 1989), 73.
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Ове године навршиле су се три деценије од прославе 600-годишњице Косовске битке у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији. Током
1989, па и наредне 1990. године одржан је велики број различитих политичких,
научних, културних и уметничких манифестација посвећених Косовској бици,
које су имале удела у прилагођавању српског националног идентитета новонасталим друштвено-политичким околностима. Политичко актуелизовање
Косовске битке у јавности, пре свега на оном нивоу који спада у домен популарне симболике засноване на легенди и миту, било је подржавано подједнако
од Српске православне цркве, политичких и дела академских кругова. Као
саставни део процеса реафирмисања одабраних националних вредности пониклих из националне историје, подизан је ниво колективног емотивног набоја
утемељеног у епском наративу, чиме је стваран амбијент погодан за разноврсне
политичке манипулације и пропаганду. У таквом друштвеном миљеу, сâма Косовска битка и њено сложено и временски веома дуго наслеђе били су предмет
различитих преиспитивања како у јавном популарном тако и у научном дискурсу.
Програмске активности свечаног карактера, које су том приликом организовале
различите институције и удружења, обухватиле су, између осталог, и велики
број научних скупова, трибина и округлих столова. Уследила је и обимна издавачка делатност, па је као исход научних дебата објављено више колективних
публикација, тематских зборника, појединачних научних радова, монографија
и ревијалних чланака с темом Косовског боја у историји и предању, али и са
освртом на његову релевантност у савременом политичком тренутку. Наменски
писане књиге и научни радови најчешће су били посвећени историографским
тумачењима битке, утврђивању њеног друштвеног значаја у дугом трајању,
рефлексијама на историјску свест и национални идентитет, те позиционирању
косовског мита као обрасца у култури и менталитету српског народа.
Међу историчарима који су тада на нешто другачији начин приступили
промишљању овог јубилеја био је Иван Ђурић, професор на Катедри за византологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. У недавно публикованој збирци – реиздању његових студија и есеја, налази се текст објављен
1990. године, којим је Ђурић, посредством једног „историографског случаја”,
покушао да укаже на везу између одређених појава из прошлости са у то време
актуелним политичким и научним токовима.
Ivan Čolović, Smrt na Kosovu polju (Beograd, 2016), 368-389.
Маrko Šuica, „The Image of the Battle of Kosovo (1389) Today: a Historic Event, a Moral
Pattern, or the Tool of Political Manipulation”, The Uses of the Middle Ages in Modern European States,
History, Nationhood and the Search for Origins, ed. Robert Evans and Guy Marchal (2011: Palgrave
Macmillan), 152-75; Čolović, Smrt na Kosovu polju, 371.

Šuica, „The Image of the Battle of Kosovo (1389)”, 165-166.

Иван Ђурић, „У кожи Вука Бранковића”, у: У кожи Вука Бранковића (Београд: 2017),
115-121.
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Есеј У кожи Вука Бранковића, посвећен је проблематизовању метаисторијског конструкта издаје и издајника, њиховом одразу на „народну” свест, политичку улогу у креирању односа једног друштва према прошлости и обликовању
савременог јавног мњења које лако може склизнути у сферу инструментализације. Уочи распада Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, када је
митологизовање сопствене прошлости било незаобилазни део самопотврђивања
националних идентитета, Ђурић је желео да упозори научне и политичке елите на последице злоупотреба историје и укаже на постојећу паралелу између
тадашње друштвене климе у Србији са ситуацијом с којом се суочила српска
научна критичка мисао крајем 19. века. Аутор се одлучио да идентификовани
проблем посматра кроз пројекцију научног и просветитељског дела Илариона
Руварца, чија је улога у разградњи косовског мита и одвајања историјског језгра
од наноса легенде и епске традиције била међу пресуднима у развоју српске
критичке историографије. Ђурићев чланак садржавао је још један дискретно
истакнут наративни слој, заправо упозорење српским и хрватским академским
круговима да манипулација историјом из теоријске полемике може да прерасте
у сукоб на реалном плану са несагледивим последицама.
Иако његов апел није променио токове националних историографија и
њихову политичку злоупотребу у дезинтеграцији заједничке државе, он је био
подсетник да манипулација историјском свешћу посредством националних
митова представља директан пропагандни комуникацијски канал популизма
којим се угрожава не само интегритет појединца, већ и егзистенција државе.
Показало се да у осетљивим временима која дефинишу процеси конституисања
националног и деконструисања заједничког идентитета или државе, ванвременски концепт издаје може посредством историје и одговарајућих примера из
прошлости да се преобрази из општег-садржинског појма у индивидуализовани
инструмент, уперен против политичких, или идеолошких неистомишљеника.
У датим околностима Иван Ђурић је указао на осетљиву позицију одговорних
историчара и упоредио је са Руварчевом једно столеће раније. Компарација је
била додатно оправдана чињеницом да су традиционалне институције попут
Српске православне цркве, уочи и током обележавања јубилеја 600 година од
Косовске битке, допринеле актуелизацији националних митова заснованих на
епској, готово мистичној и магијској интерпретацији историје. Тај пут водио је
преко есхатолошког концепта Косовског завета, који је том приликом измештен
из клерикалних оквира и наметан као саставни део јавне, секуларне, перцепције
прошлости.
Šuica, „The Image of the Battle of Kosovo (1389)”, 165-166; Марко Шуица, „Вук Бранковић
у делу Љубомира Ковачевића”, Глас Одељења историјских наука САНУ CDXIV, 15 (2010): 14,
нап. 19; Čolović, Smrt na Kosovu polju, 381-385.
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С друге стране, недовољно дефинисан, или прецизан однос дела српске
научне историографије у упорном трагању за генеричком везом између слојева
предања и историјских догађаја, довео је у појединим случајевима до методолошке замене теза и прихватања одређених историјских интерпретација као
неупитних чињеница. Поред тога, безусловно повезивање легенде о издаји у
Косовској бици са историјским појавама из националне историје друге половине
14. века постало је нека врста историографске опсесије. Резултат тог трагања је
и донекле ревидиран историографски „случај” издаје Вука Бранковића, којим
су поново актуелизована нека, како се мислило, превазиђена тумачења настала
крајем 19. века. Последњи историчар, медиевиста, који се детаљно бавио Вуковом издајом из угла преиспитивања историјског језгра легенде и конструисања
везе између историје и предања, био је Милош Благојевић у студији О издаји
или невери Вука Бранковића. Будући да је Благојевић том приликом дао преглед
генезе историографских покушаја осветљавања овог питања, у нашем раду ћемо
се осврнути само на кључне ставове и дивергентне закључке историчара како
бисмо указали на методолошку конфузију и недоследност у трагању за историјском супстанцом легенде и на појаву спорадичне реактуелизације, односно
преиспитивања превазиђених историографских тумачења Вукове издаје.
***
Још од времена пробоја научне критичке мисли Илариона Руварца и Љубомира Ковачевића у српској историографији крајем 19. века и њиховог, према
тадашњим схватањима, „јеретичког” приступа великим питањима националне
историје, почела је да се мења и перцепција историјске улоге Вука Бранковића.
Доказни поступак у историјској науци, до тада засниван на легенди и епској
традицији, замењен је другим, утемељеним на подацима из релевантних,
средњовековних историјских извора, блиских времену одигравања догађаја.
Увидом у збивања која су претходила и одликовала ток Косовске битке, критички
историчари симболички су ослободили Вука Бранковића кривице за пораз у
бици и са његове личности скинули терет издаје.
Директну везу Вука Бранковића са издајом у Косовској бици, која се први
пут спомиње у делу Мавра Орбина Краљевство Словена с почетка 17. века,
аргументовано је деконструисао Љубомир Ковачевић 1888. године, уочи обележавања пет стотина година од битке. Једно од поглавља у његовој студији
носило је наслов Је ли Вук Бранковић издао на Косову?10 Закључак који је

Милош Благојевић, „О издаји или невери Вука Бранковића”, Зборник Матице српске за
историју 79-80 (2009).

Мавро Орбин, Краљевство Словена (Београд, 1968), 102; Љубомир Ковачевић, Вук Бранковић (Београд, 1888).
10
Ковачевић, Вук Бранковић, 33.
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Ковачевић извео на основу анализе и поређења одређених историјских извора
хронолошки најближих самом догађају јесте да они не спомињу било какву
врсту Вукове издаје, или неверства почињеног према кнезу Лазару. Наведена
студија Љубомира Ковачевића била је прекретница у перцепцији, не само Вукове
историјске улоге већ и позиције читавог косовског предања и легенде у научном
дискурсу. Његово образложење наводног издајства премештено је из до тада
примарног историјског контекста у домен сложеног људског менталитета „...
У природи је човековој да за сваки неуспех свој радије тражи узрок ван себе и
да најпосле себе окриви. То исто вреди и за народ: поноситост није допустила нашим прецима да признају, е су нас Турци својим јунаштвом победили, и
волели су за пораз окривити или судбину или свога рођеног брата, но признати
да су Турци од њих јуначнији. На Косову се десила грдна несрећа и за њу је
морао бити неко крив... Вук је преживео косовски пораз а доцније завадио се с
таштом и шурацима, због чега је изгубио престо и живот у туђини.“11
Део академских кругова у тадашњој Србији прихватио је резултате његових
истраживања, док су се други острашћено успротивили одрицању од морализаторског дискурса епског наратива и народног предања као неприкосновеног
извора информација о средњем веку, а нарочито национално осетљивим темама
попут Косовске битке. Иларион Руварац и Љубомир Ковачевић тада су морали
да се суоче са последицама свог научног приступа, јер их је део јавности због
разградње националних митова и оспоравања дотадашњих схватања изложио
дифамацији и личној дискредитацији.12 Како је Сима Ћирковић закључио, преиспитивањем сакралног националног наратива о Косовској бици, традиционалисти
су сматрали да се „доводе у питање народне светиње и да се тиме могу угрозити
национални интереси”.13 Слична ситуација поновила се и сто година касније.
Поред наведеног осврта Ивана Ђурића на друштвено-политички амбијент уочи
обележавања 600 година од Косовске битке, исти феномен истакао је у свом
недавном истраживању Иван Чоловић, наводећи да је део српске историографије
у време обележавања јубилеја 1989. године сматрао да је задирање у Косовски
завет и предање директно уперено против српског народа и, како су се тада
изражавали, „у корист непријатеља”.14
Међутим, уместо иреверзибилне историјске аболиције Вука Бранковића
након резултата Ковачевићевих истраживања, поједини српски историчари
отворили су нови историографски процес за утврђивање његове историјске
кривице иако је она забележена искључиво у предању. Вукову наводну и научним
Ковачевић, Вук Бранковић, 84.
Сима Ћирковић, „Преломно доба српске историографије”, у: О историографији и методологији (Београд: 2007), 99.
13
Ћирковић, „Преломно доба српске историографије.”, 99.
14
Čolović, Smrt na Kosovu polju, 375.
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аргументима недоказиву издају на бојном пољу неки историчари пребацили су
у шири хронолошки оквир и ставили у нешто другачији историјско-политички
контекст. Вукова „невера”, која се у традицији огледала у напуштању ратног
попришта и, додатно, одговорности за Лазареву смрт, замењена је шире схваћеном „историјском кривицом” према династији Лазаревић и српском народу.
Услед недостатка историјских доказа, односно непостојања изворне подлоге,
наводна издаја Вука Бранковића се у даљим тумачењима везала за идеолошко
наслеђе грађено уз мартиролошки култ светог кнеза Лазара и његове политичке
наследнике – удовицу и синове. Издају је требало оживети и прилагодити је
околностима које су историчари, истражујући историјске процесе покренуте
исходом битке из 1389. године, постепено препознавали као кључне. Реч је о
политичким и друштвеним превирањима подстакнутим османским освајањима
која су се одигравала на прелазу из 14. у 15. век. Процеси слабљења хришћанских држава на Балкану одразили су се на односе међу српским обласним
господарима, а нарочито двема родбински повезаним породицама, Лазаревић
и Бранковић. Савремена историографска тема „Вуковог греха” настала је као
производ жеље појединих историчара да се корен издаје, профилисан легендом
и епском књижевном традицијом, по сваку цену пронађе у конкретним историјским догађајима, појавама или процесима. У том смислу треба указати да се
у тим покушајима дешавало да се пренебрегне основни методолошки постулат,
наведен на почетку овог рада, а то је да вестима и подацима насталим у релевантним, оновременим историјским изворима и оним доцнијим, који припадају
предању и традицији треба приступати „различитим методама и истраживачким
средствима”, односно да их не треба посматрати као део заједничког историјског
истраживачког модела.15
***
Полазиште за преиспитивање Вукове издаје у научним оквирима представљају одавно познати, али дивергентни и не много садржајни историјски
извори различите провенијенције. На основу њих су историчари заснивали
своја тумачења, контекстуализације и доносили закључке не увек утемељене
у правилно схваћеним друштвеним релацијама и појавама иманентним епохи
османских освајања. Да би се одговорило на тему овог рада, неопходно је из
групе многих интерпретација присутних у српској историографији, издвојити
оне на којима су засноване ревидиране тезе о издајству Вука Бранковића. Према
њима, Вук Бранковић је:
– био у вазалном положају према кнезу Лазару до 1389. године,

15

Ћирковић, „Косово поље, 15. јуни 1389.”, 73.
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– имао претензије на територију Моравске Србије и пре и после Косовске
битке,
– требало да „обнови” вазални однос према Лазаревој удовици и синовима,
као својим сизеренима, после Косовске битке,
– био обавезан да поштује све одлуке контроверзног државног сабора
сазваног на територији Лазаревића после Лазареве погибије и беспоговорно следи политички пут своје таште кнегиње Милице и њених
синова,
– желео у потпуности да истисне Лазаревиће са политичке сцене,
– био без легитимних предиспозиција за преузимање Лазареве политичке
позиције после кнежеве погибије у Косовској бици.
Може се рећи да је ако се изузме методолошки ирелевантна романтичарска
историографија, критичка полемика о новим оквирима Вукове издаје започела
међу српским историчарима убрзо после објављивања студије Љубомира Ковачевића. Чувени српски историчар Стојан Новаковић у свом делу Срби и Турци XIV и
XV века, објављеном 1893. године, први је уважио резултате нових истраживања.16
Иако је прихватио Ковачевићеве закључке о непостојању Вукове издаје на бојном
пољу, Новаковић није могао да се помири са чињеницом да Вук Бранковић није
починио неку врсту издаје која је у измењеном виду остала забележена у народном предању. Он је аргументацију за мотив издаје у епској традицији потражио
у сопственом тумачењу одређених историјских догађаја који су се одиграли уочи
и после Косовске битке, а који су потврђени малобројним сачуваним историјским изворима. Упрошћавајући политичку реалност тога доба, Стојан Новаковић
је однос Вука Бранковића према Лазаревићима приказао сугестивним, готово
црно-белим тоновима, стављајући Вука у потчињен политички положај према
Моравској Србији и наследницима кнеза Лазара, при том апстрахујући његов
потпуно независан политички статус у коме се налазио и пре и после Косовске
битке. Желећи да предање укорени у реална историјска збивања, Стојан Новаковић
је експлицитно указао на могућу везу мотива издаје са Вуковом посткосовском
политиком постављањем реторског питања: „Није ли равно издаји што је Вук
после боја косовскога радио против дужности које су му околности и очекивања
народна тако императивно приписивале?“17 Новаковићеви закључци да су „морални разлози (sic!) захтевали да власт у Србији остане у рукама синова кнеза
Лазара...“18 и да је „Вуковој погрешци у почетку (непосредно после Косовске
битке, прим. аут.) ... требало ... после дати прилике да се исправи”, односно да се
16
Стојан Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века (Београд, 1893; репр., У раду је коришћено издање са коментарима Симе Ћирковића: Стојан Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века,
Београд 1960.).
17
Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, 250.
18
Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, 247.
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потчини Лазаревићима и своју политику усагласи са потпуно супротним државним курсом кнегиње Милице и њених синова у односу на његов, представљају
лични и пристрастан, али донекле разумљив став.19
Стојан Новаковић је посматрао историјске појаве средњег века са позиција афирмисања државне независности Србије на крају 19. века и стварања
модерне српске нације, која је делом почивала на жељи да се успостави веза
са средњовековном државношћу и на израженом сентименту о златном добу
српске прошлости из времена владавине Немањића. Због тога не треба да се
чудимо његовом закључку да „државни разлози (после Косовске битке, прим.
аут.) нису могли ништа друго тражити, пошто је за њих најбоље увек оно чиме
се јединство и снага народна одржавају. Али се Вук Бранковић, како изгледа,
томе није хтео приклонити.“20
У таквом, поједностављеном, сагледавању историје српске средњовековне државности и политичких односа с краја 14. века и круто конструисаног
континуитета држава Немањића и Лазаревића, Новаковић је тврдњом да је
„немогуће бранити оно понашање које је Вук Бранковић сутрадан после боја
на Косову започео...”.21 пронашао, како је мислио, право образложење Вукове
кривице. У Вуковој самосталној политици и отклону од курса који су заузели
Лазаревићи потчињавањем Османлијама и уградњом суверенитета Моравске
Србије у територијално-војни и економски капацитет Османског царства, Стојан
Новаковић је препознао „историјску карику која недостаје” у генези предања
о косовској издаји. У његовом тумачењу прилика с краја 14. века погрешна је
перцепција Вуковог реалног положаја и његове политике после Косовске битке, која је, поред пристрасног приступа самог Новаковића, била ограничена и
развојем дотадашњих медиевистичких студија. Поред методолошки погрешног
позивања на морална начела у тумачењу политичких и друштвених феномена,
код Новаковића је приметан и известан историцистички анахронизам. Он се у
разматрању питања историјске заснованости Вукове издаје позивао и на став
народа као засебног и историјски релевантног друштвено-политичког ентитета
у средњем и раном новом веку. У националном и идентитетском погледу, како
га је Новаковић учитао у своју интерпретацију покосовских прилика, народ
није политичка категорија средњег, већ 19. века. Заступањем става да се Вукова
„политика у тим тренуцима (после Косовске битке, прим. аут.) морала наћи у
супротности са народним осећањима... да се у оно време међу свештенством и
у народу с разлогом мислило да је Вукова дужност у тај мах била да се стави на
службу ташти и шурацима и да брани јединство ...српских земаља...“22, дошло
Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, 250.
Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, 247.
21
Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, 250.
22
Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, 249-250.
19
20
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је до трансфера појединих елемената савременог, односно деветнаестовековног
друштвено-политичког миљеа у столећима удаљен, сасвим другачији историјски
контекст, што је из угла историје као науке методолошки неодрживо.23
На „народне идеале”, као референтну категорију у оквиру Косовске идеологије, традиционално су се позивали и представници Српске православне цркве.
Навешћемо сликовит пример из средине 20. века. У једном од својих пригодних
говора поводом обележавања 550 година од Косовске битке владика Николај
Велимировић веома је маштовито конципирао српски историјско-персонални
модел дугог трајања издаје, оличен у „три Вука” – Вука(на) Немањића, Вука
Бранковића и Вука-Вујицу Вулићевића.24 Посебно је осуђивао Вука Бранковића
„што је издао свету војску Косовску...”, чиме је још више истакао сакралну димензију читавог предања оличену у мученичком култу Светог кнеза Лазара.25 У
складу са предањем, Николајевић је препознао издајнике и у времену у коме је
живео, а то су 1939. године били они који су се одрицали „Косовске идеологије”
и који су желели „Косовску Науку да погазе”.26 Као што није био чудан у време
владике Николаја Велимировића, наведени дискурс црквених великодостојника
није био чудан ни пре тридесет година, о чему је писао Иван Ђурић. Таквом
приступу се не трба чудити ни данас с обзиром на неговање култа Светог кнеза
Лазара и заступање идеје о Косовском завету као стожерном културном и верском обрасцу својственом искључиво српском народу над којим Црква полаже
право духовног старања.27
И поред уважавања значајних домета монографије о српско-османској
историји средњег века, део књиге Стојана Новаковића који се односи на преиспитивање односа историје и традиције о Косовском боју одмах је наишао на
критички став појединих историчара. Поред тада младог Станоја Станојевића,
научно најрелевантнији осврт на Новаковићево тумачење покосовских околности и Вукове „реформатиране издаје” дао је Константин Јиречек.28
23
Новаковићевим ставовима смо посветили више пажње, пре свега због каснијих историографских референци и позивања модерних српских историчара на изнесене закључке, јер је
Стојан Новаковић остао да фигурира као један од најснажнијих научних ауторитета у домаћим
историчарским круговима.
24
Николај Велимировић, „О Косовској књизи и Косовској науци”, у: Косово и Видовдан
(Шабац: 1988), 120.
25
Велимировић, „О Косовској књизи и Косовској науци”, 120.
26
Велимировић, „О Косовској књизи и Косовској науци”, 120.
27
Ivan Čolović, „Vidovdan 2009”, у Rastanak s identitetom (Beograd: 2014), 47-75; Маrko
Šuica, „Serbia”, The Palgrave Handbook of Conflict and History Education in the Post-Cold War Era,
ed. Luigi Cajani, Simone Lässig, and Maria Repoussi (Palgrave Macmillan, 2019), 558-60.
28
Константин Јиречек, „Стојан Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, Историјске студије о првим борбама с наједзом турском пре и после боја на Косову, Београд 1893”, у: Зборник
Константина Јиречека I (Београд: 1959), 445-454.
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У приказу књиге Срби и Турци XIV и XV века чешки историчар је, као врсни
познавалац балканске средњовековне историје, указао на погрешне премисе на
којима је Новаковић заснивао своје закључке и хипотезе. Он је истакао ауторову
изразиту и нескривену наклоност ка Лазаревићима у односу на Бранковиће, посебно критикујући Новаковића што „налази да је Вук још пре боја имао сувише
велике претензије и да се његово понашање одмах после боја готово граничило
са издајом”.29 Један од главних Јиречекових противаргумената Новаковићевом
поједностављеном сагледавању историјских процеса покренутих Косовском
битком била је констатација коју је још раније формулисао Александар Хилфердинг да су се, заправо, кнегиња Милица и њени синови одрекли политике
кнеза Лазара и потчинили Османлијама, док је Вук наставио отпор и потпуно
неправедно постао симбол издајника. Независни политички статус Вука Бранковића у односу на кнеза Лазара Јиречек је поткрепио документарном грађом из
Дубровачког архива, чиме је оспорио све тврдње да је Вуков положај у односу
на Лазаревиће био вазални и да се његова политика према Лазаревим потомцима
после Косовске битке могла сматрати издајом.30 Изнесени Јиречекови ставови,
бар за извесно време, ставили су Вукову издају ван главних полемичких токова
у српској историографији.
Истраживања већег броја српских историчара, која су уследила током
друге половине 20. века, показала су да су односи између кнеза Лазара и Вука
Бранковића уочи битке на Косову били складни и савезнички, па су аргументи
о корену издаје из времена пре одигравања битке постали научно ирелевантни.31
Питање Вукове издаје у српској историографији поново је актуелизовао тек Иван
Божић на научном скупу посвећеном кнезу Лазару, одржаном у Крушевцу 1971.
године поводом јубилеја „Шест векова Крушевца”.32 Расправа Неверство Вука
Бранковића представљала је важан научни допринос реконструкцији епохе и
историјске улоге Вука Бранковића.33 Божић је истакао опрез, јер је трагање за
историјским коренима Вукове издаје отежано недостатком многих елемената
„који би омогућили да се у целини сагледа развојни ток предања и да се историографска традиција разлучи од народне”.34
Иако је с правом раздвојио методолошке постулате историјске науке од
историје књижевности и традиције, Иван Божић је на кључно питање „колико је
Јиречек, „Стојан Новаковић”, 451.
Јиречек, „Стојан Новаковић”, 451; Сима Ћирковић, „Коментари”, у: Новаковић, Срби и
Турци, 457.
31
Марко Шуица, „Однос кнеза Лазара и Вука Бранковића у светлу дубровачких исправа
из 1387. године”, Стари српски архив 9 (2010).
32
Иван Божић, Војислав Ђурић, „Уводна реч”, у: О кнезу Лазару (Београд: 1975).
33
Сима Ћирковић, „Иван Божић (23. април 1915-20. август 1977) Поводом двадесетогодишњице смрти”, Историјски гласник 1-2 (1997): 75.
34
Иван Божић, „Неверство Вука Бранковића”, у: О кнезу Лазару (Београд: 1975), 224.
29
30
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(Вук Бранковић, прим. аут.) остао веран Лазаревом делу”, формулисао свој став
по коме се „чини да га је он изневерио...”.35 Овакав закључак био је заснован на
недовољном уважавању специфичности изузетно динамичних геополитичких
промена на Балкану у последњој деценији 14. века, које су после 1389. године
изнедриле појаве нешто другачије у односу на оне из времена које је претходило Косовској бици. И поред недвосмислених констатација да су се Лазаревићи погибијом кнеза Лазара нашли у фактичком стању интерегнума, односно
консолидовања власти у својој области и да су изгубили међународни примат,
Божић је стављањем тежишта на чињеницу да је Вук Бранковић после Косовске
битке увећао територију своје области прикључујући неке од поседа и градова
који су се раније налазили у власти кнеза Лазара, на неки начин оптужио Вука
за „злоупотребу” историјских околности. Тај закључак ће постати лајтмотив у
каснијим историографским аргументима Вукове издаје. Божић је закључио да
су Вуку „ишли на руку и косовски догађаји из којих се срећно извукао (sic!).
После Косова, Вук Бранковић је одмах заузео став супротан ономе за који су се
залагали Лазаревићи”.36 Наше мишљење је да је Вуков излазак из „косовских
догађаја” имао веома мало везе са срећом, а више са политичким пројекцијама и
политиком коју је претходно заступао у сагласју са кнезом Лазаром, укључујући
и спровођење одређене тактике у самој Косовској бици.37
У даљем тексту Божић још више потенцира такво становиште: „Вукова
делатност после Косова, с гледишта друштва у коме се све одигравало, и с
обзиром на чињеницу да су се Лазаревићи одржали, треба да се схвати као
изневеравање политике коју је водио кнез Лазар. Она значи неверство према
онима који су себе сматрали, и то не само они, носиоцима српске владарске
идеологије, обнављане у духу немањићких традиција.“38 Ту је Божић једнострано
приступио посматрању веома сложених политичких прилика. Он је Вуково неверство реконструисао превасходно на основу становишта политичких интереса
кнегиње Милице, њених синова и дела Српске цркве, додатно обликованих мученичким култом Светог кнеза Лазара и дискурса о ненарушеном континуитету
српске средњовековне државности. И поред веома широко постављене изворне
грађе, нису на погодан начин уважени процеси попут промена на политичком
Божић, „Неверство Вука Бранковића”, 225.
Божић, „Неверство Вука Бранковића”, 231.
37
Марко Шуица, „О могућој улози Вука Бранковића у Косовској бици – прилог разматрању
средњовековне ратне тактике”, у: Споменица академика Симе Ћирковића, Зборник радова књ.
25 (Београд: 2011). У овом раду наведен је пример описа битке код Трипоља из 1402. године из
Житија деспота Стефана Лазаревића од Констатина Филозофа, на основу кога се може закључити
да уколико су мушки чланови породице били принуђени да заједно учествују у бици, у случају да
један погине или буде заробљен, други је требало да напусти бојиште и повуче се на сигурну територију, како би учврстио власт и организовао државу, евентуално нову одбрану територија.
38
Божић, „Неверство Вука Бранковића”, 239.
35
36
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и државном нивоу у околностима непостојања јединствене државе, централне
власти и хомогене Српске цркве који су утицали на положај области Лазаревића
и Бранковића.39
И поред изузетно значајних закључака које је донео о у свом раду, Иван
Божић се дистанцирао од непристрасних ставова Константина Јиречека о Вуковој издаји и приклонио Новаковићевој интерпретацији. Стиче се утисак да
српској историографији није одговарала појава која се огледала у државотворном
династичком дисконтинуитету између Немањића и Лазаревића. Иван Божић, а
потом и неки други историчари који су се бавили овом темом, нису узимали у
обзир уступање државног суверенитета Лазаревића и прилагођавање оквирима
које је наметала османска супрематија. Они су државотворност Моравске Србије
из времена пре Косовске битке посматрали и након битке као регуларан оквир
претходно етаблираних друштвено-политичких појава и процеса, који, заправо,
нису били одрживи у историјском раздобљу дефинисаном Лазаревом погибијом
и Вуковим политичким преимућством у односу на Лазаревиће.
У овом случају није реч о укрштању две методолошке равни – реконструкције историје и тумачења предања, већ о редукованом и селективном приступу
aнализе историјских појава, што се одразило и на тежину и комплексност историографских закључака. Тако је из кључне аргументације изостављена тежина
међународног прихватања Вука Бранковића као потпуно независног господара
и заступника „Рашке” од Краљевине Угарске и Венеције; његов примат у односу на Лазаревиће у очима Дубровчана, који су веома брижно водили рачуна
о дипломатској етикецији; континуитет Вукове антиосманске политике са Лазаревом; политички значај Вуковог племићког порекла и ограничен политички
домет Лазаревића у турбулентним и убрзаним геополитичким променама на
Балкану.40
Теза да је Вук Бранковић издао Лазареву политику у супротности је са
евиденцијом из историјских извора која недвосмислено упућује на чињеницу да
су Лазареви наследници напустили претходно утврђен политички курс отпора
османској експанзији.41 Имајући у виду повод за писање анализираног чланка,
Момчило Спремић, „Бранковићи и Хиландар (1365-1427)”, у: Прекинути успон. Српске
земље у позном средњем веку (Београд: 2005); Милош Антоновић, „Српска црква и транзиција
моћи од 1355. до 1402”, у: Власт и моћ, властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године
(Крушевац: 2014); Марко Шуица, „Један аспект односа Српске цркве и Моравске Србије на крају
14. века”, Црквене студије 16, 2 (2019).
40
Сима Ћирковић, „Косовска битка у међународном контексту”, Глас САНУ CCCLXXVIII
(1996): 68; Раде Михаљчић, Јунаци косовске легенде (Београд, 1993), 117-118; Марко Шуица, Вук
Бранковић, славни и велможни господин (Београд, 2014), 129-130; Марко Шуица, „Дубровачка
писма огледало друштвено-политичких промена у српским земљама (1389-1402)”, Годишњак за
друштвену историју XVIII, 2 (2011).
41
Marko Šuica, Slobodan Rudić, „Princess Milica as the Ottoman vassal – one case of multifaceted
Serbian-Ottoman relations at the end of 14th century”, у: Çanakkale onsekiz mart üniversitesi Balkan
39
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а то је обележавање шест векова постојања Лазареве престонице Крушевца, и
историјску афирмацију Лазаревог наслеђа, стиче се утисак да је Иван Божић
овој контроверзној теми приступио једнострано, под утицајем друштвеног и
академског конформизма.
Истовремено са обележавањем јубилеја, 1989. године изашла је и дуго
припремана монографија Јунаци косовске легенде Радета Михаљчића, у којој
је, између осталих, посебна пажња посвећена кључним темама: перцепцији
Вука Бранковића као негативног јунака, мотиву издаје и историјској подлози
легенде о издаји.42 Иако је Михаљчић сматрао да поновно оживљавање теме о
Вуковој издаји у рецентној српској историографији није било покренуто како
би се уздрмали основни резултати критичке школе српске историографије „већ
да се изложе нове недоумице”, он је осетио потребу да се одреди према скоро
ревидираним и актуелизованим ставовима о Вуковој „покосовској издаји”. У
својој монографији Раде Михаљчић није директно одговорио на Божићев став,
већ је стављањем акцента на Вуков отпор Османлијама после Косовске битке
закључио да његова политика „никако није у складу са легендом о издаји”.43
Коначно, Михаљчић се вратио Јиречековој тези и закључио да Вук Бранковић
није изневерио Лазарево дело, већ, евентуално „надања Лазаревића и њихових
приврженика”.44
Овај угледни историчар и познавалац прилика друге половине 14. века
категоричан је у одбацивању Вукове било какве издаје, па је тај терет пребацио
на другу страну. По његовим речима: „Можда су његове (Вукове, прим. аут.)
претензије и спољна политика наилазиле на осуду код неких савременика, али са
становишта хришћанско-турских односа и порука косовског предања, односно
косовске идеологије, Лазарево дело су пре и више изневерили његови наследници него Вук Бранковић... На крају, рецимо и то да се издаја Вука Бранковића
не одбацује само зато што о њој не говоре непосредни историјски извори већ
зато што о Вуковој издаји први пут пише Мавро Орбин пуна два века, па и
нешто више, после косовске битке. Управо развој косовске легенде сведочи да
је издаја неосновано приписана овом обласном господару.“45
На тај начин Михаљчић је, не остављајући простор за другачије интерпретације, издају Вука Бранковића извео из историјског дискурса и у потпуности
вратио у оквире традиције и предања. Истовремено, у склопу обележавања
јубилеја, и неки од еминентних историчара књижевности, попут Ненада Љуve ege uygulama ve araştirma merkezi uluslararasi Balkan tarihi ve kültürü (Çanakkale: 2017).
42
Раде Михаљчић, Јунаци косовске легенде (Београд, 1989). У овом раду користили смо друго, допуњено издање Михаљчић, Јунаци косовске легенде (Београд, 1993), 109-24, 27-47, 67-85.
43
Михаљчић, Јунаци косовске легенде, 117.
44
Михаљчић, Јунаци косовске легенде, 123.
45
Михаљчић, Јунаци косовске легенде, 123-124.
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бинковића, бавили су се из свог угла историјским реконструкцијама Вукове
издаје. У политичком опредељењу Вука Бранковића после Косовске битке и
истрајавању на отпору Османлијама, Љубинковић није препознао продужење
претходне, бескомпромисно вођене Лазареве политике, већ сведочанство Вукових амбиција и супротстављање кнегињи Милици, па је извео закључак да
се „... не може рећи за некога да је веран, одан ако он мимо владара уз кога је
стала црква и део племства – наставља ратовање за сопствени рачун. Вук није
био привржен Милици и није хтео да је помаже. Његово настављање борбе против Турака – свакако јесте својеврсна издаја Миличине политике, а и политике
сувремене српске цркве...”.46
Овакав став историчара књижевности заправо је заснован на тезама Ивана
Божића и недовољном разумевању контекста и промена које су се рефлектовале
на концепт државности и меандрирање легитимитета између Вука Бранковића
и Лазаревих биолошких наследника у потпуно специфичним политичким
околностима последње деценије 14. века. Иако је Ненад Љубинковић подржао
резултате истраживања Љубомира Ковачевића о Вуковој улози у Косовском боју,
категорично је, попут Божића, закључио да је Вук Бранковић издао кнегињу
Милицу после Лазареве погибије. Трагање за потврдом постојања косовског
издајника, његовом персонификацијом у средњовековним оквирима, али и
истицање ванвременске димензије самог чина издаје, као лајтмотива у дугом
трајању српске историје, потпуно су се уклапали у друштвено-политички дискурс „буђења” српске националне свести крајем осамдесетих година 20. века
уочи предстојећих оружаних конфликата у Југославији. Процес националне
хомогенизације укључивао је одређивање великог дела јавног мњења према
бившим и будућим народним и историјским херојима и антихеројима.47
Aко је, из научног угла, разумљива селективна и сугестивна историјска
аргументација историчара књижевности, приступи појединих српских историчара, у најмању руку, дају неочекиван ток тумачењу историјских околности
и Вуковог места у српској историји. У низу колективних збирки радова публикованих поводом обележавања шест векова од битке, 1991. године објављен је
и зборник радова са научног скупа у организацији Балканолошког института
Српске академије науке и уметности, Српске православне епархије за западну
Европу и Матице Срба и исељеника Србије, одржаном две године раније у
Химелстиру у Немачкој. Ова публикација представљала је својеврстан одраз
климе у друштву, инициране јубилејом, у којој су се преклапала релевантна
историографска истраживања са радовима који су почивали на надисторијским,
46
Ненад Љубинковић, „Косовска битка у своме времену и у виђењу потомака или логика
развоја епских легенди о косовскоме боју”, у: Косово у памћењу и стваралаштву, (Београд,
1989), 151.
47
Čolović, Smrt na Kosovu polju, 376-381, 385-389.
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или религиозним наративима, утемељеним у концепту Косовског завета и Косовске идеологије. Наведени дискурси гравитирали су ка домену псеудонаучног,
а највише су их заступали представници српске дијаспоре, поједини црквени
великодостојници и историчари са политичком мисијом.48
Тумачење историје растерећено научног оквира, методолошких постулата
и комплексне епистемолошке структуре постајало је свачије „јавно добро” од
кога се очекивао одређени политички или друштвени утицај. Такав амалгам
створио је амбијент и погодну климу за преиспитивање и поновну афирмацију
историјске заснованости народног предања, којој нису могли да се одупру ни
еминентни историчари. У наведеном зборнику са научног скупа у Химелстиру
објављен је и рад Момчила Спремића са насловом Косовска битка – проблем
издаје. У чланку је поново отворено питање Вукове улоге у Косовској бици,
које је можда било подстакнуто ранијом Божићевом опсервацијом да је понашање Вука Бранковића у самој бици остало неразјашњено, па се износи став
да „не сматрамо да је питање његове (Вукове, прим. аут) издаје скинуто с дневног реда...”.49 Уопштавањем специфичних историјских околности, мешањем
временски удаљених појава из средине и с краја 14. века, те приписивање
непримерених атрибуција одређеним историјским догађајима и феноменима
(грабежљивост великаша, српске поделе после Душанове смрти, „време за
јунаке и за издајице“)50 отворен је простор да мотив из народног предања поново постане полазиште историјског истраживања, равноправан са историјским изворима и саставни део реконструкције прошлости. Таквим приступом
непланирано су и латерално релативизовани поједини резултати истраживања
Љубомира Ковачевића. У штампаном саопштењу са научног скупа Спремић је
изнео закључак: „узимајући у обзир целокупну делатност Вука, не би се могло
рећи да је био без предиспозиција за издају. Коначно, све што је овде изнето,
не на основу емотивног народног предања, већ искључиво на основу поузданих
докумената, показује да његова издаја на Косову није била немогућа. (sic!)”,
чиме је имплицирана и могућа научна заснованост легенде о издаји у самој
бици. 51 У свом следећем чланку посвећеном Вуковој улози у Косовској бици,
Момчило Спремић је донекле ублажио изнете ставове у односу на издају на
бојном пољу, али је Вуково неверство у некој форми и даље остало историјски
неупитно.52 Распон образложења Вукове кривице протезао се од чињенице да је
преживео битку, преко проширивања територије његове области, до политичког
Šuica, „The Image of the Battle of Kosovo (1389)”, 166-167.
Божић, „Неверство, 239; Момчило Спремић, „Косовска битка – проблем издаје”, у: Косовска битка и последице, (Химелстир-Београд, 1991), 47.
50
Спремић, „Косовска битка”, 47.
51
Спремић, „Косовска битка”, 47.
52
Момчило Спремић, „Вук Бранковић и Косовска битка”, Глас САНУ CCCLXXVIII, Одељење
историјских наука 9 (1996).
48
49
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односа према кнегињи Милици и њеним синовима после Лазареве погибије.
Поновно уопштавање историјских прилика с краја 14. века није могло довести
до битнијег померања са становишта формулисаних у претходном раду, па су
остале недоречене и донекле контрадикторне тезе да „без обзира на своје понашање (sic!) у Косовској бици, Вук је био велики противник Турака”, „битка
му је, у најмању руку посредно, донела корист”, или „Вукова турска политика
претрпела је неуспех из простог разлога што исламски свети рат... није могао
зауставити један српски великаш”.53 Момчило Спремић је своје истраживање
завршио ставом да питање Вукове улоге на Косову није „скинуто са дневног
реда”.54 Та констатација се, на крају, показала као оправдана јер ју је на „дневни
ред” вратио Милош Благојевић већ поменутим радом О издаји или невери Вука
Бранковића.55
У међувремену издаји Вука Бранковића посветио је пажњу и хрватски
историчар Иван Кампуш, више у једном прегледном него оригиналном научном
истраживању.56 Кампуш се опрезно упустио у анализу феномена, начелно отварајући питања, цитирајући кључне ставове поткрепљене изворном подлогом. У
суштини, он се сложио са мишљењем Радета Михаљчића и његовим виђењем
корена издаје.57 С друге стране, Милош Благојевић је желео да историографску
конструкцију о Вуковој нелојалности допуни и одређеним историјско-географским аргументима. Тезу о Вуковој издаји Благојевић је засновао, пре свега,
на његовој наводној улози у урушавању српске средњовековне државности,
узурпацији владарске идеологије и припајању својој области дела територија
Моравске Србије.58 Неке од заступаних хипотеза и становишта опречне су ставовима Константина Јиречека, или Радета Михаљчића, чиме се аутор сврстао
у групу историчара који су Вукову историјску улогу прилагођавали оквирима
наратива уобличеног предањем. Почетна премиса о вазалном положају Вука
Бранковића у односу на кнеза Лазара, на којој је Милош Благојевић конструисао „историчност” издаје, неминовно је водила ка извођењу закључака који
нису одрживи.59
У разради идеје о историјским коренима Вуковог издајства поново је у
први план стављена теза коју је изнео још Стојан Новаковић, а потом у нешто
другачијем формату Иван Божић. Реч је о „држању Вука Бранковића после
Спремић, „Вук Бранковић и Косовска битка”, 102-103.
Спремић, „Вук Бранковић и Косовска битка”, 106.
55
Види нап. 8.
56
Ivan Kampuš, „’Izdaja’ Vuka Brankovića u svjetlu kritičke historiografije”, Historijski zbornik
LIV (2001).
57
Kampuš, „’Izdaja’ Vuka Brankovića u svjetlu kritičke historiografije”, 10.
58
Благојевић, „О издаји или невери Вука Бранковића”, 15, 40.
59
Шуица, „Однос кнеза Лазара и Вука Бранковића у светлу дубровачких исправа из 1387.
године”, 225-226.
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боја на Косову, а конкретније о његовом ставу према наследницима кнеза Лазара...“60 С друге стране, Благојевић је на неуобичајен начин интервенисао у
методолошком поступку, користећи антиципацију догађаја за које је сматрао
да су могли да се догоде као историјској чињеници. У питању је однос Српске
цркве, која у то време није била јединствена, према носиоцима немањићке
владарске идеологије, па је према Благојевићевом мишљењу, Црква подржала
„младог кнеза Стефана као легалног и легитимног наследника кнеза Лазара, с
надом да ће наставити очеву политику и ујединити српске земље (sic!)”.61 Против
ове тезе говори чињеница да су Лазаревићи већ на сведеном и са становишта
легитимитета контроверзном државном сабору, који је одржан пре 11. августа
1389. године и то само на територији њихове области, донели одлуку о ступању
у вазални однос према Бајазиту I, чиме су одустали од дотадашње Лазареве
државне политике. Такође, ни на који начин се не може претпоставити чему
су се у новонасталим околностима потпуне државне ерозије „надали” највиши
црквени кругови Моравске Србије. Није реално претпоставити да је била остварива Благојевићева претпоставка о очекивању уједињења српских земаља
у време незадрживе експанзије Османског царства, фрагментације и убрзаног
опадања моћи српских државотворних области насталих распадом Српског
царства. Поред тога, највећи део српских области био је потчињен врховном
османском господару, због чега би окупљање српских области под кнезом Стефаном Лазаревићем као самодршцем и врховним господарем, представљало
историјску имагинацију, потпуно супротну реалним политичким оквирима датог
тренутка. У изнесеним закључцима као да измиче већ наведени шири контекст,
који упућује на ограничен суверенитет српских области, заправо потчињеност
Моравске Србије Османлијама и делимично међународно прихватање Вука
Бранковића као носиоца државног суверенитета непосредно после Косовске
битке, пре свега због донекле очуваног војног и политичког капацитета, али и
непристајања, бар до краја 1391. године, потчињавању Османлијама.62
Због истрајавања на тези о вазалном положају Вука Бранковића према кнезу
Лазару донесени су и закључци да после Косовске битке Вук „...није преузео
никакве обавезе према кнегињи Милици и младом кнезу Стефану Лазаревићу,
па је стечена самосталност (sic!) долазила до изражаја у његовој титулатури...”.63
Стављањем тежишта на повезивање ширења Вукове територије са неверством
и издајом проистеклом из „раскидања вазалних обавеза” према Лазаревићима,
у други план је пао веома важан Благојевићев резултат историјско-географских

Благојевић, „О издаји или невери Вука Бранковића”, 28.
Благојевић, „О издаји или невери Вука Бранковића”, 29.
62
Шуица, Вук Бранковић, славни и велможни господин, 119-135, 139;
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Благојевић, „О издаји или невери Вука Бранковића”, 32.
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истраживања.64 Бранковићева област је с временом постепено увећавана, а знатно је проширена прикључењем дела територија које су раније припадале кнезу
Лазару.65 Међутим, не може се са извесношћу рећи на који начин и под каквим
условима је Вук Бранковић проширио своју државу, односно да ли му је део
територија поклоњен, уступљен некаквим политичким договором постигнутим
за живота кнеза Лазара, или их је Вук заузео са циљем јачања антиосманског
капацитета своје државе. Мишљења смо да би квалификовање проширивања
Бранковићеве области као „отимање великих области и градова од некадашње
државе кнеза Лазара, као и агресивно понашање Вука Бранковића према наследницима кнеза Лазара”, како је то навео Благојевић, и потом повезивање те
појаве са издајом кнеза Лазара, биле сувише слободно изведене и искључиве
тврдње. Због потпуно новог државно-политичког амбијента, који је настао као
последица исхода Косовске битке, веома је тешко проценити колико се урушио
политички и феудални капацитет Моравске Србије, те да ли су Лазаревићи напустили некакав међудржавни политички савез Лазарев и Вуков, формиран у
месецима, ако не и годинама уочи Косовске битке.66 Извесно је да су ступањем
Лазаревих наследника у вазални однос према Османлијама стабилизоване
унутрашње прилике у Моравској Србији и окончани сукоби Лазаревићима
потчињене властеле, чиме је заустављен процес разарања државе.67
Према мишљењу Милоша Благојевића, поред агресије на област Лазаревића, „Вук Бранковић је искористио настало стање, па је на разне начине
привлачио такву (нелојалну, прим.аут) властелу на своју страну”.68 Нажалост,
историјски извори не нуде било какве информације о „разним начинима привлачења” властеле које је наводно спроводио Вук Бранковић. У историографији постоје само претпоставке о појединој властели, попут војводе Обрада
Драгосаљића, који су починили „неверу” према Лазаревићима, али се не може
егзактно утврдити природа њихове нелојалности. Најзаступљенија мишљења
међу историчарима су да је део некадашње Лазареве властеле, попут војводе
Обрада, после Косовске битке пришао Вуку Бранковићу у наставку отпора
Османлијама, али за то нема чврстих доказа.69
Благојевић, „О издаји или невери Вука Бранковића”, 33.
Михаило Динић, „Област Бранковића”, у: Српске земље у средњем веку (Београд, 1978),
154-61; Благојевић, „О издаји или невери Вука Бранковића”, 31-35.
66
Шуица, „О могућој улози Вука Бранковића у Косовској бици”, 233-237.
67
Šuica, Rudić, „Princess Milica as the Ottoman vassal”, 90-92.
68
Благојевић, „О издаји или невери Вука Бранковића”, 35.
69
Марко Шуица, Немирно доба српског средњег века (Београд, 2000), 110-113; Милош
Ивановић, „Структура властеоског слоја у држави кнеза Лазара”, у: Власт и моћ, властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године (Крушевац: 2014), 83-84; Марија Копривица, „Успон и
моћ властеоске породице Мусић”, у: Власт и моћ, властела Моравске Србије од 1365. до 1402.
године (Крушевац: 2014), 108.
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У својим закључним разматрањима Милош Благојевић је изнео став с којим
се не бисмо могли сложити да „народна традиција није без разлога прогласила
Вука Бранковића за највећег издајника српског народа”.70 Наше становиште о
историјској кривици Вука Бранковића подударно је са оним које је заступао
Константин Јиречек, а потом и Раде Михаљчић, односно да корене предања
није могуће повезати са било каквим конкретним чином издаје.
На крају, указали бисмо на неопходност научног опреза приликом постављања оваквих и сличних метатема. Сваки историчар може да упадне у методолошку замку тумачења историографским средствима појава које је генерисало предање и које припадају другој научној области, заснованој на посебним
методолошким принципима и постулатима. Због тога Вукову „кривицу” треба
истраживати у оквирима традиције, историографских извора и народне епике,
док његову историјску улогу треба проучавати на основу релевантних извора и
оних епистемолошких модела које нуди историја као хуманистичка наука.

Извори и литература
Antonović, Miloš. „Srpska crkva i tranzicija moći od 1355. do 1402.” u: Vlast i moć. Vlastela moravske Srbije od 1365. do 1402. godine, 137-148. Kruševac, 2014. (ćirilica)
Blagojević, Miloš. „O izdaji ili neveri Vuka Brankovića.” Zbornik Matice srpske za istoriju
79-80 (2009): 7-42. (ćirilica)
Božić, Ivan. „Neverstvo Vuka Brankovića.” u: O Knezu Lazaru. Beograd, 1975. (ćirilica)
Božić, Ivan, Đurić, Vojislav. „Uvodna reč.” u: O Knezu Lazaru. Beograd, 1975. (ćirilica)
Čolović, Ivan. Smrt na Kosovu polju. Beograd, 2016.
———. „Vidovdan 2009.” u: Rastanak s identitetom. Beograd, 2014.
Ćirković, Sima. „Ivan Božić (23. april 1915-20. avgust 1977). Povodom dvadesetogodišnjice smrti.” Istorijski glasnik 1-2 (1997). (ćirilica)
———. „Kosovo Polje, 15. Juni 1389.”. u: Bitka na Kosovu 1389. godine. Beograd: Galerija SANU, 1989.
———. „Kosovska bitka u međunarodnom kontekstu.” Glas SANU CCCLXXVIII (1996).
(ćirilica)
———. „Prelomno doba srpske istoriografije.” u: O istoriografiji i metodologiji. Beograd,
2007. (ćirilica)
Dinić, Mihailo. „Oblast Brankovića.” u: Srpske zemlje u srednjem veku. Beograd, 1978.
(ćirilica)
Đurić, Ivan. „U koži Vuka Brankovića.” u: U koži Vuka Brankovića. Beograd, 2017. (ćirilica)
Ivanović, Miloš. „Struktura vlasteoskog sloja u državi kneza Lazara.” u: Vlast i moć, vlastela moravske Srbije od 1365. do 1402. godine. Kruševac, 2014. (ćirilica)

70

Благојевић, „О издаји или невери Вука Бранковића”, 40.

26

Годишњак за друштвену историју 1, 2019.

Jireček, Konstantin. „Stojan Novaković, Srbi i Turci XIV i XV veka, Istorijske studije o prvim borbama s najedzom turskom pre i posle boja na Kosovu, Beograd 1893.” u: Zbornik
Konstantina Jirečeka I. Beograd, 1959. (ćirilica)
Kampuš, Ivan. „„Izdaja“ Vuka Brankovića u svjetlu kritičke historiografije.” Historijski
zbornik LIV (2001): 1-10.
Kovačević, Ljubomir. Vuk Branković. Beograd, 1888. (ćirilica)
Koprivica, Marija. „Uspon i moć vlasteoske porodice Musić.” u: Vlast i moć, vlastela moravske Srbije od 1365. do 1402. godine. Kruševac, 2014. (ćirilica)
Mihaljčić, Rade. Junaci kosovske Legende. Beograd, 1993. (ćirilica)
———. Junaci kosovske Legende. Beograd, 1989. (ćirilica)
Novaković, Stojan. Srbi i Turci XIV i XV Veka. Beograd, 1893. (ćirilica)
———. Srbi i Turci XIV i XV veka, Beograd 1960. (ćirilica)
Orbin, Mavro. Kraljevstvo Slovena. Beograd, 1968. (ćirilica)
Spremić, Momčilo. „Brankovići i Hilandar (1365-1427) „. u: Prekinuti uspon, Srpske zemlje
u poznom srednjem veku, 421-38. Beograd, 2005. (ćirilica)
———. „Vuk Branković i kosovska bitka.” Glas SANU CCCLXXVIII, Odeljenje istorijskih
nauka 9 (1996): 85-107. (ćirilica)
Šuica, Marko. „Vuk Branković u Delu Ljubomira Kovačevića.” Glas Odeljenja istorijskih
nauka SANU CDXIV, no. 15 (2010). (ćirilica)
———. Vuk Branković, slavni i velmožni gospodin. Beograd, 2014. (ćirilica)
———. „Dubrovačka pisma ogledalo društveno-političkih promena u srpskim zemljama
(1389-1402).” Godišnjak za društvenu istoriju XVIII, no. 2 (2011): 29-51. (ćirilica)
———. „Jedan aspekt odnosa srpske crkve i moravske Srbije na kraju 14. veka.” Crkvene
studije 16, no. 2 (2019): 153-167. (ćirilica)
———. Nemirno doba srpskog srednjeg veka. Beograd, 2000. (ćirilica)
———. „O mogućoj ulozi Vuka Brankovića u kosovskoj bici – prilog razmatranju srednjovekovne ratne taktike.” u: Spomenica Akademika Sime Ćirkovića, Zbornik Radova Knj.
25, 225-244. Beograd, 2011. (ćirilica)
———. „Odnos kneza Lazara i Vuka Brankovića u svetlu dubrovačkih isprava iz 1387.
godine.” Stari srpski arhiv 9 (2010): 217-232.
———. „The Image of the Battle of Kosovo (1389) Today: A Historic Event, a Moral Pattern, or the Tool of Political Manipulation.” In The Uses of the Middle Ages in Modern European States, History, Nationhood and the Search for Origins, edited by Robert
Evans and Guy Marchal. 2011: Palgrave Macmillan.
———. „Serbia.” in: The Palgrave Handbook of Conflict and History Education in the
Post-Cold War Era, edited by Luigi Cajani, Simone Lässig and Maria Repoussi: Palgrave Macmillan, 2019.
Šuica, Marko, Rudić, Slobodan. „Princess Milica as the Ottoman Vassal – One Case of Multifaceted Serbian-Ottoman Relations at the End of 14th Century.” In Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Balkan Ve Ege Uygulama Ve Araştirma Merkezi Uluslararasi Balkan
Tarihi Ve Kültürü, 88-102. Çanakkale, 2017.
Velimirović, Nikolaj. „O kosovskoj knjizi i kosovskoj nauci.” u: Kosovo i Vidovdan. Šabac,
1988. (ćirilica)

Др Марко Шуица, Између историјске и историографске „кривице“ ...

27

Summary
Dr Marko Šuica
“The Guilt” of Lord Vuk Branković in history and historiography –
methodological revision of one premise in historiography
The faction of Serbian historiography known as “critical” gained full recognition by
deconstructing legendary narratives related to the Battle of Kosovo (1389) at the end of the
19th century. One of the most persistent of these narratives enclosed the alleged betrayal of
Lord Vuk Brankovic, which is gripped only in legend and epic folk tradition. Although historian Ljubomir Kovacevic challenged this narrative already in 1888 using medieval sources,
Serbian historians have repeatedly explored the issue of Vuk’s treason during the second half
of the 20th century. Their search for roots of the legend of Vuk Brankovic’s betrayal was
sought in real historical events and phenomena. The issue of Vuk’s betrayal was instigated
within the wider public framework in 1989 as a part of the commemoration of the six hundred
years jubilee of the battle. At that time, a re-examination of Vuk Brankovic’s role occurred.
Some parts of academic circles reassessed the results of the Serbian “critical” historiography
on the basis of which Vuk Branković was abolished from the stigma of traitor. Driven by a
general atmosphere, some historians have even questioned Vuk’s military role in the Battle
of Kosovo, while his political betrayal in the aftermath had somehow become historically
relevant. The betrayal of Vuk Branković was relocated from the battlefield to the sphere of
politics, statehood and vassal relations. The historians who followed that trail found Vuk’s
betrayal in the conduct of an independent policy that was contrary to the pro-Ottoman policy
of Lazarević. Another faction of Serbian historians has pointed out that there was no evidence
or connection between Vuk’s politics after the Battle of Kosovo with the betrayal of Lazar’s
political legacy. The argumentation of revisionist historians of Vuk’s historical role was
based on a simplified or selective perception of social and geopolitical circumstances in the
Balkans. Additionally, it derived from the misapplication of historiographical principles in
interpretation of phenomena belonging to epic tradition that should be studied by different
methodology. With this in mind, the conclusion is that Vuk’s alleged guilt should be viewed
as a phenomenon within the framework of legend and folk epic tradition, while his historical
role should be studied separately, based on postulates of historical methodology as a part of
social sciences and humanities.
Key words: Vuk Branković, Battle of Kosovo, Serbian Historiography, betrayal, legend
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Између „nobles sauvages” и „sauvage blanc” –
екокритичка промишљања и мапирање
филмова и књига о Бразилу
Апстракт: Рад са становишта екокритичке теорије, потекле из
студија књижевности, интерпретира одређена филмска остварења и
књижевна дела према ауторкином избору. Тај избор одређен је на основу
личног сензибилитета, уочавања нивоа веродостојне интерпретације
фактуалних поставки, те социо-културолошког миљеа аутора сценарија, литерарних предложака и режисера. Посматра се како је природна
средина транспонована, кадрирана и представљена аудиторијуму, с
посебним нагласком на одабране „политичке и делатне животиње” које
говоре, понашају се и интервенишу у одређеном еколошком сетингу на
основу специфичних идеја водиља и културолошких одредница. Реч је о
четири дугометражна филма, играна и семи-документарна, просторно
усидрена у Бразил: „Мисија” (The Mission, 1986), два Херцогова филма,
као писца и режисера: „Агире, бес богова” (Aguirre, der Zorn Gottes, 1972)
и „Фицкаралдо” (Fitzcarraldo, 1982), те Салгадовом „Со земље” (Le Sel
de la Terre, 2014). Рад ће третирати историјско-географску локацију
поменутих остварења, уз напомене о историјским изворима и истраживањима тих подручја, и напослетку, биће мапирани на тлу Бразила у
првој историјско-географској карти такве врсте код нас.
Кључне речи: Бразил, историјска географија, кинематографија, еколошка историја.


Текст је настао у току рада на научном пројекту бр. 177010, и израстао је из дуготрајних
историјско-географских истраживања „других светова“, те методолошког проширивања подручја
проучавања историјске географије. Захваљујем проф. Бојану Жикићу, са Одељења за антропологију и етнологију, због пажљивог читања и корисних коментара првобитног текста, и Кристијану
Векоњи, докторанду англистике, на завршним корекцијама.
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„Егзотични крајеви појавише ми се као сушта супротност
нашима, а реч „антиподи” доби у мојој уобразиљи богатије и наивније значење од дословног... Свако дрво, свака животиња, свака
влат траве морали су бити потпуно различити и на први поглед
одавати своју тропску природу. Моја машта је насликала Бразил
као заталасане крошње палми које скривају необичну архитектуру,
а све заједно се купа у егзотичним мирисима...“
Клод Леви-Строс, Тужни тропи (1955)

Бразил, држава велика и разнолика као читав континент, није пропорционално својој дивотности заступљена нити у кинематографији, нити у књижевности преводом на друге светске језике, а посебно не на „заједнички“. Редови
овде исписани настајали су уназад неколико година, изнова сам им се враћала,
додавала и надограђивала почетни материјал да би текст постао разливен попут
варзеја, плавних равница Амазона. Поради истинољубивости, као неупитног
начела хуманистичких прегалаца, записујем да сам сасвим „опчињена” у дословном и магијском смислу, а можда је и мене, како би Сајмон Шама рекао,
као и сер Волтера Рејлија (о. 1554–1618) обузео engaño – врела измаглица
привиђења и обмана које су прогутале стварност. Спознаја стварности је клизав терен, и на овом месту бих само истакла да је за тропске пределе Бразила
испредена „тропикалност” (tropicality), дискурс о „другости” на исти начин као
што је скован израз „оријентализам“, о наводној „примитивној другости” али
на другачијој позорници. Она је била раскошно зелена, омамљујућа и замамна,
испуњена тешким, опојним мирисима, чудесним урођеницима потпуно изван
„цивилизације“, непознатим, задивљујућим животињама и инсектима, зачудним
плодовима и зачинима, надасве топла и влажна, и имала је две крајности – као
„изгубљени и поново откривени рајски врт” или „зелени пакао“, што ће се одразити у књижевности и у кинематографији коју овде представљамо. Занимљиво
је приметити колико је дуготрајна ова културна не само колонијалистичка већ и
постколонијалистичка представа о тропским пределима, а посебно о Амазонији
као о „обрнутом огледалу” Европљана. Ипак, „тропикалност” постоји у научном
истраживању са знатно мање помпе и академских каријера.
Klod Levi-Stros, Tužni tropi, prev. Slavica Miletić (Beograd: Zepter World Book, 1999), 31.
Ranko Bugarski, Govorite li zajednički? (Beograd: Biblioteka XX vek, 2018).

Simon Schama, Landscape and Memory (New York: Vintage books, 1995), 307-320.

Исцрпно код: Michael J. Heckenberger, The Ecology of Power – Culture, Place, and Personhood
in the Southern Amazon, A.D. 1000–2000 (London: Routledge, 2005). Тропикалност као дискурс
треба разликовати од tropicália или tropicalismo који је настао као уметнички и музички израз
од око 1968. године. Тропикализам означава побуну против одвајања од афричких корена, као
и против режима војне диктатуре, због чега су многи напустили Бразил и отишли у Европу, у:
„Africana,” in The Encyclopedia of the African and African American Experience (Oxford, 1999), 365,
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Почетни цитат Леви-Строса рефлексија је потпуно освешћеног истраживача
који ће исткати најлепше странице о Бразилу, самосвојни „театар језика“, уздигавши антропологију у врхове светске књижевности, што је чак и Клифорд Герц
морао изричито да призна. Повезујући своје две велике љубави, књижевност и
кинематографију, намерна сам да представим тек делић опуса о земаљском театру
с оне стране Атлантика, што игром случаја чиним првог месеца власти новог,
десничарског председника. Друга нит која их увезује јесте екологија и свест о
катастрофалним последицама коју имају активности злочиначке спреге политике
и крупног капитала, неповратан процес деструкције наше планете, тако да, као и
сви аутори, пишући о прошлости, сведочим о садашњости. Екокритичка теорија
поникла је из теорије књижевности, која је, попут других хуманистичких наука
добила свој „просторни обрт” (spatial turn), и разгранала се према еколошкој
сензибилности, екопоетици, екозофији, са постколонијалистичког становишта
препуног кривице и одговорности. Но да останемо блиско просторном оквиру,
књижевна дела, а одатле и сценарији и визуелне приче „мапирају” се језички и
картографски, у социјално-културолошком смислу темпорално-контекстуалне
анализе, али и у односу према њиховом аутору: које природно окружење она–он
бира за своју „позорницу“, одакле пише, како осећа, осмишљава и уређује простор – свет, и томе слично. Редови који следе чине мали допринос овом старом
и новом историјско-географском дискурсу, а приложена карта (Сл. 3) происходи
из моје читалачке и гледалачке рутине.

Филм „Мисија” (1985) – „Nobles sauvages”
и еколошка свест у Реганово доба (1981–1989)?
Премда се, географски строго узевши, ово филмско дело не односи на
Бразил у својим позно дефинисаним државним границама, осим најјужније
560, 662–668. Вид. документарни филм режисера Marsela Maćada “Tropicalia” (2012) – https://www.
imdb.com/title/tt1497880/ (приступљено 8. новембра 2018).

Kliford Gerc, Antropolog kao pisac, prev. Gordana Gorunović i Ivana Spasić (Beograd: Biblioteka
XX vek, 2010), 30, 35–60. Опусу Герца посвећене су две маестралне студије Гордане Горуновић,
којој захваљујемо за ове дарове: Antropologija Kliforda Gerca – Kulturna teorija i interpretativna
analiza kultura (Beograd: Srpski genealoški centar, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog
fakulteta, 2010); Antropologija Kliforda Gerca – Kritike i polemike (Srpski genealoški centar, Odeljenje
za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2011).

Рекло би се да обим екокритичких студија расте пропорционално освешћивању ’интелигенције’ о иманентној еколошкој кризи, а овде доносим избор из литературе: Cheryll Glotfelty
and Harold Fromm, eds., The Ecocriticism Reader – Landmarks in Literary Ecology (Athens, Geogia:
The University of Georgia Press 1996); Timothy Clark, The Cambridge Introduction to Literature and
the Environment (Cambridge University Press, 2011); Simon C. Estok, Ecocriticism and Shakespear
– Reading Ecophobia (Palgrave MacMillan, 2011).
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колонијалне крајине – Уругваја и Парагваја, те бразилске савезне државе Рио
Гранде до Сул, тангетно се дотиче неколико културолошких тема које ће се
појављивати на целом континенту, али и даље у тексту, и сведочанство је о моћи
„покретних слика” да обликују сентименте гледалаца. Своју причу о језуитској
„ре-креацији” (lat. recreatio), покушају поновног стварања овоземаљског Раја
у сливу реке Парагвај, Роберт Болт (1924–1995), познат, између осталог, и по
сценарију за антологијске филмове – попут „Лоренса од Арабије” (1962) и
„Доктора Живага” (1965), засновао је на књизи једног језуите, оца Клемента
Мекнеспија, „Изгубљени градови Парагваја: Уметност и архитектура језуитских
редукција” (Lost Cities of Paraguay: Art and Architecture of the Jesuit Reductions
(1607-1767), објављене 1982. године. Мекнеспи је, наравно, добар познавалац
историје свога реда и његове културне заоставштине у Јужној Америци. У сценарију и у филму јасно су и поједностављено, „питко” и визуелно упечатљиво
представљене дихотомије „цивилизација – култура” : „дивљина“, „цивилизовани
човек – култивисан” : „дивљи човек – /у природном стању” пре „покрштавања“,
те „бели дивљак” – ратоборни дивљак, разаратељ : „мирољубиви домородац“,
стваралац, те потом судар и мешање тих категорија, што се може приметити и у
свим наредним филмским остварењима о којима ће бити речи у овом тексту.10
Радња је смештена у 1758. годину, у време непосредно пред укидање реда
„Христових војника” у Европи, у јеку отимачине за робовску радну снагу између католичких краљевстава Португала и Шпаније, а у Бразилу, где су уместо
првобитних мисија (reducciones), осниване aldeias – мисионарска села, језуити
су ишли као пратња у походе да лепим начином приволе урођенике да „сиђу”
из дубина прашума и преселе се на одређена места: у случају да одбију, власти
би имале разлог да поведу „оправдани рат“. Отац Антоније Виејра (1608–1697)
неуморно је дебатовао о урођеничким душама и њиховом спасавању крштењем
(премда није био аболициониста), али све то залуд.11 То је доба када Паолистани
– местици (мамелуци)12 из Сао Паола, као bandeirantes почињу своје ловне екс
Robert Bolt (1924–1995), писац оригиналних сценарија и адаптација, вид.: Internet Movie
Database, http://www.imdb.com/name/nm0004122/?ref_=tt_ov_wr .

Clement J. McNaspy (1915–1995) био је врло занимљива личност – језуитски учитељ,
музиколог и истраживач. Написао је двадесетак дела, као и мемоаре: http://mm.loyno.edu/jesuitcommunity/clement-j-mcnaspy-sj ; http://worldcat.org/identities/lccn-n50012935/ .
10
Вид. и: James Schofield Saeger, „The Mission and Historical Missions: Film and the Writing
of History,” The Americas 51, no. 3 (1995). Педантно бележећи сва одступања од фактографије и
локалитета, његов фокус критике је моћ филмова да пренесу погрешно ишчитавање историје
само из визуре белих колониста, док ликови Индиоса остају неми.
11
Antonio Viejra, Misija između dvora i prašume – izabrana dela oca Antonija Viejre, prev. i prir.
Anamarija Marinović (Novi Sad: Mediterran publishing, 2015); Jose Eisenberg, „Antonio Vieira and
the Justification of Indian Slavery,” Luso-Brazilian Review 40 (2003), 89–95.
12
Мамелуци – mamelucos, у португалском Бразилу у 17. и 18. веку означава мелезе рођене
од родитеља европског и индијанског, најчешће Тупи, порекла, који су били чланови тих озло-
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педиције са псима на племена у унутрашњости, у долини река Паране, Уругваја
и Парагваја.13 Ту су наилазили на отпор наоружаних Гварани милиција, које су
браниле „своје” мисије где су већ генерацијама живели седелачки, одрекавши
се свог полуномадског, еколошки сасвим саображеног начина живота.14 Споразумом у Мадриду, 13. јануара 1750, поништен је првобитни уговор о подели
света на шпанску и португалску половину и по принципу uti possidetis, у замену
за источну област реке Уругвај (Banda Oriental), која је припала Португалцима и
Бразилу, у којима се укида седам шпанских језуитских мисија, шпанске власти
добиле су слив Рио де ла Плате и Паране, те луку Colonia Sacramento преко пута
Буенос Ајреса, која је од 1680. године служила као португалско разбојничко и
кријумчарско легло. Законима из 1755. године Индиоси у Пари и Марањону и
сва расно мешовита популација добијају слободу, односно, теоретски се укида
расна сегрегација. Местици (mestizos), кабокли (caboclos), мулати (mulattos) и
сви други на папиру су уживали подједнака права као Португалци, а потом и сви
други досељеници из Европе. Наравно, у реалности је ситуација била сасвим
другачија. Језуитске aldeias – мисионарска села у сливу Амазона, требало је
да добију португалска имена и постану „обична” насеља, под управом белих
„директора“. У наредних четрдесет година, међутим, предузимана је највећа
репресија у којоj су страдали индиоски урођеници.15
Почетни кадрови филма „Мисија” приказују кардинала Алтамирана како
свом секретару диктира писмо папи, у граду Асунсион на реци Парагвај, ...
Ваша Светости, она ситница што ме доведе овде, на крајњи руб Земље
докле допире Ваша светлост, уређена јесте. Сада су Индиоси изнова слободни
да буду поробљени од шпанских и португалских досељеника. Чини ми се да
ово нисам добро срочио. Почни изнова…
глашених банди у лову на људе. У 20. веку реч поприма погрдно значење. Сама реч мамлук је
арапска и означава мушког роба, али таквог који се обучава за војника – позната је држава мамелучких султана, потеклих од мамелучких генерала у војсци Ајубида, која је владала у Египту
и Сирији у периоду 1250–1517. године – B. Masters, „mamluk, Mamluk Empire,” in Encyclopedia
of the Ottoman Empire, ed. G. Agoston and B. Masters (Facts on File Inc, 2009), 347-349.
13
Детаљнија интерпретација појма и врста bandeirantesa, укључујући и значај у ширењу
географског знања и познавања терена у унутрашњости Бразила, у тематском броју: „Rethinking
Bandeirismo in Colonial Brazil,” The Americas 61, no. 3 (2005).
14
Robert H. Jackson, Demographic Change and Ethnic Survival among the Sedentary Populations
on the Jesuit Mission Frontiers of Spanish South America (1609–1803) – The Formation and Persistence
of Mission Communities in a Comparative Context, vol. 16, Brill Studies – European Expansion and
Indigenous Response, (2015).
15
Leslie Bethell, ed., The Colonial Brazil (Cambridge University Press, 1987), 186-87ff, 247–249;
Dauril Alden, „The Gang of Four and the Campaign against the Jesuits in Eighteenth-Century Brazil,”
in The Jesuits II – Culture, Sciences, and Arts 1540-1773, ed. John W. O’Malley et al. (University of
Toronto Press, 2006), 707-724.
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Ваша Светости, пишем Вам ово лета Господњег 1758, са јужног континента
Америкā, из града Асунсиона, у провинцији Ла Плата, на две недеље марша
од велике мисије у Сан Мигелу. Ове мисије су збринуле збегове Индиоса који
бежаху од најстрашнијих пљачки досељеника, и стога изазивају велики отпор.
Племените душе ових Индиоса наклоњене су музици. Доиста, многе виолине
које се свирају на академијама у самом Риму сатвориле су ове окретне и
даровите руке. Управо из ових мисија језуитска браћа узнесоше Реч Господњу
на високе и неоткривене пределе где наречени Индиоси још увек постоје у
њиховом природном стању, и примише мучеништво. – прев. Ј.М.

Језуитске методе евангелизације Индиоса биле су разноврсне и укључивале
су и покушај да се урођеници „опчине” музиком и плесом како би се отворили
ка примању поука путем проповеди, такође модификованих да сличе њиховим
„вјерују“, а да при том не угрожавају хришћанску догму. Већ око 1550. године
из Лисабона су увезена деца сирочићи, која су игром и плесом подупирала
литургију, али се убрзо прешло на директније методе – прекид са номадским
животом и пресељавање у мисионарска села, уз захтевање одрицања од свих
обичаја који су у супротности са хришћанством: политеизам – анимизам, нагост
(први и самоочигледни знак препознавања „дивљака“), полигамија и (међуплеменски) канибализам. Највише успеха имали су они језуити и други мисионари
који би овладали Тупи језиком и искористили свој положај као посредника са
вишом силом.16
Град Асунсион, престоницу будућег Парагваја, основали су 1537. године
шпански конкистадори на празник Успења Богородице, 15. августа, те отуд
симболичан назив новог утврђења са добром луком (Nuestra Señora Santa María
de la Asunción). Као oikisti наводе се Гонсало де Мендоса, Хуан де Саласар де
Еспиноса, и будући вицекраљ Перуа Доминго Мартинес де Ирала. Презиме
Мендоса носи и лик шпанског плаћеника и ловца на робље, у тумачењу Роберта
де Нира – „леп као уписан“, што би рекла моја сестра, који након братоубиства,
запада у духовну кризу, чији је резултат приступање језуитском реду и покајање
за све злочине. У стилу „immitatio Christi“, Мендоса ће теглити завежљај са
својим гвозденим оклопом и оружјем током покоре и успињања уз литицу
водопада, све док га „дивљи дечак” Индиос потезом ножића не ослободи и
тако дође до симболичног разрешења грехова и спасавања окрвављене душе
бившег плаћеника.
Уводне сцене филма које приказују страдалништво једног неименованог
језуите, кога урођеници везују за крст и спуштају у реку да га однесе далеко од
Charlotte de Castelneau-L’Estoile, „The Uses of Shamanism: Evangelizing Strategies and
Missionary Models in Seventeenth-Century Brazil,” in The Jesuits II – Culture, Sciences, and Arts
1540-1773, ed. John W. O’Malley et al. (University of Toronto Press, 2006), 616–18ff.
16
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њихове територије такође имају своју историјску подлогу и, како је Б. Жикић
приметио, и симболику терања зла еквивалентну хришћанском „apage satanas“.
На приложеној мапи из 1732. године (сл. 1), која је била позната на папском
двору, па тако и, хипотетички наравно, његовом легату из филма који је саображен реалној личности – језуитском оцу Луису Алтамирану, кога је генерал реда
Игнације Висконти 1752. године послао да надгледа развлашћење „језуитске
републике” – могу се видети две ознаке подебљаног крста са десне стране реке
Вермехо (дан. Бермежо), где су и два натписа да су ту страдала браћа, тачније
„да су их убили дивљаци” (Hic occisi fuere... a barbaros).

Сл. 1 – Карта из 1732. године, која приказује географски распоред провинције Парагваја са локацијама језуитских мисија у сливу река Парагвај, Парана и Уругвај17

Paraguariæ Provinciæ soc. jesu cum adiacentibus novissima descriptio... ann. 1732, Francisco
Retz (s.l.) – Library of Congress, https://www.loc.gov/resource/g5200.br000088/ .
17
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Кардинал је тај који треба да саопшти укидање седам језуитских мисија
источно од реке Паране у корист Португала, али то одлаже док не одржи једну
прилично неубедљиву дебату, у којој су језуити и (неми, пасивни) Гварани на
једној, а португалски и шпански управник на другој страни. Не знајући да је
пресуда већ донета, отац Габријел (у тумачењу Џеремија Ајронса) води кардинала у визитацију мисија, почевши од Сан Мигела – то јест Сао Мигуела дас
Мисоеша (São Miguel das Missões). То су данас пространи археолошки остаци
уврштени на листу Унескове светске баштине и припадају бразилској савезној
држави Рио Гранде до Сул, тада на удаљености од две недеље марша од Асунсиона, бар како је легат јавио папи. До ње су стизали низводно реком Парагвај
до града Коријентеса, па узводно Параном, али не до чувених Игуасу водопада
приказаних у филму, јер су морали да скрену ка југоистоку. Уз ту мисију, још
су четири некадашње језуитске мисије под заштитом светске организације и
налазе се са десне стране реке Уругвај и границе са Аргентином, у њеној области
Мисионес: Сан Игнасио Мини, Санта Ана, Нуестра Сењора де Лорето и Санта
Марија Мајор.18 Мисије су грађене као насеља – нуклеуси (језгра) на местима
која су била погодна за земљорадњу и сточарство и биле су једнообразног
тлоцрта, са централним тргом и црквом, уоквиреним помоћним зградама, где
су биле смештене радионице. Ту је, наравно, и врт, припитомљена природа у
малом, а наоколо су биле плантаже усева, који су се равномерно делили између
породица индиоских покрштеника.19
Као што је и приказано у филму, Индиоси су израђивали и музичке инструменте, а било је и преписивачких и штампарских радионица. Отргнути из
свог аутентичног природног окружења, Гварани су генерацијама уназад, од
прве мисије основане 1609. године, пристали да буду пресељени и да живе у
вештачком, ре-креираном рају, где су се језуити старали да се очува племенско-клановска организација и да буде довољно хране, а да у случају епидемија
карантин буде ефикасно спровођен.20 Стога је њихово неразумевање и одбацивање тог „new deal“, који кардинал Алтамира проглашава сасвим очекивано, и
не желе да се врате у џунглу, јер су у мисији створили дом. Легат, пак, предочава
доста убедљив аргумент за оца Габријела: ако се језуити овде успротиве португалским ропцима, баронима и досељеницима, језуитски ред ће бити протеран
18
Језуитске мисије Гваранија су обједињене као јединствена културна целина –- http://whc.
unesco.org/en/soc/1501. Вид. чланак – Reductions of Paraguay, in: Catholic Encyclopedia, http://www.
newadvent.org/cathen/12688b.htm .
19
Вид. тлоцрт мисије у Санс Игнасијо де Моксос, северна Боливија: Боливија, http://www.
wikiwand.com/en/Jesuit_Missions_of_Chiquitos#/Arrival_in_the_Viceroyalty_of_Peru; https://
en.wikipedia.org/wiki/File:Concepcion_de_Moxos_Layout.png .
20
Детаљно: Jackson, Demographic Change; вид. и поглавља: The Cambridge History of Native
Peoples of the Americas (CUP, 1999).
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из Португала, а ако буде одатле, исто ће се десити и у Шпанији, Француској,
Италији, и одиста – би све тако.
И док отац Габријел примењује гандијевске методе и предводи литију
носећи реликвије пред окупљеном паством, Мендоса се враћа свом оружју и
предводи, дакако, узалудну борбу против укидања мисија, у којој гине. Након
уништења тог насеља, групица Индиоса сакупља остатке из рушевина и односи
их даље узводно, дубље у џунглу, тако да „светлост вере наставља да сјаји у
тами“. Здружена бразилско-португалска војска заиста је водила рат 1756–1758.
против Гварани милиција у намери да наметне поштовање Мадридског споразума. Као што је Алтамирано упозорио, претерана моћ језуитског реда у колонијама и у европским земљама у доба „просвећеног апсолутизма“, политичка
и економска, довела је до његовог укидања, прогона његових припадника,
те, коначно, до његовог потпуног расформирања. Тај процес јесте кренуо од
Португала (1758), па је ишао преко Француске (1764) и Шпаније (1767), да би
кулминирао папском булом о распуштању реда 1773. године.21 Тек одскора се
’sine ira et studio’ истражује интелектуално и културолошко наслеђе језуитског
реда како у Европи тако и у њеним колонијама и показује се колико су њихове
школе и мислиоци учествовали у великом барокном научном спектаклу.22
Друга експанзија мрежа језуитских мисија одвијала се у „правом” Бразилу,
дуж Амазона, где су осниване aldeias – мисионарска села међу најбројнијим
Тупи народом, и где је до краја 17. и почетка 18. века основана мрежа од око
38 мисија, од којих су најбројније биле у горњем току Амазона (Рио НапоОрељана, Солимоес и Рио Негро), на територији народа Омагва. То је пре
свих било заслугом језуите Самуела Фрица (1654–o.1728), који је непрекидно
путовао из града Китоа (San Francisco de Quito, осн. Франсиско Писаро 1534.
на рушевинама града Царства Инка), из шпанског вицекраљевства Перуа,
преко високих Анда, и од 1686. до 1715. године оснивао мисионарска насеља
са именима хришћанских светаца, тако симболично присвајајући, освајајући
и цивилизујући „дивљину“. Политички контекст његовог дела јесте служба
шпанском империјализму и заустављање португалског узводног продора од
Белема и Паре до Рио Негра (Manaus). Његова карта Амазона, штампана испрва
1707. у Китоу (Сл. 2), а затим у измењеном облику у Паризу (1717), може да се
„чита” и као прва друштвено-културолошка студија Амазоније, о чему сведочи
и његов дневник свих путовања, објављен постхумно. На карти је приказана не
само мрежа насеља већ и територијални распоред индиоских племена, забележених у том одређеном тренутку, који служи научницима у реконструкцији
21
Pollen, J.H. (1912), The Suppression of the Jesuits (1750-1773), The Catholic Encyclopedia,
New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/14096a.htm .
22
Види радове у зборнику који је овде прошао незапажено: Jezuitska nauka i zajednica učenih
rane moderne Evrope, prir. Mordekaj Fajngold (Beograd: Službeni glasnik 2012).
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унутрашњих миграција у Бразилу даље од атлантске обале. Заправо је неправда
користити појам „Велике сеобе народа” само за дешавања у Европи и треба
кориговати његов садржај пошто је у јужноамеричком случају реч о простору
сличне величине територији којом су тутњали народи пролазећи кроз европска
„врата народа“.23

Сл. 2 – Језуитско уређење „дивљине” – Фицова мапа са мрежом
мисија и кратким описом реке (1707)24

Поред једне такве мисије – aldeias, у горњем току Амазоније ка Колумбији
и светим планинама Мавекуре у провинцији Гвајанији, прошао је недавно и
лик из филма „Загрљај змије” (El abrazo de la serpiente, 2015), у режији Сиро
Гвера. Филмске личности су саображене стварним научницима, али и амазонској
митологији: немачком етнографу и етномузикологу Теодору Коху Гринбергу
(1872–1924), који је у неколико наврата (1903–1905, 1913–1916) боравио међу
О Самуелу Фрицу, вид.: http://www.wikiwand.com/en/Samuel_Fritz, са изворима и литературом; о мапи: Camila Loureiro Dias, „Jesuit Map and Political Discourse: The Amazon River of
Father Samuel Fritz,” The Americas 69, no. 1 (2012).
24
El gran río Marañón, o Amazonas con la misión de la Compañía de Jesús, Фицова мапа је
јавно добро: https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Mara%C3%B1on_or_Amazon_River_with_the_
Mission_of_the_Society_of_Jesus_WDL1137.png.
23
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индиоским племенима у сливу горњег Амазона (Рио Негро и Рио Бранко), те
објавио неколико књига о њиховом животу, обичајима, веровањима и музици.
Његова заоставштина укључује дневничке белешке, бројне цртеже, фотографије, аудио-записе и филмове.25 Његов „дух” се враћа у лику Ричарда Еванса
Шултеса (1915–2001), такође чувеном етноботанисти, који је у горњој Амазонији испитивао медицинска знања индиоских племена и дејства одређених
биљака.26 У „филмском” селу дешавају се бизарна зверства над покрштеним
индиоским дечацима, док свештеник запада у потпуно лудило. Кроз митске
вртлоге реке и цикличног времена оба лика прати шаман Карамаката, све до
успона на свете планине. Сниман у дугим кадровима, црно-белом техником,
филм очарава снажним осећајем за ефекат тишине и полифоничности живота
и речног тока, а Теодорове фотографије су „изнова” снимане. И овај кинематографски драгуљ је сведочанство колонијалистичког уништавања урођеничке
популације и природног окружења Амазоније, као што је режисер намеравао
да обзнани светској јавности.27
Враћајући се филму „Мисија“, јасно је да је он у поређењу са „Смарагдном
шумом” (The Emerald Forest) Џона Бурмана из претходне, 1985. године, само
један добро моделовани блок-бастер и дизајнирана егзотика, која би требало
евентуално да гане оне сензибилније, а друге да разоноди. Бурман је, пак, преко
целог екрана у последњем кадру исписао следеће:
„Rain forests of the Amazon are dissappearing at the rate of 5,000 Acres per day.
Four million Indians once lived there. 120,000 remain. A few tribes have never had
contact with the outside world. They still know what we have forgotten.“
(Дневно нестане 20 квадратних километара кишних шума Амазона. Некоћ
је овде живело четири милиона Индиоса. Остало их је још 120.000. Мало је
племена која нису никад дошла у додир са остатком света. Она још увек знају
оно што смо ми заборавили – прев. Ј.М.).

„Смарагдна шума” је отворени еколошки апел да се заустави дефорестација и постављање џиновских хидроелектрана у сливу Амазона. Инспирисан
25
„Zagrljaj zmije” – https://www.imdb.com/title/tt4285496/?ref_=fn_al_tt_1; Theodor KochGrünberg, Die Xingu-Expedition (1898-1900): Ein Forschungstagebuch (Köln: Böhlau Verlag, 2004);
Theodor Koch-Grünberg, Vom Roroima zum Orinoco: Ergebnisse einer Reise in Nordbrasilien und
Venezuela in den Jahren 1911–1913 (Stuttgart, 1916). Мноштво референци и фотографија, вид. у:
Erwin Frank, „Objetos, imagens e sons: a etnografia de Theodor Koch-Grünberg (1872-1924),” Boletim
do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas 5, no. 1 (2010), https://doi.org/https://dx.doi.
org/10.1590/S1981-81222010000100011.
26
Вид.: The Amazonian Travels of Richard Evans Schultes, доступно на: https://www.
amazonteam.org/maps/schultes-en/.
27
Вид.: Justin Chang, „Film Review: ’Embrace of the Serpent’,” Variety (June 2, 2015). https://
variety.com/2015/film/festivals/film-review-the-embrace-of-the-serpent-1201510916/.
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је стварним догађајима о томе како су абориџини у сливу Амазона отели
неколико дечака, које су њихови очеви пронашли након десетак година, већ
као одрасле и „одрођене” мушкарце. Борман је три године провео у истраживању и припремама за снимање дугометражног филма, о чему је писао у
свом дневнику, објављеном те исте 1985. године. „Спољни свет” у коме отац
изгубљеног дечака као грађевински инжењер гради џиновску брану јесте свет
„термита“, према речима поглавице „Невидљивих људи“, и граница се стално
помера на рачун шуме, па тако и племе „Дивљих људи” почиње да угрожава
територију „Невидљивих“. Својство стапања са вегетацијом даје им уситњени
прах смарагда који леже подно водопада у горњем току Шингуа. Дечко, који је
већ ритуално постао ратник – мушкарац, зазива пој жаба, вишедневни пљусак
те велики водени талас који уништава брану као да је од брвана.28 За главну
локацију филма изабрана је завршна градња хидротехничког „чуда” на притоци Амазона, реци Токантинс – брана Тукуруи, чија је изградња трајала у првој
фази од 1975. до 1984, када је и снимљена у овом филму, а у другој фази од
1998. до 2012. године.29
Трећи амерички филм из тог доба – „Гориле у магли” (Gorillas in the Mist)
Мајкла Аптеда, приказан је 1988. године као постхумно одавање почасти приматологу, научници Дајен Фоси (врхунско тумачење Сигурни Вивер), коју су
1985. у прашумама Руанде убиле ловокрадица. Мислим да се може приписати
пробијању еколошке свести у северноамеричком културном миљеу, у Регановој
ери двоструког мандата бившег глумца (1981–1989), коју су обележиле рестрикције еколошких прописа, ограничавање овлашћења националне еколошке
агенције и, пре свега, скидање забране експолатације нафте, гаса и угља са огромних подручја државне територије, све у корист интереса крупног капитала.
Ако читаоцима све ово звучи познато, управо сам то и желела.30

„Sauvage blanc” – Агире (1972) и Фицкаралдо (1982)
На почетку стоји питање да ли би иједан од ових филмова, па и Вернер
Херцог лично, био упамћен да није јуродивог аутодидакта Клауса Кинског
28

1985).

John Boorman, The Emerald Forest Diary: A Filmaker’s Odyssey (Farrar, Straus and Giroux,

29
Philip M. Fearnside, „Environmental Impacts of Brazil’s Tucuruı Dam: Unlearned Lessons for
Hydroelectric Development in Amazonia,” Environmental Management 27, no. 3 (2001), https://www.
internationalrivers.org/resources/environmental-impacts-of-tucuru%C3%AD-dam-2566 . Исти аутор
је као члан National Institute for Research in Amazonia (INPA) сукцесивно, од краја 70-тих година,
објављивао чланке о затирању амазонског водног, шумског и социјалног богатства, вид: http://
philip.inpa.gov.br/publ_livres/Dossie/DOSSIE%20AMAZONIA.htm.
30
Amanda Little, A look back at Reagan’s environmental record, Grist, June 11, 2004, доступно
на: http://grist.org/article/griscom-reagan/
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(1926–1991), чији је лични однос са режисером давао ноту сваког боговетног
дана снимањима оба филма. Тако Херцог препричава у постхумној апотеози
„Мој најбољи непријатељ” (Mein liebster Feind, 1999) да је Кински, изнурен
вишемесечном неподношљивом влажном врелином под металним оклопом
шпанског војника, праснуо и запретио да ће напустити снимање „Агире” (1972).
Притиснут буџетом и роковима, режисер каже да му је запретио да ће иза прве
речне окуке испуцати цео шаржер у њега, а последњи метак оставиће за себе,
те је снимање настављено. Глумац, тј. Агире – Кински и режисер разликовали
су се и у доживљају природе и њеног приказа на екрану, бар како Херцог сведочи. На локацији Мачу Пикчу режисер није хтео крупни план са импресивним
грађевинама – светским туристичким атракцијама, већ громаду низ коју се људи
спуштају као мрави у колони. У свом филму је изјавио:
... wir eine ganz tiefsitzende Meinungsverschiedenheit über die Landschaft
hatten... Ich wollte nur ein ganz bestimmter Ausschnitt von Landschaft, wo alles
Drama, alle Leidenschaft sichtbar ist... Also, eine Landschaft die fast menschlichen
Eigenschaft hat.
(Имали смо сасвим непомирљиву разлику у мишљењу око пејзажа... Желео
сам само један сасвим одређени исечак, где ће се видети сва драма, све тешкоће... Дакле, један пејзаж са готово човеколиким особинама – прев. Ј. М.).31

Излишно је напоменути да су Херцогови сценарији и кадрирања – оно што
је бирао да сними и да ређа у низ „покретних слика” – културолошки кодирани,
те да обе почетне секвенце „Агиреа” и „Фицкаралда” недвосмислено асоцирају
на чувену слику немачког романтичарског сликара Каспара Давида Фридриха
(1774–1840) – „Der Wanderer über dem Nebelmeer” (Путник ходочасник над
морем облака, 1817–1818) – усамљена силуета окренута леђима посматрачу, и
сви посматрамо посматрача и предео обавијен густом маглом из које провирују
врхови шумовитих планина.32 Херцог је рођен 1942. године у Минхену, историјском центру Баварске и нацизма, али је одрастао у питорескном селу Захрангу,
подно Тиролских Алпа, на самој граници са Аустријом, које се описује као
идилично сеоце у маленој котлини обрубљеној четинарским шумама.33 Други
разлог за моје посезања у Херцогово детињство јесте реченица коју изговара
31
Основне информације о филму: http://www.imdb.com/title/tt0200849/ . Доступан на интернету са енглеским титловима. Анегдоту о убијању на снимању Херцог прича у делу 34:41-36
мин.
32
Тумачења Фридриховог сликарства су различита, од религијско-пијетистичке до патриотско-националистичке, а овде сам само желела да истакнем визуелни идентитет, сцену
контемплације, у којој је Херцог са камером тај посматрач, и ми са њим – о Фридриху вид. и:
Schama, Landscape and Memory, 106-109, 122-123, 127, 195-196, 206-207, 238-239.
33
Paul Cronin, ed., Herzog on Herzog (Faber und Faber, 2002), VII.
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„његов” Фицкаралдо – „Ich bin ein Bergversetzer!” – „Ја сам онај који помера
планине!“, што поменути лик и дословно чини у филму.
За узоре „својих пејзажа” Херцог, пак, наводи Гриневалда, Боша, Бројгела
и Да Винчија, и каже како су све то врсте пејзажа које, заправо, постоје само
у нашим сновима. То су дословно „унутрашњи пејзажи, те је људска душа
видљиво представљена у крајолицима мојих филмова… То је моја веза са Каспаром Фридрихом Давидом, човеком који никад није хтео да слика пејзаже као
такве, већ је хтео да истражи и прикаже унутрашње пределе”. Ту је, по његовом
мишљењу, без премца ипак један мало познати холандски сликар Херкјулес
Сијерс (o. 1590– o. 1638), чији пејзажи „… заиста нису слике предела, већ стања
свести, препуни стрепње, очаја, самоће и стања сноликих визија”.34 Режисер
стално инсистира на сноликом приказу природе, а и идеје о филмовима му
долазе попут снова, све у истом, језички врло сиромашном стилу.
Филмски критичари су одавно, а посебно од филма „Агире, гнев богова“,
исписали многе редове о културно-историјској, социолошкој и идеолошкој позадини и садржају Херцогових остварења, те у зависности од свог културног
миљеа, пружили интерпретације. Тако Лусија Нагиб, бразилска теоретичарка
филма, из позиције „полицентричности” светске културе у постколонијалном
периоду, јасно издваја утицаје и пресликавање естетике и монументалних локација из бразилског Cinema Novo у Херцогова остварења, указујући и на његов
сасвим оскудан речник приликом описа амазонске природе. Даље, она наглашава да режисер невољно признаје да осим његових „снова и визија“, постоје
икакви разлози или историјске основе за одређене теме, и темељно показује
да није баш тако.35 Други су били много оштрији и непосреднији у уочавању
оне линије која води од германске, романтичарске „Sehnsucht“, немогућности
повратка митолошком времену и култу Природе, затим фокусу на архетипске
„хероје” и идиосинкразију „херцоговских” ликова и сценарија, који се тек овлаш и сасвим намерно не-придржавају фактографске историје да би преточили
режисерове личне опсесије.36
o.c., 136–137. Вид. каталог изложбе у Метрополитен музеју: „The Mysterious Landscapes
of Hercules Segers”, http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2017/hercules-segers, а Џон
Малкович је наратор кратког анимираног филма на сајту изложбе.
35
Lúcia Nagib, „The Immaterial Difference: Werner Herzog Revisited,” in World Cinema and
the Esthetics of Realism (New York: Continuum Press, 2011). са исцрпном литературом. Политички
манифест бразилског Cinema Novo покрета написао је режисер Глаубер Роча (1938–1981) 1965.
године, нетом после увођења диктатуре (1964), због које је морао да бежи из земље, попут многих интелектуалаца, писаца, музичара – вид. текст манифеста на енглеском: Glauber Rocha, The
Aesthetics of Hunger and The Aesthetics of Dreaming, https://www.documenta14.de/en/south/891_the_
aesthetics_of_hunger_and_the_aesthetics_of_dreaming.
36
Jacques de Villiers, „Myth, Environment and Ideology in the German Jungle of Aguirre, the
Wrath of God,” Sense of Cinema 63 (2012), http://sensesofcinema.com/2012/feature-articles/mythenvironment-and-ideology-in-the-german-jungle-of-aguirre-the-wrath-of-god /.
34
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Историјски Лопе де Агире био је тек један од sauvages blancs, каквих је било
напретек у шпанским освајачким испадима у Јужној Америци током 16. века,
али су савремени извори потпуно усаглашени у градацији његових убилачких
испада, што отвара место сумњама, толико да је наспрам Агире, Шекспиров
Магбет (створен 1606. г.) мекушац са блажом инсомнијом.37 Таква унисоност
наративних извора произвела је десетине радова хиспаниста, који су деконструисали једнообразну слику „лудог, злог, тиранина“, издајника и рушитеља
поретка, и који је, упрскос званичном постхумно одржаном суђењу, на коме је
проглашена „damnatio memoriae” над Лопеом де Агиреом, наставио да живи до
данас. Разумљиво је што се највише указује на његово одметање од шпанске
круне и стварање, додуше, имагинарне, али независне државе.38
Агире је рођен у једном баскијском селу, Оњатеу око 1518. године, и мало
шта се зна о његовом животу пре доласка у Вицекраљевство Перуа, 1534.
године. Кажу да је био кротитељ коња, а затим се истакао у ратовима против
индиоских племена, али и у ратовима конкистадора, Писарових наследника,
које је краљевска власт покушавала да натера на послушност. Један од краљевих судија нанео му је тешку увреду части, осудивши га на сто удараца бичем
зато што није поштовао закон из 1542, којим је било забрањено да се Индиоси
користе као теглећа марва. Агире је, наводно, пратио тог судију уздуж и попреко
Перуа, босоног и луд од беса, сустигао га је и убио у Куску, те је морао да се
крије наредне две године, све док није добио помиловање од краља. Нетом је
чуо да тадашњи вицекраљ Перуа, Дон Андре Уртадо де Мендоса, трећи маркиз
од Кањетеа (1556–1561), организује поход за Ел Дорадом – у овој верзији спојеном са земљом „Омагве“, негде низводно у басену Амазона, који ће предводити
млади и већ војнички истакнути Педро де Урсуа (1516–1561). Вицекраљ је видео
прилику да се ослободи припадника старе генерације војсковођа, кажњавајући
непослушне и делећи поседе само доновима – припадницима високог дворског племства из Шпаније, а не потомцима освајача, нити војницима, чиме је и
Агире био оштећен.39
Експедиција под вођством Педра де Урсуе кренула је тек крајем септембра
1560. године и била је бројчано много већа од свих претходних, чије је успехе
37
Вид. најновију екранизацију из 2015. године у режији Јустин Курзел, где Макбета тумачи
Мајкл Фасбендер – http://www.imdb.com/title/tt2884018/?ref_=fn_al_tt_1 .
38
Bart L. Lewis, The Miraculous Lie, Lope De Aguirre and the Search for El Dorado in the Latin
American Historical Novel (Lexington Press, 2003).
39
The Expedition of Pedro de Ursua & Lope de Aguirre in Search of El Dorado and Omagua in
1560-1., translated from Fray Pedro Simon’s “Sixth Historical Notice of the Conquest of Tierra Firme”,
by William Bollaert, with an Introductuon bz Clements R. Markham, London – Hakluyt Society 1861;
James Lockhart, Spanish Peru, 1532–1560: A Social History, 2 ed. (University of Wisconsin Press,
1994), 16–20ff. James Stuart Olson, The Indians of Central and South America: An Ethnohistorical
Dictionary (Greenwood Press Group, 2001), 265.
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хтела не само да понови (re-enact) већ и да надмаши очекиваним пленом. Рута
њиховог кретања била је од околине данашње Сапосое, реком Уајага (Huallaga)
низводно до Марањона (перуански део Амазона), затим до ушћа Укајали реке,
потом до ушћа Напо реке у Амазон, и све даље низводно до Атлантског океана,
где је Агире стигао 4. јула 1561. године, након што су убијени дон Урсуа, дон
Гузман и његова прелепа доња Инез, те стотинак чланова посаде. Ово није
био типичан поход, јер се ишло у непознатом правцу „Омагве“, нити научно
истраживање, јер није било научника нити инструмената, нити освајање, јер
није могло ништа ни да се освоји – та непрегледна маса воде, зидови дрвећа и
плавне равнице прашуме (варзеја), без исходишта, без ознака у простору, без
оријентације осим правца воденог тока – ти предели нису могли нити да се
појме ментално и просторно, нити да се уоквире у пејзаже. Свуда само вода и
вегетација, до у бескрај, то бесциљно плутање поништило је цивилизацију и
њене норме. Открили су да их је река потпуно обузела. Агире је зато у писму
Филипу II своје преживеле војнике назвао „Марањани“, што значи „људима
Амазона” – то је њихова новостворена домовина, јер их је река вода окупила
(тачније, повезала) на исти онај начин као што је то раније била земља Баскија,
Естремадура, или подаништво шпанском краљу и Шпанији, што су сад одбацили
у потпуности. О себи, својим људима и о реци, Агире каже у писму да се она
зове Амазон и Марањон, да су путовали њоме скоро годину дана, те да је река
злокобна, јер ако би краљ послао и сто хиљада људи, ниједан не би утекао жив,
и овде нема нико шта да тражи, посебно не авантуристи из Шпаније. Писмо
је потписао као Лопе де Агире el Peregrino, и дилема је је ли то луталица, или
човек без земље, апатрид. Пажње су вредне географске одреднице припадности људи: Агире је био Баск, а Урсуа Наварац, кога он у писму краљу назива
Французом, односно непријатељем шпанског монарха, док за своје војнике каже
да су „Марањанци” – везује их за „нову домовину” – Амазонију. И Кортес и
Писаро, и сви остали генерали преносили су своје регионалне припадности у
„нови свет” и тако, рођачке и земљачке везе – Естремадура, Кастиља, и други
крајеви, јачају однос између конкистадора и његове војске.40
Анализа историјског наратива Херцоговог сценарија и фактуалне тачности
показује приличну стваралачку слободу у рекреирању дела прошлости, што је не
чини мање веродостојном.41 Познато је да Гаспар де Карвахал није писао о овој
амазонској експедицији, већ о Орељановој из 1541–1542, коју јесте организовао
Писаров брат Гонсало, а не овај Агиреов поход, у који није ни укључена Аги40
The Expedition of Pedro de Ursua & Lope de Aguirre, 188–194; Beatriz Pastor, „Lope de Aguirre
the Wanderer: Knowledge and Madness,” Dispositio 11, no. 28/29 (1986). The Spanish Conquest and
Settlement, in: The Cambridge History of Latin America 1, 178–180.
41
Luisela Alvaray, „Filming the „Discovery” of America: How and Whose History is Being
Told,” Film-Historia V, no. 1 (1955).
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реова ћерка. Међутим, цела мијазмична атмосфера филма и то плутање „брода
лудака” у круг, вртлозима речног беспућа које разара ratio, друштвени поредак
и односе, те на концу претвара Агиреа у параноичног и крволочног тиранина,
овековечило је архетипску слику демонима запоседнутог вође. Херцогова ликовност у избору и поставци ликова у кадру и овде је изажена: Гонсало Писаро
је моделован као „Ел Греков” лик, док је Гусман „искочио” са Бројгелове слике
„Битка карневала и поста” као „краљ карневала” – уместо бурета, он је зајахао
топ и једе, гњечи обема рукама папају. Сцена где га сви окружују као новог
краља инспирисана је низоземским и шпанским портретима племића у пејзажу,
са дозом ироније. Агиреове – Кинскијеве експресије лица и посебно очију, од
гневних до уперених у небо, имале би своје ликовне парњаке.42
Стварни Агире кренуо је са engaño, у потрази за богатством које ће исправити све животне неправде, да би завршио са desengaño, разбијених илузија у
свету који стари (mundus senescit) и где за људе попут њега нема места.43 Херцогов Агире изговара: „Wir werden Geschichte inszenieren wie andere Stücken in
Theater!” – то је историја као позорница где се одигравају представе које стварају
и режирају и овакве личности. Херцог, пак, овде одбацује тврдње да су његови
ликови ексцентрични, луди, и каже: “Овакви људи нису патолошки луди, већ
је друштво то које је лудо. Такве су ситуације у којима се затекну и окружени
су људима који су луди.” – прев. Ј. М.44
Иако Херцог назива сетинг „Агиреа” џунглом, то није најпрецизније, јер је
заправо у питању „речна пустиња Амазона – речна дивљина“, а џунгле постоје
и без река. Међутим, Херцог инсистира на том термину у целом интервјуу и
објашњава користећи се истим сиромашним речником како је џунгла заправо
приказ снова, ноћних мора, стање свести и поседује готово људске особине. Историјском Агиреу припадале су четири реке: Уајага, Марањон, Амазон и делом
Ориноко, док је режисер више фокусиран на вегетацију и поимање Природе, и
то у сукобу. Он каже: „То је као у грчкој трагедији – на крају је тако очигледно да
је сам изазвао све страхоте. Агире се усуђује да се толико супротстави природи
да му се она неминовно свети.”45
У наредном филму са Кинским Херцог се опет окренуо воденој пустоши
код града Икитоса, у троуглу Амазон – Пачита – Укајали, једном брегу, и сукобу
једног човека са Природом. О филму „Фицкаралдо“, сниманом и продуцираном
42
Peter Breuegel the Elder, The Fight between Carnival and Lent, 1559 = https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_II-Combat_de_Carnaval_et_Careme_IMG_1463.JPG;
El Greco, Sahrana grofa Orgaze = https://commons.wikimedia.org/wiki/El_Greco#/media/File:
El_Greco_007.jpg.
43
Roberto González Echevarría, Span-300: Cervantes’ Don Quixote, Chapter 2: The Baroque
Concept of Desengaño, Open Yale Courses 2009, http://oyc.yale.edu/transcript/908/span-300.
44
Cronin, Herzog on Herzog, 69.
45
o.c., 79.
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током три године, Херцог је после две деценије интервјуа и полемика, одлучио
да објави свој не-дневник, који је водио од 1979, „Die Eroberung des Nutzlosen”
(2004) – наслов је парафраза реплике из филма коју изговара Дон Араухо, прави каучук барон, када подиже чашу шампањца и каже: „Auf Fitzcarraldo, den
Eroberer des Nutzlosen!” („За Фицкаралда, освајача бескорисног!“).46 Уместо да
се докопа неискоришћеног подручја каучуковца између река Пачите и Укајали
и тим богатством финансира изградњу опере у Икитосу, „све” што је постигао
филмски Фицкаралдо било је да се спусти паробродом низ брзаке Укајали реке.
Мени је, свакако, занимљиво Фицкаралдово (пре)цртавање мапе коју је прво видео окачену на зиду Дон Арауховог кабинета, а на својој нацртаној мапи показао
је капетану пароброда где је његов комад земље – што представља ментално и
симболично присвајање простора, омеђивање и осмишљавање поретка ствари у
природи. Други ниво „припитомљавања” дивљине јесте музика са грамофона на
палуби, одјекивање Карузовог тенора кроз џунглу и преко речних вртлога.47
У поменутом документарцу о Кинском (Mein liebster Feind) Херцог је убацио и интервју са локације снимања Фицкаралда, заправо инсерт из документарца о снимању овог филма, у режији Леса Бланка „The Burden of Dreams“, где
даје свој опис и доживљај природе, опет супротстављен глумчевом, и каже:
Of course we are challenging nature itself [with this film], and it hits back, it
just hits back, that’s all. And that’s grandiose about it and we have to accept that
it is much stronger than we are. Kinski always says it’s full of erotic elements. I
don’t see it so much as erotic, I see it more full of obscenity . . . And nature here is
vile and base. 1 wouldn’t see anything erotical here. I would see fornication and
asphyxiation and choking and fighting for survival and growing and just rotting
away. Of course there is a lot of misery, but it is the same misery that is all around
us. The trees here are in misery and the birds are in misery. I don’t think they sing,
they just screech in pain. It’s an unfinished country. It’s still prehistorical. The only
thing that’s lacking is the dinosaurs here. It’s like a curse weighing on an entire
landscape. And whoever goes too deep into this has his share of that curse, so we are
cursed with what we do here. It’s a land that God, if he exists, has created in anger.
It’s the only land where creation is unfinished yet. Taking a close look at what’s
around us, there is some sort of harmony. There is the harmony of overwhelming
and collective murder.48
(Наравно да овим филмом изазивамо саму природу, и она узвраћа ли, узвраћа. То је оно величанствено код ње и ми морамо да прихватимо да је она
46
W. Herzog, Conquest of the Useless – Reflections from the Making of Fitzcarraldo, trans.
Krishna Winston (Harper Collins e-books, 2009).
47
W. Herzog, „Fitzcarraldo,” (1982).
48
o.c., 163; Les Blank, „The Burden of Dreams,” (1982). http://www.imdb.com/title/
tt0083702/.
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много снажнија од нас. Кински увек каже да је она пуна еротских елемената.
Ја не видим њу толико еротски, више је пуна опсцености... А природа је овде
зла и покварена. Не видим ту никакву еротичност, већ блудничење, асфикцију,
дављење, борбу за опстанак и раст, и онда труљење. Има ту наравно и доста
патње, а то је она иста патња која нас окружује. Дрвеће је на мукама и птице су
на мукама, њих не чујем да певају већ вриште у боловима. Ово је недовршена
земља. Још увек преисторијска. Недостају само диносауруси. Као да има какве
клетве на целом пределу. И ко год оде предубоко, добија део те клетве, и ми
смо проклети оним што чинимо овде. Ово је земља коју је Господ, ако постоји,
створио у гневу. Ово је једина земља где стварање није завршено. Погледавши
изблиза ово шта нас окружује, има ту неке хармоније. То је сагласје големог
и колективног убиства. – прев. Ј. М.)

Инсистирајући на својој визији из сна, Херцог није пристао да се најчувенија сцена са паробродом који се превлачи снагом индиоских абориџина
преко стрмог брда сними у холивудском студију као пластична реплика, нити
у некој вештачкој тропској башти, него је употребио прави правцати брод на
сасвим одређеној локацији. У месту Орељани сазнао је да, како пише у својим
дневничким белешкама 5. јула 1979, међу становништвом круже гласине како
ће странци прокопати канал и повезати Рио Сенепу и Рио Марањон, те ће им
поља пресушити.49 Страх је био толики да су Агварана Индиоси запалили први
постављени сет за снимање на својој територији. Надаље, та зона је тада још
била предмет еквадорско-перуанских пограничних чарки (завршених 1998), а
темпо индустријализације са својим машинеријама дубоко почиње да улази у
Амазонију.50 Опет у документарцу из 1999. Херцог је прошао бродом једним
делом руте и избегао да, рекла бих сасвим намерно, прикаже како је тада
изгледало Фицкаралдово брдо, да ли је дрвеће успело да се обнови после деструкције током снимања. У домовини и шире Херцог је тада добио, а и даље
се објављују, врло критичка ишчитавања оба филма, као дела колонијалстичког
(белог) западњака који дословно покорава природу уништавајући је у свом
дивљању, са готово неизбежним везивањем за немачку идеолошку прошлост
(романтичарско-националсоцијалистичку).51
Историјски лик био је Карлос Фемин Фицкаралд (а не „Brian Sweeney
Fitzgerald” из филма, 1862–1897), рођен и одрастао у Икитосу, из мешовитог
брака Американца и Перуанке. Имао је густу црну косу и браду, ни налик плавокосом Кинском. Такође, он је био први међу каучук баронима у Перуу, подјед49
50

1982.

Herzog, Conquest of the Useless – Reflections from the Making of Fitzcarraldo.
Michael F. Brown, антрополог у овој регији, у свом чланку Art of Darkness, The Progressive,

Вид. поменуте радове Лусије Нагиб и друге, попут: Lutz P. Kopnick, „Colonial Forestry:
Sylvan Politics in Werner Herzog’s Aguirre and Fitzcarraldo,” New German Critique 60 (1993).
51

Годишњак за друштвену историју 1, 2019.

48

нако суров према урођеницима, чије сукобе је потпиривао и користио. Тачно
је да је за потребе транспорта са плантажа у области Мадре де Диос раставио
брод у делове и пренео га из Рио Мишагве, притоке Урубамбе, преко брда, и
саставио га у реци Ману, притоци реке Мадре де Диос. Не наводи се да ли је
заиста волео оперу, али у Икитосу и данас постоји пансион Casa Fickarraldo
једно веће административно подручје са истоименим насељем.52 Сасвим јасно, човек свог времена, колонијалистичког – супрематистичког – расистичког
– индустријског ума и деловања.
Cautchu – индиоски је назив за „дрво које плаче” (Hevea brasiliensis), јер
даје млечну и еластичну материју из засечене коре, а први је описао француски
ботаниста Шарл-Мари де ла Кондамен (1701–1774), који се из Перуа спустио
дуж Амазона, бележећи флору, фауну и дајући опис становника које је видео.53
„Каучук грозница” захватиће Амазонију половином 19. века, када почиње
систематско израбљивање индиоских племена и отимачина за свако стабло и
сваку кантицу белог млека. Било је толико нагло и веома профитабилно да су
плантаже шећерне трске и производња рума и брашна маниоке напуштене и
све је усмерено ка овом трку за новом врстом злата. Ипак, тек са откривањем
поступка „вулканизације” гуме 1844, креће права навала на природну материју,
чија се лепеза производа сваког дана ширила да би са покретањем индустрије
аутомобила кулминирала. Ту треба издвојити мономанију Хенрија Форда, који
је 1929. године основао колоније насеља радника на плантажама каучука у Бразилу – Фордландију и Белтеру (обе низводно од Итаитубе) у долини Тапажоаза
(Rio Tapajos), десне притоке Амазона, како би фабричком, маспроизводњом
оборио британске цене. Због болести дрвећа подухват је пропао, али је Форд
1945. извукао десетоструко већу суму од бразилске владе, која је откупила
земљиште.54
Dan James Pantone, The Myth of Fitzcarraldo, Iquitos news and travel guide, http://www.
iquitosnews.com/page14a.html .
53
Charles-Marie de la Condamine, Relation abrégée d’un voyage fait dans l’interieur de
l’Amérique méridionale: Depuis la côte de la mer du Sud, jusqu’aux côtes du Brésil & de la Guiane,
en descendant la riviere des Amazones; lûe à l’Assemblée publique de l’Académie des sciences, le
28. avril 1745, Paris = https://archive.org/details/relationabrgedun00laco_0 ; ib., Journal du voyage
fait par ordre du roi, a l’equateur, servant d’introduction historique a la mesure des trois premiers
degres du meridien, Paris 1751, dostupno na: https://archive.org/details/bub_gb_EWnchpvgEpoC;
вид. биографију на сајту: School of Mathematics and Statistics University of St.Andrews,Scotland,
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/La_Condamine.html. Према овој личности
Ијан Мекдоналд је обликовао свог јунака Робера Франсоа Онореа Фалкона из 1732. године у
роману „Brazil” (2007), prev. Goran Skrobonja, Paladin – Beograd 2010.
54
John Hemming, Tree of Rivers – Story of Amazon (Thames & Hudson, 1979), 147ff; John
McNeill, „Fordism,” in Something New Under the Sun: An Environmental History of the Twentieth
Century, (W. W. Norton & Company, 2000), 316ff. Stephan L. Harp, A World History of Rubber – Empire,
Industry, and the Everyday (Wiley Blackwell Press, 2016), 96 et passim.
52
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За Амазонију је врхунац западњачког култивисања каучука (1879–1912)
значио трансформацију у сваком смислу – Манаус55 преко ноћи израста из
упарложеног провинцијског градића на Рио Негру у копију велеграда, са све
грандиозном зградом „Опере Амазоније” (1881–1896) у стилу Луја XV, од карарског мермера и позлаћених шанделира од мурано стакла, у којој „историјски”
Карузо није, нажалост, никад певао. Развијају се и градови узводно од Манауса
– Икитос и Порто Вељо на Мадеири и низводно Белем у делти Амазона. Као
и свака грозница, ова је прошла, уз пустошење фрагилног екосистема и смрт
најмање 30.000 припадника урођеничке популације, што су све документовали
Американац Волтер Ернест Харденбург (1886–1942) у долини Путумаје (данас
већим делом чини границу између Колумбије и Перуа), а потом и британски
амбасадор Роџер Кејсмент (1864–1916).56 Нису њихова сведочења зауставила
покољ и екоцид, већ успешно „пресађивање” каучуковца у југоисточну Азију, на
приступачније локације од Амазоније. Амазонију и даље тресе експлоатациона
грозница – нафта, природни гас, премрежавање ауто-путевима и железницом,
изградња хидроцентрала, колонизација и урбанизација, дефорестација, притисак
безземљаша, сточара, корпорација.57 Најновије стрепње у погледу њене еколошке
стабилности изазива преузимање власти у Бразилу десничара и популиста, те
се свакодневно појављују процене будуће штете од најављеног укидања забране
дефорестације. Августа 2019. године све се обистинило.58
55
Име града потиче од индиоског племена, чији је искварени облик дао и име митског
града Маное – Ел Дорада: Robin M. Wright, „Politics and belief in the nineteenth century millenarian
movements of the Northwest Amazon,” Anthropologica 83 (1994–96). Најстарије моје сећање je стрип
Mister No – Американaц, који се после Другог светског рата повлачи у Манаус и тамо се одвијају
његове бројне авантуре – http://www.sergiobonelli.it/section/2499/my-name-is-mister-no. Недавно,
овај успавани градић посетио је детектив Жаиме Рамос у роману Fransiska Žoze Vijegasa, Daleko
od Manausa, prev. Vesna Stamenković, Dereta – Beograd, 2015. godina.
56
Walter Ernest Hardenburg, The Putumayo, the devil’s paradise; travels in the Peruvian Amazon
region and an account of the atrocities committed upon the Indians therein (London, 1913). https://
archive.org/details/putumayodevilspa00hardrich. Кејсмент је активно учествовао и у Ускршњем
устанку Ирске, ухваћен је и погубљен, те је његов рукопис остао необљављен до скоро – The
Amazon Journal of Roger Casement, ed. Angus Mitchell, Dublin 1997; Death in Devil’s Paradize,
http://www.survivalinternational.org/articles/3282-rubber-boom .
57
Конзервационистички покрет за заштиту Амазоније у Бразилу поднео је доста људских
жртава, неколико најистакнутијих активиста је убијеноОд 1972. године почела је изградња
мреже Трансамазоније – ауто-путеви и магистралне саобраћајнице, које су довеле до убрзане, неконтролисане дефорестације у корист ширења пашњака и њива, нарочито соје – Steve
Schwarzman, Brazil at the crossroads, Environmental Defense Fund, June 2, 2011 – http://blogs.edf.
org/climatetalks/2011/06/02/brazil-at-the-crossroads/; Maria Carmen Lemos and Timmons Roberts,
Environmental policy-making networks and the future of the Amazon, Philosophical Transaction B – The
Royal Society, 2008, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2375956/.
58
David Wallace-Wells, Could One Man Single-Handedly Ruin the Planet?, NY Magazine, October
31, 2018 – http://nymag.com/intelligencer/2018/10/bolsanaros-amazon-deforestation-acceleratesclimate-change.html?fbclid=IwAR3xm0sjy3CSjvUlc77_cb5RQ67NaKyW-JNzEDhr6r28WB21p2gwgd
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„Со земље” (2014) – лепота Земље и пламичак наде
Седећи на пропланку изнад свог имања (fazenda) Булкао, на којем је основао
„Институт Тера/Земља“, Салгадо у филму каже: „Ici, j’ai une idée de planete.”
(Овде имам идеју о планети Земљи. Ј. М.). Вим Вендерс је дао наслов филма
– Le Sel de la Terre (2014)59, инспирисан да направи причу о уметнику авантуристи чије су га човекољубиве фотографије дубоко дирнуле, одакле потиче и
поднаслов филма – Un voyage avec Sebastiao Salgado, па без даљег изричитог
објашњења у почетним минутима, Вендерс каже: „Après tout, les hommes sont
le sel de la Terre.” Реч је свакако о његовим, а не Салгадовим, библијским референцама – пре свих Беседе на гори, у Матејевом јеванђељу (гл. 5, стихови 13):
„Ви сте со земљи; ако со обљутави, чиме ће се осолити? Она већ неће бити ни
за што, осим да се проспе напоље и да је људи погазе.” Али слична симболика
налази се и у следећим деловима: Марково јеванђеље (9:50) – „Добра је со; али
ако со буде неслана, чим ће се осолити? Имајте со у себи, и мир имајте међу
собом.” Лука (14: 34): „Со је добра, али ако со обљутави, чим ће се осолити?”
Павлова посланица Колошанима (4: 6): „Ријеч ваша да бива свагда у благодати,
сољу зачињена, да знате како вам свакоме треба одговарати.“60 О симболици
соли постоји обимна филозофско-антрополошка литература, а с обзиром на ову
блискоисточну одредницу из Светог писма, најприближније би било рећи да
је со твар насушна за људе и животиње, попут пијаће воде, те да одувек служи
као супстанца очувања од пропадања, па је тако симбол трајања и истрајности
и као транссупстанца у давању заклетви и склапању савеза (брачних, родовских, племенских и са Јахвеом).61 Људи могу „обљутавити” и изгубити „со у
себи” – људскост и душу, о чему је Салгадо сведочио својим фотографијама
геноцида у Руанди и егзодуса и грађанског рата у Југославији, али га је његова
земља, његово парче планете, препородила, а онда је он, са својом породицом
ту извео чудо преображења.
Корежисер и косценариста је Салгадов најстарији син Жилијен Рибеиро
Салгадо, рођен током родитељског егзила у Паризу 1974. године, и то је била
прилика да, како каже, упозна оца као фотографа и авантуристу, који је тако
често долазио кући и одлазио од куће. Деда, у поодмаклим годинама непосредно
QcJMQ. Стрепње су се показале као оправдане, посебно од августа 2019. године, када су огромни,
подметнути пожари уништили досад највеће површине шума икад у историји, и скренули су
пажњу светске јавности на политички режим у Бразилу – https://phys.org/news/2019-10-amazonhasnt-outbreaks-month-future.html.
59
The Salt of the Earth, 2014 – https://www.imdb.com/title/tt3674140/?ref_=nv_sr_1.
60
Novi zavjet, prevod Vuk Stefanović Karadžić.
61
Alan D. Aycock, (1989), Sudbina Lotove žene: strukturalno posredovanje u biblijskoj mitologiji,
u: Edmund Leach i D. Alan Aycock, Strukturalističke interpretacije biblijskog mita, Zagreb: August
Cesarec, 147-155. Захваљујемо проф. Бојану Жикићу на овој референци.
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пред смрт, каже унуку у камеру да му је отац увек био скитница, вртео се као
чигра, несмирен, не би завршио ни факултет да му није било пријатеља. Тек
са проглашењем опште амнестије за све, и комунисте, али и припаднике војне
диктатуре 1979. године,62 Салгадо је могао да се врати у Бразил. Боравак у североисточном Бразилу, у земљи суше, бразилском Сахелу, где су живот и смрт
веома блиски, где се изнајмљују ковчези у истој продавници са одећом и храном,
безземљаши и њихова лица, лешеви некрштене деце – дубоко га је потресао.
Након тога отиснуо се у прави Сахел, испрва у Етиопију 1984. године, где је
овековечио незапамћено страдање и то, како каже у филму, не због природне
катастрофе колико због лоше прерасподеле, бруталне и нехумане владе која
је ускратила помоћ сопственом народу, а и организација Уједињених нација
много је подбацила.
„Minha terra é muito bonita... Se um ser superior criou este mundo, foi ali que
o terminou, pois ela é realmente linda, diferente de tudo o que vi em outras partes.
É única.”
(Моја земља је много лепа... Ако је нека виша сила створила овај свет, овде
је то завршила, јер је она стварно прелепа, другачија од свега што сам другде
видео. И јединствена.)
– Sebastião Salgado, Da minha terra à Terra63

Колико су ове речи различите од Херцоговог учитавања „недовршености
стварања света” Амазоније у „Фицкаралду“: почетна сцена магле над шумом
и текст о митском божанству Индиоса („Waldindianer“), Кајахуари Јакуу, који
62
Војна диктатура уведена је у Бразилу 1964. године и тек 2011. са доласком на власт Дилме
Русеф (2011– опозвана 2016), која је и сама била жртва трогодишње тортуре (1970–1973), формирана је национална комисија за истину, али је њен рад веома био отежан како због преживелих
војних и конзервативних структура тако и због уништавања физичких доказа масовних погубљења
герилаца, посебно у кампањи против маоиста у Арагваји (1970–1974). Ово је стилски изванредно
приказано у роману Adriane Lizboe, Kao gavran crno, prev. Sonja Asanović Todorović, Clio – Beograd
2007. Даље вид.: Operation Condor, in: Encyclopedia of War Crimes and Genocide, eds. Leslie Alan
Horvitz, Christopher Catherwood, Facts on File 2006, 334–335. Након што је Пиноче узео власт у
Чилеу 1973, створио је савез са сличним војним диктаторима у Аргентини, Боливији, Парагвају,
Уругвају и Бразилу, и уз издашну помоћ САД и ЦИА, спровели су незапамћене прогоне, торутуре
и убиства не само комуниста и левичара већ свих потенцијалних противника: учитеља, професора,
уметника, синдикалаца, активиста радничког покрета, свештеника и свештенства. О томе говоре
многи филмови, међу којима су ми драги аргентински “Званична верзија” (La historia oficial, 1985,
režija: Luis Puenzo), и посебно филм Романа Поланског „Смрт и девојка” (Death and the Maiden,
1994), док у књижевности издвајам роман аргентинског писца Мануела Пуига “Пољубац жене
паука” (ориг. 1976, прев. на српски Дубравка Поповић-Срдановић, Просвета, 1985).
63
From my Land to the Planet – naslov engleskog izdanja, ne pokazuje igru reči u originalnom
naslovu ispovedne knjige fotografa Sebastijao Salgada, jer se njegov institut za očuvanje atlantskih
šuma i održivi razvoj u dolini reke Dose zove „Terra” (Zemlja) – Da minha terra à Terra, razgovori sa
Izabelom Frank, Parallela 2014, Kindle edition.
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ће завршити стварање тек када нестану људи! Но, то ништа не изненађује, јер
је Салгадо до сржи „trabalhador” – работник, који је са својом саборкињом
и супругом Лелијом одлучио да дословно поправи овај свет својим радом. У
поменутој књизи кратко је изложио неке од фаза у свом пребогатом животу
и одбацујући све етикете, попут „фото-журналисте“, или „борца“, он каже:
„Фотографија је мој живот, све фотографије су настале онда када су ушле у
мој живот, то су узбудљиви тренуци мог живота... Моја фотографија никад није
објективна... Фотографија је писање, она је најмоћнији језик, јер се разуме у
целом свету без превода.”
Његов препознатљиви стил су црно-беле, барокне, бремените фотографије
људи и предела, кристално чисте, замрзнути животи на тренутак, и делови су
вишегодишњих кампања током којих су као породица са најстаријим сином
Жилијеном, били потпуно посвећени једној теми: „Друге Америке” (Outras
Americas, 1979–1986), „Сахел – крај пута” (Sahel – O fim do caminho, 1984–88,
епидемије глади), „Работници” (Trabalhadores, 1986–93, а посебно су чувене
сцене из Дантеовог „Пакла” – рудника злата Сера Пеладе у Пари), „Егзодус”
(1993–2000) и „Постање” (Genesis, 2004–2013).
Филм „Со земље” креће од фотографије коју је Вендерс купио у галерији
– једна од сцена у Сера Пелади, а потом Салгадо приповеда да када је стигао
тамо, над те јаме, као да је видео на делу историју човечанства, изградњу
пирамида и куле вавилонске, чуло се брујање жагора 50.000 људи, који су све
радили ручно, без икаквих машина. Друштво неробова, осим робовања жељи
да се обогате, сами су организовали тај свет, али потпуно луд, каже Салгадо.
Злочини у његовој вољеној Руанди били су претешки за сведочење: геноцид
над Тутсима 1994, избеглички кампови Хутуа у Заиру (Конго), планине лешева,
колоне осакаћених... Први пут је посетио Руанду 1971. године, у делегацији
ФАО и Светске банке, и каже у књизи: „Откривајући Руанду, као да сам поново
упознавао Бразил.” Тамо у то време није смео да крочи, јер су 1969. побегли
од војне диктатуре (1964–1985). Јасно је да, каже даље, кад се погледа карта
света, Латинска Америка, Африка и Антарктик били су јединствено копно пре
него што је дошло до раздвајања континента.64 И он, као и Мија Кото, издвајају
сличности Бразила и Руанде – Мозамбика – Анголе, преко наслеђа робова који
су суштински обележили бразилску културу, и обрнуто.
Салгадо приповеда у филму – „mon âme etait mal” – душа му се разболела
после Руанде, потонуо је у депресију, јер није могао да поверује да су људи у
стању да почине таква зверства једни другима. Лелија је и овог пута нашла лек,
рекла је: „Себастијао, хајде да садимо дрвеће!” Наиме, 1990. године су наследили
посед његовог оца, фарму Булкао код градића Ајмореса, у долини реке Досе, у
Минас Жераису, области старих и нових рудника. Крајолици његовог детињства
64
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су нестали – прво шуме које је његов отац продавао да их школује, њега и његових седам сестара, онда су нестали потоци, па земља коју је спрала ерозија и
одувао ветар, па птице... све се претворило у огољену, јалову пустош спржену
сушом и сунцем. Није их обесхрабрила процена стручњака да би требало да
засаде нека двадесет три милиона различитих стабала како би се обновио читав екосистем атлантске шуме. Рекли су: „Покушаћемо!” Направили су најпре
расадник за дрвеће, за „бебе дрвећа“, и Лелија каже да им је после прве садње
пропало 60 посто садница, после друге 40 посто, али нису одустали. Потпуно су
усхићени што је ова идеја о ’реанимацији’, оживљавању атлантске шуме (Mata
atlantica) кренула даље да се шири! Салгадо показује изданке младог дрвећа
од три месеца и каже: „Ово дрвеће ће живети 400 година. Можда, почевши од
овога можемо измерити појам вечности.” Од 1998. године до данас на њиховом
поседу има више од 300 врста стабала, жбунова и папрати, и 2,5 милиона дрвећа,
а све је стављено под заштиту и ограђено да се заштити од приступа сточара
и фармера. Вратиле су се и птице и поточићи, чак и јагуари. То је еколошки
резерват – Институт „Теrrа” као остварена утопија (uma utopia concretizada),
први своје врсте у Бразилу. Себастијао је у књизи изричит у осуди пројеката
„Belo Monte” на реци Шингу и каже да ако се оствари до краја, биће то највећи
злочин против природе у нашој епохи! Племе Зое, које је упознао 2009. у Алто
Шингу, и његов другар Ипо, који му је рекао да ће га наћи ако баци из авиона свој
џепни ножић изнад шуме, раселило се 2013, оставили су само старце који нису
могли да одлутају с њима. Отерали су их фармери дрвоморци, воде су постале
загађене вештачким ђубривима и индустријским отпадом: њихово парче раја
је нестало, па и они. Августа 2019. су наново страдали у пожарима.65
Из рада на својој земљи Лелија и Себастијао су 2004. кренули у кампању
„Постање” (Genesis 2004–2013), као омаж планети, или како Вендерс каже: „Une
lettre d’amour pour la planète.” Та љубав га је, заједно са сином Жилијеном, водила
по свим континентима, у пределе „девичанске лепоте“, јер хтео је да прикаже
хармонију прапочетка, тог чуда Постања, чији смо сви учесници. Посматрао је
током осам година кроз фотографска сочива и схватио да је он сâм део природе
као игуане и корњаче са Галапагоса, исте које је Дарвин већ затекао као одрасле
примерке, а његов пријатељ је постао један кит у Аргентини кога је помиловао
поред малог чамца који је могао да преврне тек малим трзајем тела, а није, већ
их је поздрављао репним перајима кад би одлазили. Додирује стабла, додирује
папрат која га подсећа на косу његове мајке. Филм се завршава Салгадовом
шетњом по свом поседу, где се одвијао циклус живота његових родитеља,
сестара, његов и Лелијин, и коме ће се вратити кад умре: „То је наша историја
Da minha terra à Terra, poglavlje 17 – O Instituto Terra – uma utopia concretizada; Institut Terra
– http://www.institutoterra.org/eng/conteudosLinks.php?id=22&tl=QWJvdXQgdXM=&sb=NQ==#.
WOkxMmclE5t .
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(прича).” Вендерс је у овом остварењу потпуно наткриљен и маргинализован
ликом и делом Салгада и његове породице, ту је потпуно механички присутан,
заправо, ово је најмање „вендерсовски” филм.

Уместо закључка – монокултуре, пуковници
и екосистеми
Прича о Бразилу помоћу речи и слика не би била потпуна без његовог
„доброг духа” – Жоржа Амада (1912–2001), који је, према речима перуанског
списатеља и „wannabe” политичара Марија Варгаса Љосе (р. 1936), био најомиљенији и најугледнији, најсрдачнији и најтоплији писац града Салвадора и
државе Баије, у целом народу, од уличних продаваца и пиљара, које је познавао
поименце, па надаље.66 Мија Кото, најпознатији писац Мозамбика, у једном
дирљивом есеју – Бразилски сертао у мозамбичкој савани, означава као лучу
слободе Амада који предводи „бразилизацију” мозамбичког португалског језика
и ослобођење домаћих писаца да се коначно изражавају на свом, присвојеном
домаћем језику – тај његов Бразил препун Африке. Слични статус уживао је и у
Анголи током борбе за еманципацију не само од колонијалистичке португалске
власти већ и од комплекса колоније. У другом есеју – Сањати дом (Dreaming
of home), Кото експлицитно одаје признање да : „Жорж Амадо урадио (је) више
на представљању Бразила као једног народа него што су то успеле све државне
институције. Није реч о томе да оне треба да унапреде свој рад, већ треба одати
признање огромној моћи коју књижевност поседује.” (прев. Ј. М.)67
Амадо је био очевидац „трке за земљом” у Иљеусу, тачније затирања
ситних плантажера у процесу укрупњавања поседа моћних пуковника, који
су постављали своје марионете за судије и градоначелнике. Његов рани живот
одвијао се управо у Итабуни и Иљеусу, да би се као дечак одметнуо и прошао
до деде у Сержипеу, у залеђу Аракажуа северно од Салвадора до Баије, прешавши цео serton за три месеца без пребијене паре у џепу. Причу о тим људима
његовог детињства, разноликих боја, култура и животних прича преточио је у
роман о „преисторији” једног насеља на крчевини, чији настанак лежи у револверашком обрачуну плаћеника двојице пуковника, те је народно име било
„Велика заседа“. Победник у оружју капетан Натарио Фонсека био је награђен
66
Mario Vargas Ljosa, Rečnik zaljubljenika u Latinsku Ameriku, trans. Milan Komnenić (Beograd:
Službeni glasnik, 2010), 16-20. с посебним истицањем да му је Амадо помогао кад је писао роман
о Канудосу, потпуно несебично и од срца.
67
Mia Couto, „The Brazilian sertão in the Mozambican Savannah,” in Pensativities: Selected
essays and provocations (2015).epub Код нас су објављена два романа овог писца: Mija Koto, Reka
zvana vreme, kuća zvana zemlja, prev. sa portugalskog Jasmina Nešković, Geopoetika – Beograd 2011;
isti, Isusalim, prev. sa portugalskog Jasmina Nešković, Geopoetika – Beograd, 2013. godina.
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малим комадом земље, али је као видовити кабокло предвидео сјајну будућност сеоцета које се развило око појила стоке. Маронитски хришћанин, али
познат као Фадул Турчин, торбар – путујући трговац и ситни кредитор, подиже
своју „забункерисану јазбину“, крчму и продавницу колонијалне робе, а због
сточара и промета, ту се настањују и проститутке, одбегле робиње и служавке.
Топонимија је исто народска – главна улица је Магарећи пут, курве станују на
Обали крастача, мирни део реке је Дамски биде, како је то крстио одбегли роб,
црнац Кастор Абдуин звани Угарак, посвећеник у религију Јоруба, који отвара
ковачницу. Породице Сержипанаца беже од суше и насиља бивших газда које
протерују печалбаре да би ширили плантаже шећерне трске и пашњаке, долазе
овде на југ и налазе невиђено плодну и до тада ничију земљу коју раскрчују.
Тај народ је вредан и марљив, а сви се удружују да изграде мост и млин, извозе
живину, воће и поврће у оближњу варош. Обичаји су се мешали, католичанство
и афричка религија, скандализујући изасланика свете мисије, али се обред Реизадо пред Божић одржао са све сеоским слављем. Међутим, како је сажео један
„сведок“: „Некако смо успели да изађемо на крај с поплавом и кугом; са законом баш никако, пропадосмо.” Закон је дошао као војска плаћеника обучених
у војне униформе и великог земљопоседника, извршили су покољ отпораша, а
потом је насеље променило име, да би се у потпуности „цивилизовало“. Амадов
кредо је: „Кажем не кад сви кажу да у једногласном хору. Желим да откријем и
обелоданим тамну страну, ону коју су уџбеници историје одбацили као срамну
и понижавајућу...“68
Овај роман је изразито добар социолошки и антрополошки приказ јужног
дела државе Баије, где се од 1880. колонизује „граница” – залеђе приморских
градова, посебно Иљеуса, који се развија у економски центар и значајну луку
кроз коју иде извоз какаоа са плантажа на крчевинама атлантске шуме. Стабла
какаоа (Theobroma cacao) дарују прве плодове тек после 4-5 година, уз много
бриге око премало или превише кише, прерано или прекасно, а и тад су приноси
доста ниски, те се у том подручју малим плантажама сматрало од 1.000 до 10.000
стабала, односно од 10 до 50 хектара. Закон о укидању ропства донет је тек
1888. године иако су газде и пре тога ослобађале ислужене и заслужене робове
тестаментом (manu missio), али како студије показују, нису суштински мењали
положај те нове „радничке” класе – они су и даље били робови иако не по имену,
али су остали подједнако везани за своје послове, имајући највећи проценат
неписмених и с тешким приступом систему школства. Дакле, социјална мобилност била је веома отежана и ограничена на тек поједине успешне случајеве.
Мали плантажери су такође неписмени и подлежу преварама велепоседника у
катастру према земљиштном закону из 1897. године, за који нису углавном ни
68

1991).

Žorž Amado, Velika zaseda – tamna strana, trans. Jasmina Nešković (Beograd: BIGZ,
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знали, те у откупу какаоа, тако да практично нестају до 1910. године, а затим,
на несрећу, 1912. године у пожару је страдао градски архив Салвадора, са све
земљишним књигама. Већина плантажа страдала је 1989. године због заразе
гљивицом званом „вештичја метла“, док су плантаже на Доминикани, у Перуу,
Мексику и другде опстале.69
Следећа монокултура која је обележила југоисточне државе Бразила Минас
Жераис, Сао Паоло и Парана била је кафа (Coffea arabica), којој је одговарала
влажна атлантска клима благих планинских побрђа и падина, и опет су плантаже настале науштрб шумским системима, у оквиру робовске, плантажерске
организације рада. Бразилску кафу издваја од других врста систем природног
сушења зрна на сунцу. Године 2014. Бразил је био држава са највећом количином
извоза кафеног зрна у свету. Почеци култивисања кафе у Бразилу сежу до треће
деценије 18. века и северне државе Паре, где је засађено прво зрно, наводно
украдено из Француске Гијане, што подсећа на приче о шверцовању семена
каучуковца из Бразила у Лондон, па у југоисточну Азију. Како год било, први
„бум” кафе почео је тек с повећањем европске потражње у првој половини 19.
века, када настају простране плантаже у јужним државама и гради се мрежа
железнице од Сантоса према унутрашњости улагањем британског капитала. Од
тада је Бразил највећи извозник, да би супремацију задржао и после аболиције
ропства увозом европске радне снаге.70
Ширење пашњака и екстензивног сточарења, потом плантажа кафе, изменило је крхку екологију североисточног и источног Бразила, где су на удару
нарочито биле атлантстке тропске шуме, те је земља лишена заштите дословно
нестала и побрђа се претворила у пустош. Један човек је успео да трудом своје
породице преокрене процес и исцели парченце ове дивне земље – Себастијан
Салгадо и његов „Институт Тера“.
Ту на североистоку смештена је и област „сертона” (o sertão), скоро митски
предео у националном сећању, несигурних граница, више антрополошко-културолошких него географских: то је дубоко залеђе атлантстке обале Баије (град
Салвадор је удаљен око 700 км према југоистоку), подручје пустара, пустопољине са шикаром, неплодна земља унутар североисточног Бразила често на
удару вишегодишњих суша. Права „дивљина и пустиња” које су добиле свог
„спаситеља” у лику харизматичног Антонија Саветника (Conselheiro), који
предводи миленаристички устанак против новопрокламоване републике Бразил
Mary Ann Mahony, „Afro-Brazilians, Land Reform, and the Question of Social Mobility
in Southern Bahia, 1880-1920,” Luso-Brazilian Review 34, no. 2 (1997). David Barov, Abolition of
Slavery in Brazil – The “Liberation” of Africans Through the Emancipation of Capital (Greenwood
Press, 2000).
70
Ghillean Prance and Mark Nesbitt, eds., The Cultural history of Plants, vol. New York (Routledge,
2005), 174-77.; http://www.worldatlas.com/articles/top-coffee-producing-countries.html .
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(1889), ишчекујући повратак цара Педра II, а световна власт узвраћа нападом
армије на Канудос и Свето брдо. Догађаји и личности детаљно су испраћени у
тадашњој штампи, али најпре и најбоље од још једног књижевног хероја Бразила
– Еуклида да Куње (1866–1909), који је сачинио антропогеографску хронику као
сведок извештач са терена. Његов „Os Sertões” (1902) приказује шири контекст
догађаја који су кулминирали војном интервенцијом, и аутор види блиску повезаност природне средине сертона и његових становника (географија – клима
– раса – психологија – криминологија), сагласно њему савременим друштвеним
и научним теоријама, укључујући и френологију Ћезара Ломброза (1835–1909).
Љоса ће искористити ову основну причу да напише један од својих најбољих
романа: „Рат за смак света“.71
Прича о Бразилу могла би се проширити и више од овога, али ипак Штефана Цвајга и његову „Немогућност бекства” у „Бразил – земљу будућности“,
остављам за неку другу прилику, док би summa ових редова била карта где
су мапирани анализирани филмови и романи (Сл. 3), показујући на тај начин
колико је историјска географија као научна дисциплина тематски богата, јер
свака историја има своју историјску географију.72

Euclides da Cunha, Backlands – The Canudos Campaign, trans. Elisabeth Lowe (Pinguin,
2010); Gerald Michael Greenfield, „Sertão and Sertanejo: An Interpretive Context for Canudos,” LusoBrazilian Review 30, no. 2 (1993); Frederic Amory, „Historical Source and Biographical Context in the
Interpretation of Euclides da Cunha’s Os Sertões,” Journal of Latin American Studies 28 (1996); Žorž
Amado, Terras do sem fim – prevod sa franc., “Opaka zemlja” (Prosveta, 1949); Mario Vargas Ljosa,
Rat za smak sveta (Beograd: Nolit, 1986). Paolo Mazzarelo, „Cesare Lombroso: an anthropologist
between evolution and degeneration,” Functional Neurology 26, no. 2 (2011), https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3814446/. Berthold Zilly, Flávio de Barros, o ilustre cronista anônimo da
guerra de Canudos: as fotografias que Euclides da Cunha gostaria de ter tirade (Flávio de Barros,
the illustrious and anonymous chronicler of the battle of Canudos: the photographs that Euclides da
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72
Још само о „Папијону” убаченом на карту: француска колонија Гијана је с временом
постала позната као један од најсуровијих затвора на свету, тј. пре Гвантанама, од 1852. до 1946.
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Слика 3 – Књижевно-филмска и сентиментална путовања аутора
(Ј. Мргић 2018)
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Wrath of God.” Sense of Cinema 63 (2012). http://sensesofcinema.com/2012/featurearticles/myth-environment-and-ideology-in-the-german-jungle-of-aguirre-the-wrath-ofgod/.
Wallace-Wells, David, „Could One Man Single-Handedly Ruin the Planet?“, NY Magazine, October 31, 2018 – http://nymag.com/intelligencer/2018/10/bolsanaros-amazondeforestation-accelerates-climate-change.html?fbclid=IwAR3xm0sjy3CSjvUlc77_
cb5RQ67NaKyW-JNzEDhr6r28WB21p2gwgdQcJMQ
Wright, Robin M. “Politics and Belief in the Nineteenth Century Millenarian Movements of
the Northwest Amazon.” Anthropologica 83 (1994–96): 39-66.
Zilly, Berthold, Flávio de Barros, o ilustre cronista anônimo da guerra de Canudos: as
fotografias que Euclides da Cunha gostaria de ter tirade (Flávio de Barros, the illustrious and anonymous chronicler of the battle of Canudos: the photographs that Euclides da Cunha would liked to have taken), http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0104-59701998000400018.
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Summary
Jelena Mrgić, PhD
Between „nobles sauvages” and „sauvage blanc” –
ecocritical reflections and mapping of movies and books on Brazil
The text presents an attempt to give an ecocritical interpretation of four motion pictures
and a handful of literary works which concern the preconceptions and perceptions of the
tropical world in Brazil, the categories applied to its inhabitants as ’nobles sauvages’, while
the Amazonia, the heart of Brazil, is presented either as a ’Paradise lost and recreated’ or
’Green hell’. In my interpretation I insist on finding the cultural and social background of the
authors/directors, and the time setting of the films as a possible indicator of ecological awareness, both individual and global. The Guaranis in “The Mission” (1986) are mute and passive
figures, and as such they defy the destruction of the artificial recreation of Jesuit Paradise of
reducciones (missions). The archetypical ’sauvage blanc’, white man going raving mad in the
tropics is epitomized in two of Werner Herzog’s movies – Aguirre, der Zorn Gottes (1972) and
Fitzcarraldo (1982), mostly by the fascinating power of Klaus Kinski’s authenticity. Herzog’s
thoughts on Nature and Man are discussed against his cultural background and contemporary
cinematographic interpretations. The fourth movie is the dearest to my heart – the life and
stories of Sebastiao Salgado, who is with the help of his wife and Kameraderin Lelia resurrecting Mata Atlantica on his estate – The Salt of the Earth (2014), and they are giving me
hope in these dark moments for the future of Brazil and our beautiful planet. I have also dealt
with the viciousness of monocultures in the agroeconomy of Brazil – caoutchouc, cocoa, and
coffee, and, on the other hand, the beautiful diversity of Brazilian nation, immortalized by
Jorge Amado and other authors. Finally, I have presented a map of my cinematographical
and literary journeys, so the readers can appreciate the greatness of the whole continent, and
to show how historical geography can and should be appied more widely.
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If at first you don’t succeed... –
Организовано исељавање Јевреја
из Југославије у Израел (1948–1952)
и чудновати случај Фрање Галамбоша
Апстракт: Анализа личних историја појединаца који су се масовном
исељавању из Југославије у Израел прикључили заобилазећи основни организациони оквир процеса пружа јединствен увид у његове опште и специфичне аспекте. Овај рад посвећен је случају Фрање Галамбоша, јединог
исељеника који се у Израел упутио у оквирима организоване емиграције,
да би затим био депортован из новостворене јеврејске државе на Блиском
истоку. Повратак у Југославију са собом је, самим тим, повукао питања
која у припреми исељавања уопште нису разматрани. Приликом писања
рада коришћени су извори који се чувају у Архиву Јеврејског историјског
музеја у Београду.
Кључне речи: Фрањо Галамбош, Југославија, Израел, лична историја,
исељавање, повратак

Увод
Између децембра 1948, односно јануара 1949. године, када је земљу напустио први, и маја 1951. године, када се из Југославије у Израел упутио четврти талас организованог исељавања јеврејског становништва, устројство овог
Англосаксонски идиом „If at first you don’t succeed, try and try again” одговара српском
„упорност се исплати”.
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миграционог процеса претрпело је тек незнатне измене. Његове су формалне
оквире дефинисали челници Савеза јеврејских вероисповедних општина у сарадњи са надлежним државним институцијама Југославије и Израела, а уз помоћ
међународних јеврејских организација. Значајну улогу у исељавању одиграо је
и Хитахдут Олеј Југославије (Удружење исељеника из Југославије у Израелу),
посебно по приспећу емиграната у новостворену државу на Блиском истоку.
Све модификације организационог оквира исељавања између 1948. и 1952.
године представљале су прилагођавање процеса у његовом основном облику
променама општих околности у којима се масовна емиграција одигравала и
постепеном смањивању броја лица заинтересованих за напуштање Југославије. Тадашњи образац је због изузетно малог броја исељеника у потпуности
напуштен у октобру 1952. године.
Сваки појединац који је земљу желео да напусти у оквирима предстојећег
таласа организованог исељавања био је дужан да код локалне општине у
предвиђеном року поднесе комплетну пријавну документацију. Испуњени
образац пријаве у два примерка пратили су молба за отпуст из југословенског
Исељавање реализовано крајем 1948, односно у првим месецима 1949. године, представљало је својеврсни организациони узор за све таласе масовне емиграције који ће уследити.
Видети: Милан Радовановић, Исељавање југословенских Јевреја у Израел 1948/9, http://www.
makabijada.com/izvestaj/PDF/Master%20rad.pdf. Детаљно о динамици исељавања, видети: Милан
Радовановић, „Поједини статистички аспекти организованог исељавања Јевреја из Југославије
у Израел (1948-1952),” Годишњак за друштвену историју, 2 (2015): 54.

О броју исељеника у оквирима сваког појединачног таласа, видети: Радовановић, „Поједини статистички аспекти организованог исељавања Јевреја из Југославије у Израел (1948-1952),”
66.

Уместо изнајмљивања брода који би служио искључиво превозу Јевреја из Југославије
у Израел, исељеници и њихов пртљаг допремљени су возом до Напуља, одакле су се редовном
линијом упутили до Хаифе. О томе видети, на пример: АЈИМ (Архив Јеврејског историјског
музеја), Ал. (Алија) 1953, п. к. (привремена кутија) 754, V групно исељење, 19. септембар 1952.
и АЈИМ; Ал. 1953, п. к. 754, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Пето групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. VII), 18. септембар 1952,
Пов. бр. 1798/52.

Мада је начелно сваки рок за подношење пријава за исељење био коначан, докле год је
сарадња са надлежним државним институцијама то омогућавала, Савез је пријаве за исељење
прихватао чак и накнадно. Пријављивање за прво масовно исељавање тако је званично окончано
31. октобра 1948. године, АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним
општинама Југославије, 25. октобар 1948, Пов. бр. 1756/48. Коначни рок за подношење пријава
за других талас исељавања био је 25. март 1949. године, АЈИМ, Ал. 1948, п .к. 757, Допис ЈВО
Београд, свим члановима општине, Предмет: Обавештења и упутства исељеницима у Израел,
25. фебруар 1949. За последњи талас организоване емиграције из Југославије у Израел, заинтересована лица су се морала пријавити до 25. маја 1952. године, АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Допис
СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Пето групно исељење
у државу Израел, 9. мај 1952, Пов. бр. 810/52.

АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 856, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 7. август 1948, Пов. бр. 1132/48; АЈИМ, Ал. 827,
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држављанства; оверени списак непокретности за транспорт бродом у шест примерака и потврда општинске благајне о намиривању текућих трошкова. Један
од обавезних предуслова за напуштање земље било је одрицање од комплетне
непокретне имовине коју су исељеници остављали у Југославији.
Појединачне општине сакупиле су непотписане молбе за отпуст из југословенског држављанства и доставиле их Савезу, који их је проследио Министарству унутрашњих послова ФНРЈ.10 Савезни МУП је молбе распоредио по
Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Друго исељење у
државу Израел, 19. фебруар 1949, Пов. бр. 342/49; АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Допис СЈВОЈ, свим
јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет. Треће исељење у државу Израел,
Циркулар бр. I, 23. октобар 1949, Пов. бр. 3481/49; АЈИМ, п. к. 869, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским
вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Четврто групно исељење у државу Израел
(Циркулар бр. IV, 26. март 1951, Пов. бр. 574/51; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Допис СЈВОЈ, свим
јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Пето групно исељење у државу
Израел (Циркулар бр. I), 12. април 1952, Пов. бр. 604/52.

АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 25. октобар 1948, Пов. бр. 1756/48; АЈИМ, Ал.
827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Друго
исељење у државу Израел, 19. фебрзуар 1949, Пов. бр. 342/49; АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Допис
СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет. Треће исељење у
државу Израел, Циркулар бр. I, 23. октобар 1949, Пов. бр. 3481/49; АЈИМ, Ал. 1948-1951, Допис
СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Четврто групно
исељење у државу Израел (Циркулар I), 26. март 1951, Пов. бр. 574/51; АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 855,
Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Пето групно
исељење у државу Израел (Циркулар бр. I), 12. април 1952, Пов. бр. 604/52.

АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис Министарства финансија ФНРЈ СЈВОЈ-у (27. IX 1948);
АЈИМ, Ал. 1948-1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Куповина износа од 3 енглеске фунте одобрених исељеницима у Израел, 7. март
1949, Пов. бр. 439/49; АЈИМ, Ал. 1950-1951, п. к. 743, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Уплата на „Збирни рачун репатрираца” за Палестину,
Откуп злата, Набавка 3 енглеске фунте за ситне трошкове, 4. новембар 1949, Пов. бр. 3597/49;
Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Четврто групно
исељење у државу Израел (Циркулар бр. X), 19. мај 1951, Пов. бр. 1244/51; АЈИМ, Ал. 1948, п.
к. 855, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Пето
групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. I), 12. април 1952, Пов. бр. 604/52. Детаљније
о трошковима исељавања, видети: Милан Радовановић, „Поједини економски аспекти организованог исељавања југословенских Јевреја у Израел 1948/9. године,” Годишњак за друштвену
историју, 3 (2011): 87-92; Милан Радовановић, „Организована емиграција капитала – „Збирни
рачун репатрираца за Израел” (1948-1952),” Архив, 1-2 (2017): 169-71.

Mladenka Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji (1944-1952). Kraj ili novi početak (Beograd, 2009),
330.
10
АЈИМ, Ал. 1948-1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 7. август 1948, Пов. бр. 1132/48; АЈИМ,
Ал. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Друго
исељење у државу Израел, 19. фебруар 1949, Пов. бр. 342/49; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Допис
СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Пето групно исељење
у државу Израел (Циркулар бр. I), 12. април 1952, Пов. бр. 604/52.
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републичким министарствима, која су их индивидуално размотрила и извршила идентификацију лица пријављених за организовано исељавање. После
идентификације, појединци који су добили дозволу да напусте земљу позивани
су да потпишу поднету молбу. У питању је уједно био последњи корак у административном процесу који је претходио коначном чину напуштања земље.
Одустанак од исељавања после потписивања молбе за отпуст из југословенског
држављанства више није долазио у обзир.
Пријавама за исељење будући житељи новостворене државе на Блиском
истоку били су дужни да приложе уверење о здравственом стању11 и израелску
улазну визу.12 Лекарске комисије формиране при већим општинама биле су задужене за издавање уверења исељеницима из своје надлежности.13 Током 1948. и
1949. улазне визе имигрантима обезбеђивали су представници јеврејске државе

АЈИМ, Ал. 1948-1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 15. септембар 1948, Пов. бр. 1367/48; АЈИМ,
Ал. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Друго
исељење у државу Израел, 19. фебруар 1949, Пов. бр. 342/49; АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Допис
СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет. Треће исељење у
државу Израел, Циркулар бр. I, 23. октобар 1949, Пов. бр. 3481/49; АЈИМ, Ал. 1948-1951, Допис
СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Четврто групно
исељење у државу Израел (Циркулар I), 26. март 1951, Пов. бр. 574/51; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855,
Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Пето групно
исељење у државу Израел (Циркулар бр. I), 12. април 1952, Пов. бр. 604/52.
12
АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије (Циркулар бр. I), Предмет: Треће исељење у државу Израел, 23. октобар 1949, Пов. бр.
3481/49; АЈИМ, п. к. 869, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије,
Предмет: Четврто групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. IV, 26. март 1951, Пов. бр.
574/51; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Пето групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. IV), 25. јун 1952,
Пов. бр. 1113/52.
13
У складу са праксом установљеном током првог таласа организоване емиграције (АЈИМ,
Ал. 1948-1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије,
Предмет: Одлазак у државу Израел, 24. септембар 1948, Пов. бр. 1463/48), лекарске комисије
образоване су при општинама у Београду, Загребу, Сарајеву, Суботици, Новом Саду, Скопљу,
Осијеку, Приштини и Ријеци. При томе је, међутим, бар колико се на основу сачуваних извора
може тврдити, свакој локалној заједници остављена могућност да формира независну лекарску
комисију. Видети: АЈИМ, Ал.1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним
општинама Југославије, Предмет: Друго исељење у државу Израел, 19. фебруар 1949, Пов. бр.
342/49; АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије (Циркулар бр. I), Предмет: Треће исељење у државу Израел, 23. октобар 1949, Пов. бр.
3481/49; АЈИМ, п. к. 869, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије,
Предмет: Четврто групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. IV, 26. март 1951, Пов. бр.
574/51; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Пето групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. IV), 25. јун 1952,
Пов. бр. 1113/52.
11
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после приспећа у Израел.14 Младенка Иванковић чак наводи да се у том периоду
процес организованог исељавања одигравао под гаранцијом Светског јеврејског
конгреса, те да су улазне визе добили сви који су се у Југославији пријавили за
емиграцију.15 Са трећим таласом исељавања, издавање улазних виза прелази у
надлежност новоотвореног посланства Израела16 у Београду.17
Уверење о здравственом стању и улазна виза представљали су средства
којима су званичници новостворене јеврејске државе на Блиском истоку оквире
организованог исељавања из Југославије настојали да, у највећој могућој мери
прилагоде сопственим интересима. Челницима Савеза јеврејских вероисповедних општина већ је уочи првог таласа масовне емиграције најављено да Израел
извесно неће бити у могућности да прими сва лица заинтересоване за исељавање
из Југославије.18 Коначно је одобрење за имиграцију начелно ускраћено особама
старијим од шездесет година које су се за пут пријавиле без млађе родбине,
односно нису имале никога ко би их у новој домовини дочекао.19 Изричито је
искључена и могућност усељавања тежим болесницима.20 Званично је таква
одлука представљена као настојање израелских власти да се лица из наведених
категорија заштите од напорног пута и изазова с којима би се нужно суочили
у новој домовини. Извесно је, међутим, реч о потреби Израела за појединцима
АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 856, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
ФНРЈ, Предмет: Одлазак у државу Израел, 7. август 1948, Пов. бр. 1132/48.
15
Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji (1944-1952). Kraj ili novi početak, 334.
16
Југославије и Израел дипломатске односе успоставили су већ 1948. године, да би до
размене посланика дошло следеће године. Видети: Aleksandar Životić, „Jugoslavija i Bliski istok
(1945-1956),” у Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961 (Beograd: 2008), 492; Shaul Shay, „Israel and
Yugoslavia between East and West,” у Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961 (Beograd: 2008), 47374; Vladimir Petrović, Jugoslavija stupa na Bliski istok. Stvaranje jugoslovenske bliskoistočne politike
1946-1956 (Beograd, 2007), 51-54.
17
АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије (Циркулар бр. I), Предмет: Треће исељење у државу Израел, 23. октобар 1949, Пов. бр.
3481/49; АЈИМ, п.к. 869, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије,
Предмет: Четврто групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. IV, 26. март 1951, Пов. бр.
574/51; АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 855, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Пето групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. IV), 25. јун 1952,
Пов. бр. 1113/52.
18
АЈИМ, п. к. 781 (Архив Перера 2-3), Записник заједничке седнице ИО СЈВОЈ, АО СЈВОЈ
са представницима јеврејских вероисповедних општина, 31. октобар 1948.
19
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел. Лица којима није одобрен одлазак од стране
државе Израел, 5. новембар 1948; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским
вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 6. новембар 1948,
Пов. бр. 1906/48.
20
Издавање улазне визе изричито је везано за подношење уверења о здравственом стању.
Видети: АЈИМ, Ал. 1948-1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 20. октобар 1948, Пов. бр. 1968/48.
14
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способним да се активно укључе у рат, који је, од самог проглашења независности, новостворена јеврејска држава водила са околним арапским државама.21
С друге стране, посебно у првим годинама постојања, новоствореној јеврејској
држави на Блиском истоку насушно је била потребна радна снага.22
***
Настојећи да одигравање организованог исељавања Јевреја из Југославије
у Израел учине што ефикаснијим, челници Савеза дефинисали су неформалну
унутрашњу хијерархију процеса.23 Тако осмишљен унутрашњи оквир масовне
емиграције почивао је на претпоставци да свакоме од учесника припада специфично место у исељавању, а самим тим и одговарајућа задужења. Унутрашња хијерархија исељавања никада, међутим, није заживела у свом основном
облику. Показала се, наиме, суштински некомпатибилном са начином на који
су сопствени положај у процесу перципирале локалне заједнице, али пре свега
појединачни исељеници.
Ако су били у прилици да се обрате највишим функционерима јеврејске
заједнице у Југославији, појединци пријављени за емиграцију редовно су те везе
користили у нади да ће повољнијим учинити сопствени и положај себи најближих у оквирима исељавања.24 Челници Савеза су, с друге стране, кад год је то
било могуће, настојали да изађу у сусрет молбама индивидуалних исељеника.
Таква је динамика довела до тога да лични односи унутар заједнице у великој
мери утичу на опште оквире процеса организоване емиграције. Појединци који
су сопствени положај дефинисали контактирајући утицајне чланове заједнице,
исељавању су се, у суштини, прикључили кроз низ изузетака од утврђених
правила. Одступања су била утолико значајнија уколико је већи био утицај
функционера заједнице коме се појединац обратио, односно уколико је већа
била специфична тежина проблема с којим се исељеник суочавао.
Појединци који су пред високе званичнике јеврејске заједнице у Југославији иступали са специфичним захтевима у изворима су, сасвим разумљиво,
оставили знатно већи траг од оних исељеника који су се „утопили” у основни
организациони оквир исељавања. Анализа њихових личних историја самим тим
представља захвалан методолошки оквир за преиспитивање специфичности како
Детаљно о ратним дејствима у оквирима такозваног првог израелско-арапског рата,
видети: Chaim Herzog, Arab-Israeli Wars. War and Peace in the Middle East from the 1948 War of
Independence to the Present, updated by Gait Schlomo (New York, 2005), 15-108.
22
На овакво је стање лица пријављена за напуштање земље упозорило и Удружење исељеника из Југославије у Израелу, у допису који је Савезу стигао уочи другог таласа организоване емиграције, АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 827, Допис Хитахдут Олеј Југославије, СЈВОЈ-у, 9. март 1949.
23
Опширно видети: Milan Radovanovic, „The internal Framework of Organized Jewish Migration
from Yugoslavia to Israel (1948-1952),” Istorija XX veka, 1 (2019).
24
Исто, 130-135.
21
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општих оквира самог процеса тако и оних аспеката организованог исељавања
Јевреја из Југославије у Израел који су обимом остали ограничени на релативно
мали број учесника.25 Овај се рад бави судбином Фрање Галамбоша.
Пошто се за помоћ приликом напуштања Југославије обратио челницима
Савеза, Галамбош је додатни траг у сачуваним документима оставио као једини
исељеник у оквирима процеса организоване емиграције који је депортован из
Израела. Његов је случај разматран као преседан, како ниједан сличан пример
није остао забележен у сачуваним изворима. С друге стране, онолико колико
се примењена решења могу издићи на ниво процеса у целини, Галамбошов
пример је посматран као парадигма за феномен непланиране репатријације у
склопу организованог исељавања. У писању рада коришћени су документи који
се чувају у Архиву Јеврејског историјског музеја у Београду.

Судбина Фрање Галамбоша
Сачувани извори доносе тек врло штуре податке о животу доктора Фрање
Галамбоша, адвоката из Бечеја, до тренутка када је одлучио да се прикључи
организованом исељавању из Југославије у Израел.26 Поред тога што је рођен
1894. године, из списка лица пријављених за масовну емиграцију сазнајемо
још само да се његов отац звао Павле.27 Јеврејин по рођењу, Галамбош је 1918.
године прешао у римокатоличку веру.28 Околности конверзије остају нејасне.
Сачувани извори не доносе податке ни о Галамбошовој судбини током Другог
светског рата. Непосредно после завршетка ратних дејстава, Врховни суд АП
Војводине осудио га је на казну затвора са принудним радом у трајању од пет
година због наводне сарадње са окупатором.29 Околности хапшења и конкретно
дело због кога је лишен слободе нису нам познати.
Циркулари Савеза јеврејских вероисповедних општина Југославије који
су најављивали припреме за први и други талас организоване емиграције у
Видети, на пример: Milan Radovanović, „Der Transit jüdischer Migranten durch Jugoslawien
nach Palästina und Israel (1933-1952) – der Fall Ernest Beschinsky,” Istorija XX veka, 1 (2016); Милан Радовановић, „Емиграција јеврејске деце из Југославије у Израел (1948-1952) – Три личне
историје,” Токови историје 2 (2017).
26
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 757, Допис др Фрања Галамбоша, адвоката из Бечеја, сада на издржавању казне у Казнено-поправном дому у Сремској Митровици, Министарству унутрашњих
послова Федеративне народне републике Југославије.
27
АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Списак исељеника (III алија)
28
АЈИМ, Ал. 1948-1951, п. к. 758, Допис ЈВО Бечеј, Савезу јеврејских вероисповедних
општина, 14. децембар 1949. година.
29
АЈИМ, Ал. 1950, п. к. 755, Допис Галамбош Фрање, Министарству унутрашњих послова ФНРЈ, Предмет: Молба за условни отпуст ради исељења у државу Израел, 25. новембар
1949. година.
25
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Израел затекли су Фрању Галамбоша на одслужењу затворске казне.30 За прво
исељавање, бар колико се на основу сачуваних докумената може закључити,
није се ни пријавио. Најстарији сачувани траг његовог настојања да стигне до
новостворене јеврејске државе на Блиском истоку представља допис којим се
Ладислав Секељ, адвокат из Бечеја, у априлу 1949. године, обратио председнику
Савеза Алберту Вајсу.31
Како се средином 1949. године и даље налазио у Казнено-поправном дому
у Сремској Митровици,32 припреме Фрање Галамбоша да напусти земљу биле
су модификоване онолико колико и комплетна процедура коју су затвореници
морали да апсолвирају.33 Административне формалности које су претходиле
укрцавању на брод за Хаифу морали су обавити Галамбошови рођаци и пријатељи. Управо се у том смислу председнику Савеза јеврејских вероисповедних
општина Југославије обратио Ладислав Секељ. Алберт Вајс је средином јуна
1949. године потврдио да ће Галамбошу бити омогућено да земљу напустити са
другим таласом исељеника.34 За организовану емиграцију формално се пријавио
код јеврејске вероисповедне општине у Београду.35
Фрањо Галамбош се средином 1949. године није населио у новоствореној
јеврејској држави на Блиском истоку иако се налазио на броду „Радник”, који
је 19. јула испловио из Ријеке.36 После приспећа у Хаифу, лучке власти су му
забраниле искрцавање. После свега неколико дана проведених у Израелу, у
складу са одлуком Министарства за имиграцију,37 Галамбош је враћен у Југо-

30
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 757, Допис др Фрања Галамбоша, адвоката из Бечеја, сада на издржавању казне у Казнено-поправном дому у Сремској Митровици, Министарству унутрашњих
послова Федеративне народне републике Југославије
31
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 757, Писмо др Алберта Вајса, Ладиславу Секељу из Бечеја, 18.
април 1949.
32
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 757, Допис др Алберта Вајса, Ладиславу Секељу, 18. јун 1949.
33
О положају осуђеника и кажњеника у процесу организованог исељавања, видети: Радовановић, Исељавање југословенских Јевреја у Израел 1948/9, 380-91.
34
АЈИМ, Ал. 1948, п .к. 757, Допис др Алберта Вајса, Ладиславу Секељу, 18. јун 1949.
година.
35
Алберт Вајс је Ладиславу Секељу саопштио да је Галамбошова пријава за исељење предата код јеврејске вероисповедне општине Београд, како би могла бити разматрана заједно са
осталим захтевима за емиграцију. Остаје нејасно због чега је Фрањо Галамбош, иако из Бечеја,
пријаву поднео при београдској општини, Исто.
36
Треба нагласити да се име Фрање Галамбоша уопште не појављује у списку исељеника
другог таласа. Видети: АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Списак исељеника за Израел VI-VII 1949. и
АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Списак исељеника, алија 1949. година.
37
Министарство за имиграцију (хеб.  – היילעה דרשמMisrad HaAliya), односно данашње
Министарство за алију и интеграцију (хеб. הטילקהו היילעה דרשמ – Misrad HaAliyah VeHaKlita) задужено је да, у сарадњи са Јеврејском агенцијом и локалним властима, помогне и убрза процес
прилагођавања нових досељеника животу у Израелу.
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славију.38 Депортован је заједно са још три лица, којима је улазна виза ускраћена
уз образложење да нису били припадници јеврејске заједнице.39 Као додатни
разлози за враћање Галамбоша у Југославију наведени су његова старост и
недостатак потребних гаранција за евентуални боравак у Израелу у статусу
издржаваног лица.
Право на имиграцију у новостворену јеврејску државу на Блиском истоку средином 1949. године још је било дефинисано одредбама „Декларације о
оснивању државе Израел” (1948).40 У овом је документу новостворена држава
означена као „дуго прижељкивани национални дом јеврејског народа”, који се
обавезује да ће прихватити имигранте из читавог света. Легислативни оквир
усељавања свој коначни облик добио је усвајањем „Закона о повратку” (1950)41 и
„Закона о националности” (1952).42 Претпоставка о томе да ће сваком Јеврејину
бити дозвољено насељавање у новоствореној држави Израел овим је законима
само потврђена у свом основном облику, изнетом у „Декларацији”. Прецизна
дефиниција тога ко се може сматрати пуноправним припадником јеврејске заједнице није, међутим, нашла своје место ни у једном од наведених законских
аката. Захтеви за добијање усељеничке визе стога су доследно, посебно у овде
посматраном периоду, разматрани и решавани појединачно.
На недовољно прецизно дефинисано право на имиграцију у новостворену
јеврејску државу на Блиском истоку надовезале су се подједнако непрецизне
информације које су о предстојећем организованом исељавању југословенске
државне власти упутиле локалним Јеврејима. Начелно се одлука о праву на
прикључивање сваком од пет таласа масовне емиграције односила на „сваког
Јеврејина и Јеврејку”.43 На изричито инсистирање саме заједнице, југословенски
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Undertaking, 25. јул 1949. и АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 757, Извод
из дописа Хитахдут Олеј Југославије, 19. август 1949.
39
Мимо Галамбоша, овом су приликом из Израела враћени Брана Васили (Brana Wassilli),
односно Султан (Sultan) и Лаура Јокој (Laura Jokoy), АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Undertaking,
25. јул 1949. У питању је двоје држављана Мађарске и један држављанин Румуније, АЈИМ, Ал.
1948-1951, п. к. 758, Auszug aus dem Schreiben des Hitahdut Olej vom 19. August 1949.
40
The Declaration of the Establishment of the State of Israel, May 14, 1948, http://www.mfa.
gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20state%20o
f%20israel.aspx, 23. октобар 2018.
41
Law of Return 5710-1950, http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1950-1959/pages/
law%20of%20return%205710-1950.aspx, 23. октобар 2018.
42
Nationality Law, 5712/1952, http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/
nationalitylaw.htm, 23. октобар 2018.
43
Изричито се ова формулација може наћи у: АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 856, Допис СЈВОЈ, свим
јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 7. август
1948, Пов. бр. 1132/48; АЈИМ, Ал. 1948, п, к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним
општинама Југославије, Предмет: Друго исељење у државу Израел, 19. фебруар 1949, Пов. бр.
342/49; АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Треће исељење у државу Израел (Циркулар бр. 1), 23. октобар 1949, Пов.
38
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државни органи иступили су са нешто прецизнијим тумачењем те формулације. У суштини је Савезу јеврејских вероисповедних општина препуштено
да процени коме ће у оквирима заједнице бити омогућено да напусти земљу.
Сходно тумачењу челника заједнице, начелна одлука државног врха о слободној
емиграцији сведена је искључиво на Јевреје рођењем, односно пореклом.44
Пошто је јединствени сплет околности спречио претходни покушај Фрање
Галамбоша да напусти земљу, Алберт Вајс је уочи трећег организованог
исељавања гарантовао да ће се челници Савеза лично ангажовати како би му
омогућили емиграцију.45 Приступило се таксативном решавању проблема које
су израелске власти навеле као разлоге за ускраћивање улазне визе.
Посредством Хитахдут Олеј Југославије, Савез је ступио у контакт са
извесним Хаимом Кацом из Нахлат Јицака, у близини Тел Авива.46 Пошто се
у Палестини населио двадесет година раније, Кац је до 1949. постао власник
земљишног поседа са кога је уживао стални приход и напредовао до места вишег
градског чиновника. Сачувани извори не доносе никакве податке о претходном
познанству или евентуалној родбинској вези са Галамбошом. Остаје, стога,
нејасно у ком својству је Кац преузео одговорност за његово материјално издржавање у новоствореној држави Израел. Кацовом гаранцијом био је обухваћен
и брат Фрање Галамбоша Ладислав, који се такође пријавио за трећи талас
организованог исељавања.
Представници посланства Израела у Београду одбили су да Галамбошу
издају улазну визу уочи трећег организованог исељавања без изричите са-

бр. 3481/49; АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Четврто групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. 1), 29. јануар
1951, Пов. бр. 184/51; АЈИМ, Ал. 1948, п, к. 855, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним
општина Југославије, Предмет: Пето групно исељење у државу Израел (Циркулар бр. 1), 12.
април 1952, Пов. бр. 604/52.
44
Видети. АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним
општинама Југославије, Предмет: Појединачно проверавање пријава за исељење у Израел, 21.
март 1949, Пов. бр. 576/49; Идентична су упутства поновљена и у: АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855,
Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије (Треће исељење у државу
Израел, Циркулар бр. II), Предмет: Појединачно проверавање пријава за исељење у Израел, 4.
новембар 1949, Пов. бр. 3548/49; О четвртог таласа организоване емиграције, упутства о праву
појединца да се исели у Израел, постала су саставни део циркулара општег карактера. Видети:
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије
(Циркулар бр. I), 29. јануар 1951, Пов. бр. 184/51. и АЈИМ, Ал. 1948, п, к. 855, Допис СЈВОЈ,
свим јеврејским вероисповедним општина Југославије, Предмет: Пето групно исељење у државу
Израел (Циркулар бр. 1), 12. април 1952, Пов. бр. 604/52.
45
АЈИМ, Ал. 1951-1952, п. к. 801 (Архив Перера), Допис СЈВОЈ, др Ладиславу Галамбошу,
31. октобар 1949.
46
АЈИМ, Ал. 1951-1952, п. к. 801 (Архив Перера 40), Допис ХОЈ, СЈВОЈ-у, 9. новембар
1949, Пов. бр. 3715/49.
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гласности Министарства за имиграцију.47 Посланству је прослеђено гарантно
писмо Хаима Каца, а директно им се обратио и Алберт Вајс.48 Док су израелске
власти поново разматрале поднету пријаву, челници Савеза настојали су да даље
увећају Галамбошове шансе да успешно оконча процес исељавања.49 Скренута
му је пажња на то да би својој пријави додатни легитимитет пружио повратком
јеврејској вери, али сачувани извори не доносе никакве податке о томе да ли је
овај савет и послушао.
Фрањи Галамбошу коначно је одобрено да земљу напусти са трећим таласом организованог исељавања.50 Уз обавештење о томе да је његова пријава
успешно разрешена, председник Савеза је високим званичницима централне
организације Јевреја у Југославији доставио и детаљна упутства која су се
тицала предстојећег пута у Израел. У случају да сам не буде у могућности да
се опрости од Галамбоша, Алберт Вајс је задужио секретара Савеза Нафталија
Бату Гедаљу и члана Извршног одбора Бенциона Левија да то учине у његово
име.51 Давид Алкалај или Мартин Комлош, који су унапред обавештени о томе
да ће се Галамбош наћи у групи исељеника коју су пратили за Израел, задужени су да се брину о његовој добробити током пута. Мимо тога да се нашао на
броду који је из ријечке луке испловио у марту 1950. године,52 о његовој даљој
судбини извори не доносе никакве податке.

Бројна правила и само један изузетак
Фрањо Галамбош је типичан пример емигранта који је личне везе са утицајним члановима заједнице успео да искористи како би изменио општи организациони оквир исељавања.53 Сасвим специфичан сплет околности и развој
ситуације који су уследили после првобитног контакта успостављеног са челницима Савеза учинили су, међутим, Галамбошов случај потпуно јединственим
у оквирима процеса масовне емиграције Јевреја из Југославије у Израел.
Испоставило се да је први боравак Фрање Галамбоша у Израелу, крајем јула
1949. године, био неочекивано кратак. Пошто су утврдили да није припадник

АЈИМ, Ал. 1951-1952, п. к. 801 (Архив Перера 40), Допис СЈВОЈ, ХОЈ-у, Предмет. Др
Галамбош, 7. децембар 1949.
48
АЈИМ, Ал. 1951-1952, п. к. 801 (Архив Перера 40), Писмо Алберта Вајса, др Ласлу
Секељу из Бечеја, 7. децембар 1949.
49
Исто.
50
АЈИМ, Ал. 1953, п. к. 754, Допис Алберта Вајса, СЈВОЈ-у, 6. март 1950.
51
Исто.
52
АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Списак исељеника за Израел, 12. март 1950.
53
Детаљније видети:
47
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јеврејске заједнице,54 званичници новостворене државе на Блиском истоку одлучили су да га депортују.55 Галамбош извесно није био Јеврејин у тренутку када
се пријавио за други талас организованог исељавања из Југославије пошто је
још 1918. године прешао у римокатоличку веру.56 Као дете јеврејских родитеља,
бар у оквирима услова какве су дефинисале југословенске власти у сарадњи са
Савезом јеврејских вероисповедних општина, требало, међутим, је да ужива
неупитно право на емиграцију.57 Околности враћања Галамбоша из новостворене
јеврејске државе на Блиском истоку представљају тим већи куриозитет.
Мада су слични случајеви били изузетно ретки, Фрањо Галамбош није
једини исељеник из Југославије коме је у оквирима процеса организоване емиграције ускраћено право на трајно настањивање у Израелу. Међу исељеницима
прва два таласа забележено је неколико одбијених захтева за издавање улазне
визе и боравишне дозволе.58 Ова чињеница сама по себи сасвим неодрживом
чини претпоставку Младенке Иванковић да су сви припадници југословенске
заједнице који су се током 1948. и 1949. године пријавили за исељавање до54
АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 855, Undertaking, 25. јул 1949. Сличан случај није забележен у
оквирима масовног усељавања Јевреја из Југославије у Израел. Видети: АЈИМ, Ал. 1948-1951,
п.к. 758, Auszug aus dem Schreiben des Hitahdut Olej vom 19. August 1949.
55
АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 757, Извод из дописа Хитахдут Олеј Југославије, 19. август 1949.
56
АЈИМ, Ал. 1948-1951, п.к. 758, Допис ЈВО Бечеј, Савезу јеврејских вероисповедних општина, 14. децембар 1949.
57
Видети. АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним
општинама Југославије, Предмет: Појединачно проверавање пријава за исељење у Израел, 21.
март 1949, Пов. бр. 576/49; Идентична су упутства поновљена и у: АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855,
Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије (Треће исељење у државу
Израел, Циркулар бр. II), Предмет: Појединачно проверавање пријава за исељење у Израел, 4.
новембар 1949, Пов. бр. 3548/49; Од четвртог таласа организоване емиграције, упутства о праву
појединца да се исели у Израел, постала су саставни део циркулара општег карактера. Видети:
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије
(Циркулар бр. I), 29. јануар 1951, Пов. бр. 184/51. и АЈИМ, Ал. 1948, п, к. 855, Допис СЈВОЈ,
свим јеврејским вероисповедним општина Југославије, Предмет: Пето групно исељење у државу
Израел (Циркулар бр. 1), 12. април 1952, Пов. бр. 604/52.
58
Видети АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 753, Допис ЈВО Сарајево, СЈВОЈ-у, Предмет: Ускраћивање
усељења у Израел, 12. мај 1949, Пов. бр. 1260/49. О издавању израелске улазне визе као саставном
делу прва два таласа организованог исељавања Јевреја из Југославије извори доносе тек фрагментарне податке. Видети, на пример: АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Допис ЈВО Нови Сад, Главној
комисији за исељење у Београду, 11. новембар 1948; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 856, Допис СЈВОЈ, ЈВО
Загреб, Предмет: Израел, 11. јун 1949, Пов. бр. 1949/49; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 856, Допис СЈВОЈ,
ЈВО Загреб, 22. јун 1949; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 856, Допис СЈВОЈ, ЈВО Сплит, 22. јун 1949, Пов.
бр. 2184/49; АЈИМ, Ал. 1948. п.к. 856, Допис СЈВОЈ, ЈВО Загреб, Предмет: Израел, 5. јул 1949,
Пов. бр. 2401/49; АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 753, Допис ЈВО Сарајево, СЈВОЈ-у, 9. јун 1949, Пов. бр.
2538/49; АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 753, Допис др Морица Папа из Сарајева, СЈВОЈ-у, 10. јул 1949,
Пов. бр. 2519/49. Треба истаћи и да троје исељеника који су заједно са Галамбошом враћени из
луке у Хаифи (АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Undertaking, 25. јул 1949), нису у Израел стигли из
Југославије. Видети: АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Списак исељеника за Израел, VI – VII 1949.
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били улазну визу пошто се читав процес одигравао под патронатом Светског
јеврејског конгреса.59 Пример Фрање Галамбоша је, међутим, посматран и у
овом контексту, сасвим специфичан.
У сваком од неколико случајева забележених током прва два таласа масовне
емиграције из Југославије ускраћивање израелске улазне визе уследило је због
тога што лица пријављена за исељење нису била у могућности да довољно
добро документују своје јеврејско порекло. Са изузетком Фрање Галамбоша,
молбе тих емиграната су одбијене пре него што ће напустити Југославију. Мада
је и њему улазна виза ускраћена уз образложење да није припадник заједнице, Галамбош се у тренутку када је ова одлука донета већ налазио у Хаифи.
Административна процедура која је претходила чину емиграције очигледно је
обухватала и одређену проверу подобности појединца за добијање улазне визе
и боравишне дозволе.60 Остаје нејасно како је Фрањи Галамбошу, пошто је ову
првобитну проверу морао успешно да апсолвира, улазна виза на име тога што
није припадник заједнице могла бити накнадно ускраћена.
Детаљнији увид у специфичан сплет околности који је довео до депортације
Фрање Галамбоша из Хаифе средином 1949. године пружа извештај који је Савезу овим поводом поднео Хитахдут Олеј Југославије.61 Челници Удружења југословенских исељеника у Израелу наводе да је Галамбош у тренутку пристизања
у луку деловао „потпуно дезоријентисано”.62 У разговору са представницима
надлежних институција истакао је да је крштен тридесет и једну годину раније.
При том је, очигледно, заборавио да помене да је рођен као Јеврејин. Управо
су у овој његовој изјави представници Хитахдут Олеј видели главни разлог за
доношење коначне одлуке о депортацији. Као додатни фактори наведени су
Галамбошева наводно превелика старост, односно недостатак гаранција треће
стране да би о њему преузела бригу у Израелу ако би се указала потреба.63
Може се поћи од претпоставке да преиспитивање припадности појединца
јеврејској заједници после приспећа у Израел није био стандардни део процедуре издавања боравишне визе у склопу прва два таласа исељавања из Југославије. Као такав не помиње ни у једном од циркулара којима су челници Савеза
Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji (1944-1952). Kraj ili novi početak, 334.
Механизам ове провере на основу сачуваних извора није могуће реконструисати са
било каквом прецизношћу. Видети: Милан Радовановић, „Исељавање Јевреја из Југославије у
Израел (1948-1952)” (докторска дисертација Универзитет у Београду, 2015), https://fedorabg.bg.ac.
rs/fedora/get/o:10162/bdef:Content/get )
61
АЈИМ, Ал. 1948-1951, п. к. 758, Auszug aus dem Schreiben des Hitahdut Olej vom 19. August
1949.
62
Видети: АЈИМ, Ал. 1951-1952, п. к. 801 (Архив Перера), Допис СЈВОЈ, др Ладиславу
Галамбошу, 31. октобар 1949.
63
АЈИМ, Ал. 1948-1951, п. к. 758, Auszug aus dem Schreiben des Hitahdut Olej vom 19. August
1949.
59
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јеврејских вероисповедних општина о условима напуштања земље обавестили
чланове заједнице. Чини се да су израелске власти таквој провери прибегавале
само ако би процениле да за то постоји потреба. У Галамбошевом случају у
питању је највероватније била последица специфичног стања у коме се налазио
када се искрцао са брода.
Ако је депортација уследила последично тврдњи Фрање Галамбоша да није
припадник јеврејске заједнице, питање које се само намеће јесте да ли је изјава
појединца, макар дата и у формалном контексту испитивања, била довољна
да поништи комплетан дотадашњи ток процеса исељавања, укључујући и већ
спроведене провере идентитета. Из сачуваних докумената не може се извући
било какав закључак, превасходно пошто је у питању јединствен сплет околности
који се не може упоредити ни са једним другим доступним примером.
Израелске власти су као додатни разлог за ускраћивање боравишне дозволе Галамбошу навеле његову наводно превелику старост. Средином 1949.
године он је, међутим, имао свега педесет и пет година,64 што је било читавих
пет година мање од важеће старосне границе за безусловно усељавање.65 И
у том смислу одлука о ускраћивању улазне визе и боравишне дозволе остаје
потпуно нејасна.
Непланирани повратак Фрање Галамбоша у Југославију отворио је неколико неочекиваних питања у оквирима процеса организованог исељавања.
Најважнија су се тицала непокретне имовине66 и југословенског држављанства,67
којих су емигранти морали да се одрекну пре него што ће напустити земљу.
Првобитно је административни оквир масовне емиграције био конципиран
тако да искључује повратак исељеника у Југославију. Репатријација је и касније
одобравана само у ретким случајевима, политички подобним појединцима одређеног образовног профила или стручности.68 Повратници су били у обавези да
поново прихвате југословенско држављанство и нису могли да траже повраћај
имовине које су се претходно одрекли. Овако дефинисана правила односила
АЈИМ, Ал. 1949, п. к. 1288, Списак исељеника (III алија)
АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама
Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел. Лица којима није одобрен одлазак од стране
државе Израел, 5. новембар 1948; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским
вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 6. новембар 1948,
Пов. бр. 1906/48.
66
Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji (1944-1952). Kraj ili novi početak, 330.
67
АЈИМ, Ал. 1948-1951, п. к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 7. август 1948, Пов. бр. 1132/48; АЈИМ,
Ал. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Друго
исељење у државу Израел, 19. фебруар 1949, Пов. бр. 342/49; АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 855, Допис
СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Пето групно исељење
у државу Израел (Циркулар бр. I), 12. април 1952, Пов. бр. 604/52.
68
Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji (1944-1952). Kraj ili novi početak, 337.
64
65
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су се, међутим, на појединце који су намеравали да се после повратка поново
настане у Југославији. Како је изразио намеру да се прикључи већ следећем
таласу исељавања, могућност да Фрањи Галамбошу буде враћено југословенско
држављанство највероватније није ни разматрана. Могућност да му непокретна
имовина буде враћена свакако није постојала.
Када је поднео пријаву за други талас организованог исељавања из Југославије у Израел, Фрањо Галамбош се налазио на одслужењу затворске казне.69
До тренутка напуштања земље одслужио је нешто мање од четири од укупно
пет година на колико је био осуђен. Непланирани повратак у Југославију средином 1949. године за Галамбоша је истовремено значио и наставак служења
изречене казне.70 Како је опрост казне био директно везан за чин исељавања,71
репатријација затвореника који су Југославију напустили у оквирима организованог исељавања у Израел највероватније је истовремено значила и повратак у
затвор. Даље се, мада извори њу не потврђују изричито, може поћи од претпоставке да се Галамбош и за трећи талас масовне емиграције морао пријавити
по специјалној процедури дефинисаној за потребе лица која су се налазила на
одслужењу казне.
Депортација из новостворене јеврејске државе под сасвим јединственим
околностима умногоме је дефинисала положај Фрање Галамбоша у оквирима
даљег тока организованог исељавања. Његова пријава за трећи талас емиграције одбијена је уз сасвим јединствено образложење израелског Министарства
имиграција да „не жели да му изда улазну визу”.72 Мада ова одлука није директно доведена у везу са предисторијом Галамбошевих покушаја да се насели
у Израелу, тако специфична формулација скоро је извесно била последица
депортације средином 1949. године. Чини се да су у датом тренутку биле исцрпљене све опције за напуштање земље које је исељенику пружао формални
оквир масовне емиграције из Југославије. Директно заобилазећи организациони
оквир исељавања, посланству Израела у Београду у Галамбошово име обратио
се председник Савеза јеврејских вероисповедних општина, Алберт Вајс.73 Код
посланика се заложио за ревидирање начелне одлуке израелског Министарства

69
АЈИМ, Ал. 1950, п. к. 755, Допис Галамбош Фрање, Министарству унутрашњих послова ФНРЈ, Предмет: Молба за условни отпуст ради исељења у државу Израел, 25. новембар
1949.
70
АЈИМ, Ал. 1948-1951, п. к. 758, Допис Алберта Вајса, Ладиславу Секељу из Бечеја, 15.
фебруар 1950.
71
Детаљно видети: Радовановић, „Исељавање Јевреја из Југославије у Израел,” 380-91.
72
АЈИМ, Ал. 1951-1952, п. к. 801 (Архив Перера 40), Писмо Алберта Вајса, др Ласлу Секељу
из Бечеја, 15. фебруар 1950. година.
73
АЈИМ, Ал. 1951-1952, п. к. 801 (Архив Перера 40), Допис СЈВОЈ, Амбасади Израела у
Београду, Предмет: др Фрањо Галамбош, 16. фебруар 1950. година.
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имиграција.74 Истичући како је Галамбош како по оцу тако и по мајци Јеврејин,
те да се никада у прошлости није огрешио о јеврејство, Вајс је замолио да му
ипак буде омогућено усељавање у новостворену државу на Блиском истоку.
Положај Фрање Галамбоша уочи трећег таласа исељавања из Југославије
у Израел додатно је закомпликовала одлука његовог брата Ладислава да му се
придружи.75 Начелна одлука Савеза о томе да се у оквирима процеса масовне
емиграције по сваку цену треба очувати интегритет породице76 значила је да је
пријаве браће Галамбош требало разматрати заједно.77 У случају позитивног
разрешења, у Израел би се упутили и један и други. Ако би пријава једног од
њих била одбијена, обојица би морала да остану у Југославији. У новостворену
јеврејску државу на Блиском истоку на крају се, међутим, упутио само Фрањо
Галамбош.78 У питању је својеврсни преседан. Две пријаве коначно су разматране независно или су, пак, и поред тога што су разматране заједно, донета два
различита решења. И једно и друго представља одступање од основног начела
очувања породичне заједнице какво је требало да буде поштовано у општим
оквирима процеса масовног исељавања Јевреја из Југославије у Израел.

Закључак
До тренутка када је депортован из Израела Фрањо Галамбош је представљао
типичан пример исељеника који се масовној емиграцији у Израел прикључио
уз непосредно ангажовање челника јеврејске заједнице у Југославији. Сплет
околности који је пратио неочекивани повратак из новостворене јеврејске државе
на Блиском истоку и поновно прикључење организованом исељавању учинили
су, међутим, његов случај сасвим јединственим. Детаљније разматрање овог
Исто.
АЈИМ, Ал. 1950, п.к. 755, Допис Галамбош Фрања, Министарству унутрашњих послова
ФНРЈ, Предмет: Молба за условни отпуст ради исељења у државу Израел, 25. новембар 1949.
година.
76
АЈИМ, Ал. 1948-1951, п.к. 768, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије, Предмет: Одлазак у државу Израел, 7. август 1948, Пов. бр. 1132/48; АЈИМ,
Ал.1948, п.к. 827, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије,
Предмет: Друго исељење у државу Израел, 19. фебруар 1949, Пов. бр. 342/49; АЈИМ, Ал. 1949,
п.к. 1288, Допис СЈВОЈ, свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије (Циркулар бр.
I), Предмет: Треће исељење у државу Израел, 23. октобар 1949, Пов. бр. 3481/49; АЈИМ, Ал.
1948, п.к. 827, Допис свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије (Циркулар бр. I),
Предмет: Четврто групно исељење у државу Израел; АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 855, Допис СЈВОЈ,
свим јеврејским вероисповедним општинама Југославије (Циркулар бр. I), Предмет: Пето групно
исељење у државу Израел, 12. април 1952, Пов. бр. 604/52.
77
АЈИМ, Ал. 1948, п.к. 757, Допис др Алберта Вајса, Ладиславу Секељу, 21. април 1949.
година.
78
АЈИМ, Ал. 1949, п.к. 1288, Списак исељеника за Израел, 12. март 1950. година.
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примера пружа увид у више аспеката процеса масовне емиграције који приликом анализе његовог основног оквира остају неупадљиви или су, пак, настали
као директна последица преседана депортације.
Саме околности депортације остају нејасне. Организованој емиграцији
Галамбош се прикључио по специфичној процедури предвиђеној за појединце
који су се налазили на одслужењу затворске казне. При том су, бар колико се на
основу сачуваних извора може закључити, испуњени сви услови за напуштање
земље. Право да се искрца са брода којим је стигао у Израел му је, међутим, ускраћено. У образложењу овакве одлуке, израелске власти навеле су да Галамбош
није припадник јеврејске заједнице, односно да не испуњава старосни услов за
имиграцију. Сачувани извори, међутим, показују да ниједна од ове две примедбе
не одговара стварности. Из таквог развоја ситуације може се само извући закључак да су израелске државне власти за себе задржале неприкосновено право да
појединцу у било ком тренутку реализације процеса масовне емиграције ускрате
право на насељавање у новоствореној држави на Блиском истоку. Разлог који
их је навео да то учине у посматраном случају остаје, нејасан.
Повратак Галамбоша у Југославију значио је покретање великог броја
питања којима се нико у припреми процеса организоване емиграције није бавио, јер се једноставно полазило од претпоставке да никада неће ни бити постављена. Репатријација се на самом почетку исељавања изричито одбацивана
чак и као могућност. Повратак у земљу је и накнадно дозвољаван само у изузетним случајевима, под условом да појединац поново прихвати југословенско
држављанство и не захтева повраћај имовине које се одрекао пре напуштања
земље. Како није намеравао да остане у земљи, чак ни оваква правила нису
примењена у случају Фрање Галамбоша. Остаје нејасно како би југословенске
власти приступиле истом питању да је исељеник, после депортације, одлучио
да одустане од пута у Израел, односно да ли је останак у Југославији после
обављања свих административних формалности, чак и у овим околностима,
уопште долазио у обзир.
У релативно кратком времену које је провео у земљи пре него што се поново упутио у новостворену државу на Блиском истоку, Галамбош је морао да
приступи служењу преосталог дела затворске казне која му је изречена после
завршетка рата. Поново се, због недостатка сличних примера с којима би се то
решење могло упоредити, не може говорити о општем правилу. Како је, међутим, опрост даљег тока затворске казне био директно везан за чин напуштања
земље у оквирима организоване емиграције, може се поћи од претпоставке да
је поништавање процеса исељавања аутоматски повлачило и повратак у казнену
установу.
На основу сачуваних извора не може се поуздано рећи да је приликом другог
покушаја Фрање Галамбоша да напусти земљу процедура прикључења исељењу
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унеколико модификована пошто је све услове за напуштање земље већ испунио
средином 1949. године. У прилог овој претпоставци, међутим, иде потпуно
фокусирање челника Савеза јеврејских вероисповедних општина Југославије
на решавање два проблема која су довела до депортације средином 1949. године
Остали аспекти припреме за напуштање земље потпуно су занемарени.
Лична историја Фрање Галамбоша, коначно, покреће много већи број питања него што се само на основу ње са било каквом извесношћу може разрешити.
Мимо тога што представља повратни процес какав у оквирима организованог
исељавања уопште није требало да постоји, неочекивани повратак Галамбоша
у Југославију не може се на било који начин сматрати за типичан или репрезентативан. Без сличних примера који би омогућили анализу уочених аномалија
у ширем контексту са сигурношћу се једино може рећи да је искуство сваког
појединца који се прикључио масовној емиграцији било далеко комплексније од
било каквог организационог оквира наметнутног на нивоу процеса у целини.
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Summary
Milan Radovanović, Ph.D.
If at First You Don’t Succeed... –
Organized Jewish Emigration from Yugoslavia To Israel (1948-1952)
and the Curious Case of Franjo Galamboš
Individuals attempted to utilize existing connections with high ranking officials of the
Jewish community in Yugoslavia so as to better their own and the position of their family
members within the process of mass emigration to Israel. In these situations, the basic organizational framework of the process was modified so as to fit the needs of a specific person. Consequently, each of these émigrés was leaving the country under completely unique
circumstances. Analysing the personal histories of these individuals is therefore a way into
better understanding the general framework of the migration process, through way of identifying what exceptions were made in a specific case. This paper focuses on the experience of
Franjo Galamboš, the only participant leaving Yugoslavia within organized emigration who
was deported from the newly formed Jewish state in the Middle East. After having left the
country with direct assistance by the president of the Federation of Jewish religious communities, he was sent back from Haifa within days. This decision was backed by claims of
Galamboš not being Jewish, not being of the appropriate age and finally not having anyone
to sustain him in Israel in the case of himself not being able to do so. The return of Galamboš
to Yugoslavia raised organizational questions never to be addressed within the migration
process, primarily those of property and citizenship. Although this single example can not
be considered representative of any such case within organized migration from Yugoslavia
to Israel as a whole, it must be viewed as offering unique insight into aspects of it that would
otherwise remain unnoticed and therefore very significant. Documents held at the Archives
of the Jewish historical Museum in Belgrade were used in writing this paper.
Key words: Franjo Galamboš, Yugoslavia, Israel, personal history, emigration, return
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Реферат о културним, привредним и трговинским
приликама у Скопљу и његовој околини
У Архиву Народне банке Србије чувају се записници са седница органа
Управе у непрекинутом низу од почетка рада Привилеговане Народне банке
Краљевине Србије, 1884. године. По Закону и статутима све до 1920. Банка је
имала следећу управљачку структуру: Гувернер, Вицегувернер, Збор акционара,
Главни Одбор, Управни одбор, Надзорни и Есконтни одбор.
Реферат о културним, привредним и трговинским приликама у Скопљу и
његовој околини је на 35. седници Управног одбора, која је одржана 13. новембра
1913. године, поднео др Драгољуб Новаковић, управник Филијале у Скопљу.
Драгољуб Ђ. Новаковић, (Београд, 30. III 1876-?, после 1947) завршио је Правни факултет
на Великој школи у Београду. Као државни питомац одбранио докторат права у Паризу. Од 1905.
радио је у Народној банци, прво као чиновник потом као секретар. Од априла 1913. управник
је њене филијале у Скопљу. Учествовао у Првом светском рату као благајник Прве армије,
од децембра 1917. изасланик Владе при војном министарству у Солуну, а потом од марта до
новембра 1918. у Атини радио на пословима руковања и чувања државног депозита у готовом
новцу. У марту 1919. демобилисан је на захтев Народне банке. Од 1920. до 1930, када је пензионисан на сопствени захтев, обављао је послове главног директора и као представник Народне
банке и Краљевине СХС учестовао на конференцијама које су третирале послове ликвидације
Аустро-Угарске банке. Један је од потписника Уговора о куповини и продаји плацева, грађевина
и инсталација филијала Аустро-Угарске банке, који се налазе на територији Краљевине СХС
1921. године Са министром финансија Костом Куманудијем преговарао је о склапању државних
зајмова и о уређењу српских предратних дугова. Сарађивао је са Баном Француске на пословима око оснивања Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер. Од 1929. активно
учествује у раду Београдске општине, прво као одборник, затим као члан Финансијског одбора,
који је изменио систем наплате водоводних такси. Као потпредседник Општинске штедионице
и заложног завода града Београда, од 1933. радио је на промовисању штедње и на удруживању
штедионица у Краљевини. Од 1940. године члан је Надзорног одбора. У јануару 1941. вратио се
Народну банку као члан Управног одбора, Архив Народне банке (АНБ) фонд Народна банка (1)
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Седници је председавао вицегувернер Марко Стојановић, а присуствовали су
чланови Управног одбора осим гувернера Ђорђа Вајферта и Милана А. Павловића. Овај извештај не само да представља прворазредни извор за привредну
и финансијску историју Краљевине Србије већ садржи и драгоцене податке за
етнографска и антрополошка истраживања.
Иако је у првом закону о Народној банци питање филијала било посебно
напоменуто, а отварања филијале у Нишу апострофирано са обавезом од најдаље
годину дана од почетка рада, Привилегована Народна банка Краљевине Србије
ову обавезу није испунила. Разлози су били истакнута жеља свих управа за
централизованим пословањем, која је правдана и белгијским узором и неразвијеним привредним приликама у Србији. Међутим, након успеха српске војске
у Првом балканском рату, Народна банка је као императив од државе добила
тај задатак. Са речима да је питање о оснивању филијала и агенција акутно и
да не трпи никаква одлагања, министар народне привреде Коста Стојановић
је већ крајем фебруара 1912. затражио да се као места у којима би требало
што пре приступити отварању заступништава банчиних узму у обзир поред
Ниша, Скопља, Призрен, Битољ и Солун. Чланови Управног одбора Манојло
Клидис и Лука Ћеловић су током марта обишли Битољ и Скопље да би из-

подфонд Народна банка Краљевине СХС/Југославије (II), у даљем тексту: АНБ 1/II Матрикула
чиновника Народне банке Краљевине СХС, књига 1.

Управни одбор је расправљао и одлучивао о свим важнијим питањима функционисања
Народне банке и чинило га је 12 чланова које је бирао Збор акционара, а услови су били српско држављанство, домицил у Београду и кауција од 40 акција Народне банке. Народна банка
1884–1934, (Београд 1934), 12.
Чланови Управног одбора: гувернер Ђорђе Вајферт, вицегувернер Марко Стојановић Тихомиљ Ј. Марковић, Манојло Д. Клидис, др Јован Ђурић, Никола Спасић, Михаило Павловић,
Илија Д. Марић, Андра Ђорђевић, Тодор Ј. Мијаиловић и Милан А. Павловић,

АНБ, фонд Народна банка (1) подфонд Народне банке Краљевине Србије (I), у даљем
тексту: АНБ 1/I, Управа(УПР), Записници са седница Управног одбора (УО), 22.5. 1913-6.3.1914,
архивска кутија (а. к.) 13. У овом случају записници су сачувани у форми књиге, са пагинацијом
(записник са 35. седнице је од 219 до 249 стране), писани руком. На 35. седници расправљало се
о 19 тачака, а Реферат је прочитан као седма тачка.

Српске новине бр. 13, 19. 1. 1883. година.

АНБ 1/I,УПР, Записници са седница УО, 20.3. 1912-11.5.1913, Записник са 4 седнице
20.2.1913, а. к. 12

Манојло Клидис (1852–1926), успешни трговац и увозник коже, један од водећих људи
Управе фондова, Шабачке штедионице, Банке Николе Бошковића. Српски биографски речник,
књ. 5, Кв-Мао, (Нови Сад, 2011), 79.

Лука Ћеловић (1854–1929), трговац и од 1890. године председник Управног одбора
Београдске задруге, респектабилног новчаног завода, један од најбогатијих људи у Србији ,
Српски биографски речник, књ. 3, Д-З, (Нови Сад, 2007), 658.
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вршили неопходне припреме за отварање филијала у тим местима, које су у
априлу 1913. започеле с радом
Филијала у Скопљу је сво до октобра 1915. године обављала пре свега послове који су се односили на дистрибуцију новца, а услед замршених власничких
односа кредитирање привреде није било заступљено. Након завршетка Првог
светског рата и трансформације Народне банке Краљевине Србије у емисиони
завод југословенске државе, филијала у Скопљу отворила је шалтере 15. октобра
1920. године. У складу са привредним приликама, та филијала је од 1928. започела активности на кредитирању трговине опијумом у виду меничног зајма,
коме је као гаранција служила роба.10 На тај начин донекле је био ослабљен
монопол солунских трговаца.
У првом делу Реферата дат је приказ затеченог стања не само у Скопљу
већ и у областима које су након балканских ратова ушле у састав Краљевине
Србије. Поред података који су коришћени из књиге Мите Димитријевића,11 и
односе се у првом реду на пољопривредне потенцијале нових крајева, сликовито
су представљени затечено стање, карактер трговине и начин пословања многобројних трговачких радњи. Други део Реферата односи се на април–октобар
1913, када је филијала започела са радом и описује тешкоће с којима се сусретала
у свакодневном послу. Главне активности филијале биле су усмерене на дистрибуцију динара, односно размену новчаница за ковани новац. 12 Емисиони завод
навикнут на пословање из Београда ушао је у почетак рада филијала у јужним
крајевима с неповерењем, дајући управницима ограничена овлашћења.13 Тај
поступак правдан је и неуређеним имовинско-правним односима који су ометали доделу кредита, пре свега трговачким фирмама које нису имале поуздане
гаранције у роби и некретнинама.

У првом реду требало је изнајмити зграде погодне за отварање благајничке службе и
набавити касе и сефове ради даље дистрибуције српске монете. У обе филијале упућена су по
два чиновника која су обављала дужности управника и благајника. АНБ 1/I, УПР, Записник са
8. седнице УО, 2.4.1913, а. к. 12.

Милан Р. Гавриловић, Привреда јужне Србије, (Скопље, 1933), 169.
10
У сарадњи са новчаним заводима из Македоније израђена је Уредба о кредитирању
трговине опијумом преко филијале у Скопљу. Кредити су додељивани са роком од три месеца,
а гаранција је био заложени опијум. АНБ 1/II, УПР, Записник са 16. седнице УО, 16. 6. 1928, а.
к. 5.
11
Мита Димитријевић, Привреда и трговина у Новој Србији са предговором г. Косте
Стојановића, министра народне привреде, (Београд, 1913).
12
Сходно одлукама Управног одбора у филијалама у Скопљу и Битољу се није примао,
односно размењивао ни грчки ни бугарски новац. АНБ 1/II, УПР, Записник са 10, седнице УО,
8. 4. 1913, а. к. 12
13
Чланови Управног одбора инсистирали су да се у филијалама може вршити размена
банчиних златних новчаница у малим сумама, АНБ 1/II, УПР, Записник са 10, седнице УО, 8. 4.
1913, а. к. 12
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Реферат о културним, привредним и трговинским приликама у Скопљу и
његовој околини занимљив је и вредан извор у проучавању економске историје
и односа државе према емисионом заводу.

УПРАВНОМ ОДБОРУ ПРИВИЛЕГОВАНЕ НАРОДНЕ
БАНКЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ
Част нам је поднети Управном Одбору овај наш извештај о Скопљу и
приликама у њему.
На самом Вардару у једној удољини између два брега а према Шари планини с једне и планинама Скопске Црне Горе с друге стране налази се наша
стара престоница Скопље. У историји је Скопље играло видну улогу нарочито
под Царем Душаном. Доцније паљено и рушено земљотресом све до новијега
доба није имало готово никакав већи значај и ако лежи на половини тока Вардаревог и у средини плодне Вардарске долине. Тек по развићу железничке мреже
Скопље је постало центар путова железничких на север за Стару Србију, на
северо – исток за Санџак и на југ за Солун. Још у старим временима Скопље
је била раскрсница друмова, који су везивали балканско полуострво са рударским местима око Брегалнице морем јадранским и јегејским и најзад горњим и
доњим током Вардара. По своме положају и месту где се налази Скопље је самом
природом одређено да буде велики трговачки центар за све ново – ослобођене
крајеве. Поред железнице Скопље је везано изврсним друмом за Тетово, које
је у сред плодног тетовског поља, затим преко Тетова за Гостивар до Маврова,
одатле је пут за Дебар, Стругу и Охрид истина рђав на своме делу Маврово
Дебар, али веома важан у стратегијском и трговачком погледу. Поред овог друма
од Скопља иде и друм за Куманово, где се одваја за стару Српску границу, и за
Криву Паланку, Кочане, Штип, Радовиште и састаје се код Велеса са путом, који
иде из Скопља за Велес. Други један пут иде из Скопља за Кочаник, Феризовић,
Призрен и Љуму а од Феризовића се одваја за Санџак преко Косова поља. Сви
ови набројани путови су добри, међу њима има и изврсних, а рђави који су
били, поправљени су доласком наше војске у ове крајеве. И ако је Скопље као
што рекосмо, природом као раскрсница свију путова било одређено, да игра
велику улогу у трговачко – привредном погледу и у погледу административно
– политичком ипак је Скопље све до 1884. год. било споредно место у сваком
погледу у Турској Царевини. Тек тада је постало вилајетско место и трговина
се почела у неколико развијати.
Данас Скопље броји према последњем попису око 54.832 становника са
8.454 домова. Становници су према народностима овако распоређени 2.579
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домова са 13.331 грађана православне вере рачунајући ту Србе, Грке, Цинцаре,
Влахе и Егзархисте, који су сви прешли нашој цркви. Затим, 5.645 домова са
29.604 грађана муслимана, рачунајући ту Турке, Арнауте и Цигане. У 149 домова
живе 1.500 мојсијеваца, који се већином баве трговином, за тим, 79 домова са
396 католика, већином досељеника и Арнаута и најзад 2 дома са 11 протестаната. Осталих 10.000 грађана долази на досељенике из Старе Србије и на Турке
који су се повратили из бекства на своја огњишта. Изложени однос се стално
мења, јер још једнако траје досељавање наших људи и исељавање Турака. Та
сеоба народа трајаће још за дуже време, док се врење не сврши. Као што се из
изложених података види највећи број становништва су Турци према томе је и
дух у вароши био Турски. Великих трговаца и великих трговина у Скопљу има
веома мало, узрок је у главном неразвијен економски живот и начин на који
се трговало. Јавашлук и мале потребе а тако исто и мали терети утицали су
на становништво више у правцу ширење оријенталске лењости него у правцу
стварања и концентрисања капитала. Мале потребе а у многоме и страх, да се
ма у коликом степену изобиље покаже, учинили су, да су Скопљанци живели и
радили често само онолико колико се то најпримитивније потребе једног човека
захтевале. Минимална зарада за задовољење само свакидашњих потреба били
су принципи по којима се трговало а то се радило само с тога, да се што мање
труда уложи у рад.
Разуме се да је овакво духовно расположење било и отуда што је Солун
у главном радио и трговао за цело балканско полуострво. Све се доносило, по
некад и у врло малим количинама, из Солуна а све што је имало да се извезе
носило се право у Солун са станица дуж железничке пруге. Солун је пун и
великих трговина и великих комисионара, који су за трговце набављали робу
и смештали у магацине. Из тих магацина роба се вукла у мањим количинама
онамо где је била потребна било на кредит било за готов новац. Трговци су
ишли по селима, или њихови људи закупљивали земаљске производе и одмах
товарили за Солун. Ти посредници су у великој већини случајева били људи или
платежници солунских трговаца у првом реду Браће Алатини14 који су готово
целу трговину држали у својим рукама.
Таквим радом Скопље није могло постати оно, што би по природи свог
положаја требало да буде, него је остало већа вилајетска варош са уско ограниченим трговачким карактером. Отуда се у Скопљу виде мали дућани са неколико
стотина гроша робе махом потребом за сиротнији свет варошки и најближу
14
Богата породица јеврејског порекла која се не само бавила трговином већ је учествовала
у индустријализацији Солуна бавећи се пре свега прерадом жита. Види више: Hekimoglu Evanghelos, The „immortal” Allatini, Ancestors and Relatives of Noémie Allatini-Bloch (1860-1928)
https://www.academia.edu/2306815/The_immortal_Allatini_Ancestors_and_Relatives_of_Noemie_Allatini-Bloch_1860-1928_(приступљено 20. 8. 2019).
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околину. Дућанчићи су мали без икаквог намештаја, ћепенци, на којима трговци седе са својим пријатељима, ћаскају и цео дан пију кафу и пуше дуван. Све
што је било потребно за свет са јачим новчаним средствима, доносио је сваки
за своју потребу непосредно из Солуна.
Према томе се и живот кретао. Трговци и занатлије нису се дружили са
чиновницима и господом. Подвојеност малска и класна потпуно се одржавала.
Никаквих локала није било у којима би се скупљао свет. Кафане су до зла бога
рђаве и цео се живот сводио на кућу и дућан. Друштвени живот није био ни
познат нити је ко тим животом живео. Сва измењивања мисли вршила су се у
дућану при кафи и дувану. Ипак има неколико трговина које се издвајају из овог
општег реда и које врше и веће послове са унутрашњошћу, али су оне у већини
случајева само филијали Солунских радња на пр: Ороз ди Бак итд15.
Пазарни дан у Скопљу је уторак, тога се дана држи и сточна пијаца махом за потребе саме вароши. Реткост је видети бољег коња, а стока: волови и
краве мало су већи од наших телади. Оскудица у стоци види се и по томе што
је и у вароши и у селима главно транспортно средство магарац, који овде има
добру цену. Кола воловска су онаква каква су ваљда била у Шумадији за време
ослобођења: мала, уска са угластим точковима, без шина и обично двоколице
са исплетеним чесмама.
На тим и таквим колима и магарцима преноси се из оближњих села све што
је потребно за варош: и пшеница, и кукуруз, и паприка, и патлиџан, и грожђе,
и воће и опште све што је за живот вароши потребно. О каквој јачој трговини
са пољопривредним производима нема ни помена а о централисању трговине
у Скопљу још се не може говорити. Поред већ поменутих узрока, овакво стање
ствари изазвано је још и слабом производњом свега и свачега. У најплоднијим
равницама још се и данас оре ралицом дрвеном а ређе гвозденом а гвозден плуг
смо видели само у Тетовском пољу.
Трговци су куповали пољопривредне производе и носили их у магацине
Отоманске или Солунске Банке узимали на њих новац и куповали даље, из
тих магацина се продавала роба Солунским трговцима понајчешће браћи Алатинима. У исто време то су и једини магацини у вароши јер ни приватних ни
јавних нема више.
Главно је обележје трговине по нашем мишљењу а и по мишљењу многих
других с којима смо овој ствари разговарали, ситничарлук. На ситно се све куOrozdi-Bak или Orosdi-Back, чувени ланац робних кућа. Прву продавницу одеће основали су у Цариграду 1855. године Јевреји избегли из Аустрије Adolf Orosdi и Maurice Back. До
1888, када је компанија регистрована у Паризу, уз велику подршку Отоманске банке, имала је
продавнице у Цариграду, Александрији, Каиру, Букурешту, Бејруту, Солуну…, http://maviboncuk.
blogspot.com/2013/02/orosdi-back-in-constantinople.html#!/2013/02/orosdi-back-in-constantinople.
html (приступљено 6.9.2019).
15
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пује а на ситно се све и продаје. Сви укупно и трговци и занатлије су заражени
сарафлуком у томе се тако далеко иде, да чак и бербери купе по једну две лире,
да би на њима зарадили који грош. Ово је дошло отуда што је питање о новцу
и монети за време турско било скроз нерегулисано и што се никад није знало
шта који новац вреди.
Трговине би се могле поделити на трговине са нирнбершком робом16, са
меким еспапом и галантеријском робом, на бакалнице којих највише има, на
трговине са раном или магазе и на трговине са осталим производима. Велика
већина трговина су у турским и арнаутским рукама много мањи број у цинцарским и грчким а најмањи у српским. И овде је као и у свима осталима турским
варошима развијен телалук, продаја старих ствари, која се врши у дућанима за
то и торбарењем по вароши.
Торбарење је тако исто јако у моди и торбари носе готово све што се може
продавати од намирница за јело до конаца, игала и свиле и тепиха. Један карактеристичан пример колико се далеко иде са цепкањем посла види се најбоље
на касапницама, којих има много али од којих по неке не кољу за продају више
од две до три овце и продају у дућану у коме поред газде има најмање још два
помагача – момка. Главна одлика а уједно и велика мана трговине у Скопљу а поготово и у свима осталим варошима, које су освојене је претеран ортаклук. Нема
готово дућана у коме нема две до три газде и никад се не зна шта је чије. Исто
је тако и са непокретним имањима у вароши. Многа су имања и зграде својина
неколико њих и имовински односи у непокретностима су нерегулисани.
Сав свет трговачки био је упућиван нa Солун као пијацу где се набављало
све што треба за Скопље и за Скопску трговину, и ретки су трговци који су имали
везе са трговцима из иностранства. Сад када се роба из Солуна има царинити
по општој царинској тарифи настаје обрт у правцу Београда. Међутим, Београд
нема оне робе коју су ови крајеви у главном трошили а то је рђав аустријски
фабрикат. Ништа није боље ни са занатима. Од занатлија у Скопљу има: казанџија, кујунџија, самарџија, шнајдера, шустера, клонфера, столара итд. Занати
су доста запуштени и занатлије су испод лоших занатлија у Србији. И ти су
занати за време турско били у великом застоју, радило се само онолико колико
је непосредна потреба за живот изискивала. Раденици или боље момци имали
су малу надницу али са нашим доласком већ су и занати мало кренули. Чак смо
пре неки месец дана имали и неку врсту штрајка шнајдерских раденика.
Кад се све то узме у рачун није ни чудо што су у вароши социјалне прилике
биле на најмањем ступњу. Истина сопствености непокретне има готово сваки
скопљански становник, али куће су им до зла бога рђаво и нерационално зидане.
Мало која кућа да има нешто авлије а о баштама да и не говоримо. Станови су
Трговина мешовите робе, углавном фабрички произведене, Felix Kohn, Trgovački i pravni
leksikon, (Osijek, 1937), 503.
16
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скроз неудобни и све је зидано од слабог материјала. Чак ни богатије турске
у том погледу се не разликују много од осталих кућа. Отуда је и дошло да се
удобни станови у Скопљу мало налазе и скупо плаћају.
С доласком српске војске и српске власти Скопље је мало оживело и слободно можемо рећи коракнуло. Скупоћа је одмах настала и међу трговцима се
створио прећутан картел за подизање цене роби и намирницама. У прво време
због ратних операција није могао бити никакав довоз робе те се брзо потрошило
оно што је било, а осталоме је цена скочила. Морамо одмах казати да је и наш
монопол утицао на скакање цена, јер је забрањен увоз био монополисаних
предмета, а у стовариштима није било тих предмета у довољној количини. На
тај начин смо ми плаћали со два и три гроша килу, гас осам гроша, шпиритус
за горење 20 гроша и томе подобно. Шећер је био такођер скочио и плаћан је 8
гроша ока итд. Исто тако све остале намирнице су биле поскупиле па и остала
роба. Доцније је довоз био омогућен али цене нису много падале. Најзад је дошао указ о анексији и наједанпут су сви трговци израчунали ђумрук по општој
царинској тарифи на својој роби, додали на ценама и почели продавати по тако
подигнутим ценама. Релативно у Скопљу има много трговина и то је дошло
отуда што је у време турско сваки могao отворити радњу какву хоће и назвати
се трговцем. Никаквог протоколисања није било нити се ко коме пријављивао.
Отуда је безброј ситних дућанчића без фирме и имена. Исто такво никакве
поделе у трговинама није било. Само су постојали извесни еснафи нарочито за
занатлије, али изгледа да није било обавезно пријављивање еснафу. У последње
време од како је српска војска узела управу у своје руке, у новим српским покрајинама, отворен је велики број трговина, кафана и радња, нарочито се почео
досељавати велики број Евреја из Солуна и отварати трговине. То су махом
филијали појединих солунских великих радња или клијенти њихови, којима је
дат капитал у роби, да тргују. Приликом нашег разговора у општини о незгоди
таквог начина рада, секретар општински нас је обавестио, да су позвати сви који
су нове радње отворили да се пријаве и општина мисли да узме ту ствар у своје
руке док не дође до стварног регулисања законским путем о овим односима.
То је у главноме слика Скопља пре уласка наше војске, а њеним доласком
почео је живот бујати о чему се има доказа у многим новим отвореним радњама. У опште живот је почео брже тећи али је још увек недостајало потребно
регулисање односа о којима турска управа није водила никаква рачуна. Наша
управа изгледа да је предузела мере да се ти односи регулишу и зато је послала
своје инспекторе у нове крајеве на основу чијих ће се реферата донети потребна
устројства. Не треба сматрати да за време турака у овим крајевима није ничега
било и да ми сад морамо почињати све из почетка. Ми смо у новим крајевима наишли ипак на извесну културу у свим правцима о чему су доказ између
осталога и приличан број трговаца и трговина, које се већ могу сматрати за
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стабилне. На жалост међу тим трговцима нема много чистих Срба али оно што
има добро је и ми можемо тиме бити задовољни. Приличан број има Турака,
Цинцара, Грка и доскорашњих Бугараша, које слободно можемо убројати у Србе.
У Призрену наших трговаца има доста, који располажу јачим капиталима. У
Скопљу Пера Лекић Хаџи Васил Поповић, Ћићерићи, Димитријевић и Прелић,
Пера Манојловић, Гарма, филијал Патрногића и Лазића и др. представљају већ
јаче људе и добре трговце.
Ми смо већ поменули два центра трговачка: Скопље и Призрен, за њима
долази као веома јако место ако и не најјаче Куманово, где нисмо могли проучити
економске прилике а чему би свакако требало приступити; за тим Феризовић
који заједно са Кумановом представља јако место за продају пољопривредних
производа: пшенице, кукуруза и осталих жита. Исто тако и Велес и Кавадар
као пијаце воћа и грожђа требало би проучити.
Приликом арнаутске побуне имали смо прилике да идемо до Тетова и
Гостивара и том приликом смо видели да су и та два места у којима доста Срба
трговаца има јака трговачка места. Ми смо успели да прибележимо имена тих
трговаца у Тетову.
Васа Благојевић
« Манојловић
Ал. Парлић, апотекар
Васа Серафимовић, рент.
Тевдо Заховић, рент.
Софр. А. Тодоровић
Гиле Ђорђевић
Коста Молеровић
Српска Тетовска задруга
Акционарска петилност

имовно стање
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
капитал око
кап. око

100.000.- динара
100.000.- «
200.000.- «
100.000.- «
150.000.- «
50.000.- «
50.000.- «
50.000.- «
80.000.- «
90.000.- «

Оба ова завода хоће да ликвидирају и оснују друштво од 500.000.- дин.,
тражили су већ одобрење за то од Мин. Народне Привреде.
Браћа Нешковић
Браћа Џиновић
Браћа Х. Поповић
Хаим Балић

имовно стање
«
«
«
«
«
«

100.000.- Дин.
50.000.- «
20.000.- «
50.000.- «

У Тетову има око 22.000 становника, од којих су једна трећина Срби, остало
Турци и Арнаути. Тргује се нарочито стоком и сточним производима, пшеницом
и вози се роба за Гостивар и Дебар. Многи раде и са новцем, дају га под интерес који често достиже и 30%. Извози се око 200 вагона пасуља који је веома
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чувен, вуне око – 100.000. ока17, јабуке 100.000 – ока, исто тако извозе се ораси
и кестење и остало воће. Сви ови податци су прикупљени према причањима
тамошњих људи, разуме се, да би се они имали строго проверити.
У Гостивару:
Трајко Стевановић, бакал.
Милош Јовановић, гвожђар
Лазар Грујић, винар
Андра Вишњић, винар
Каранфил Јовановић, бакал.
Седо Филиповић
Јован Саздановић, кафеџ.
Андрија Рашић, б. винар
Глигорије Костић
Новак Панић, бакалин

имовно стање
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

10.000. – Дин
15 до 20.000. – «
5.000. – «
10 до 15.000. – Дин
8.000. – «
10.000. – «
20.000. – «
20.000. – «
8.000. – «
8.000. – «

Остало све важи као и за Тетово.
Мора се истаћи да су све веће вароши у бившој Турској царевини живеле
више сепаратистичким животом и да им је свима био центар Солун.
За Скопље за сада не наводимо ни трговце ни податке о њима, пошто ће
то бити предмет нарочитог извештаји и пошто сада прикупљамо податке за тај
извештај.
Да би се видело колика је продуктивна моћ нових крајева, да наведемо на
овом месту неколико података узетих из књиге Привреда и трговина у Новој
Србији од Мите Димитријевића штампаној у 1913. год. Разуме се да су то све
приближни податци пошто боље статистике државне није било. Пре свега да
кажемо, да је обрада земље у Новој Србији веома рђава и не савршена услед
чисто економских узрока; немање капитала и справа за обраду земље, оскудица
у радној снази итд. и политичких; несигурност имовна и лична итд.
У Косовском вилајету обрађено је од целокупне површине само 10,61% од
349. 067 х[ект]ара и на том простору посејано је 319,481 х[ект]ар жита, 10.000
поврћа, 11. 299 х[ект]ар винограда и 8.252 х[ект]ара индустријских биљака.
Највише је засејано пшенице око 111.123 х[ект]ара. Скопски вилајет долази
по плодности на треће место одмах иза битољског, који је на другом месту.
Само 1908. год. у Скопском вилајету је произведено око 95. 000.000 килограма
пшенице, 85 милиона кгр. кукуруза 20 милиона кгр овса и 77 мил. кгр. јечма. У
Скопском санџаку успева и пиринач у Штипској, Кочанској, Радовишкој, Кра-

Ока јединица за мерење тежине 1250–1280 кг, Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza,
(Beograd, 1980), 625.
17
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товској и Велешкој кази18. Исто тако и винограда највише има у Скопској кази.
Косовски вилајет долази на прво место по производњи конопље око 851.900 ока
и опијума око 16.707 ока по 60 дин. ока средње цене 1,000.000 дин. У Косовском
вилајету роди и добар дуван а Паланачка каза је најбогатија воћем. Могли би се
навести још податци о производњи стоке и сточних производа, али и ако је то
једна од важних грана производње у Скопском санџаку ми прелазимо за сада
преко тога, само да напоменемо да је рогата стока ситна и веома слаба, просечна
тежина волова за клање једва ако прелази 100 ока а често је и испод те тежине.
Овце су добре а коња готово и нема а оно што има ситно је и кржљаво. Доста
се гаји и живине која је веома добра.
Као што се из наведених података види Косовски вилајет по плодности
стоји доста високо али по обради земље доста ниско, ту има ваздан поља за
рад и ми се надамо да ће и држава учинити са своје стране све што би требало
учинити да све то подигне на ступањ онај на коме су све те гране производње у
Старој Србији. Разуме се да је прво и најважније питање о регулисању аграрних
односа, које би требало са што више пажње решити. На томе већ ради комисија,
бојати се само да држава не уђе без велике потребе у откупљивање земљишта
и бескорисна поклањања земљишта становништву, те да се не понови оно, што
се већ једном десило, да се на рачун вредних и радних наших грађана не фаворизују они који то не заслужују, као што је то случај био приликом опраштања
аграрног дуга пре неколико година.
Кад је наша војска ушла у ове крајеве нашла је већ на прилично разгранату
мрежу кредитних установа којима је на челу била Отоманска банка са својим
филијалама и агенцијама у јачи местима.19 Поред Отоманске банке у Скопљу је
било и филијала Солунске банке20 и државна установа Зиратна банка21. Кредит
су помагали и приватни банкари Симка, и још два Еврејина.
Зиратна банка се бавила у главном давањем кредита земљорадницима и
њена потраживања су велика, по попису који је извршен он достиже око[____]
дин.22 У самом Скопљу постојала су два српска новчана завода. Фонд Цркве
„Св Спаса“ и Скопска задруга и они су већ познати Народној Банци. Њихов
18
Каза, административно-управна јединица у Турском царству, саставни део санџака,
Vujaklija, Leksikon, 383.
19
Отоманска банка са седиштем у Цариграду основана је 1863. с учешћем француског и
енглеског капитала. Димитријевић, Привреда и трговина, 138.
20
Солунска банка је основана 1888. са учешћем капитала Comtoir ď Escompte из Париза
Länderbank из Беча и Браће Алатини из Солуна, Димитријевић, Привреда и трговина, 138.
21
Зират банка – Турска земљорадничка банка са седиштем у Цариграду, отпочела је са
радом 15. августа 1888. након 21 године рада тзв. земљорадничких каса. Главни посао Банке је
кредитирање земљорадника на бази хипотеке. Зират банка је имала своју централу у Цариграду.
Милош Комадинић, „Зират-Банка“ у: Економист, (Београд, 1913), 194-200
22
У оригиналу нема уписаног износа.
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капитали је око 40.000 динара укупно 80.000 – динара.23 Егзархисте су имале
око дванајест акционарских друштава од којих су најглавнији: Грозд и Братски
труд.24 Сва Бугарашка друштва имају капитал од око 500.000. динара а и наша
и њихова друштва су у главном давали на зајам новац сељацима са 12 – 15 %
интереса и нешто провизије. Чули смо да су српска друштва покушала да дођу
до споразума са егзархијским и да се споје, али да егзархијска нису то хтела,
јер не могу да раде са људима, који су око фонда и задруге, али да пристају да
ликвидирају и да се нашим људима оснује нов новчани завод. Исто тако, познато је Банци да у Призрену има два наша друштва фонд Св. Ђорђа и Задруга
Призренска и у Куманову фонд, у Феризовићу фонд у Митровици фонд Св. Саве
итд. Сви ти фондови мораће да ликвидирају и да се претворе у акционарска
друштва. Министарство Народне Привреде извршиће преглед свих тих друштава
и обрати ће се Банци за чиновнике који би могли извршити тај преглед пошто
у Министарству немају довољно способних људи за то.
Док су се наши фондови и задруге у главном бавили давањем кредита,
дотле су се Отоманска и Солунска банка у главном бавили трговином и давањем
кредита на робу. За лични кредит закључиван је уговор по текућем рачуну и
новац се повлачио на бонове као на неку врсту меница. Новац је даван на робу,
која се смештала у магацине банчине у Скопљу за новац купована роба и на њу
поново узиман зајам. На узети зајам се плаћао интерес и на чување робе провизија и магазарина. Магацини су издавани под закуп али као што смо дознали,
ти магацини не одговарају баш много потреби јер су рђаво зидани и слаби су.
Уласком наше војске одмах су и наши новчани заводи и установе почели
отварати своје филијале. Француско Српска банка25, Бенцион Були26, Народна

Удруживање Срба крајем 19. и почетком 20. века обављало се интересно на економској
основи и уз значајну подршку Српске православне цркве. У прво време то су новчани фондови при
црквама у варошима где је живео српски живаљ који ће касније непосредно пред Први светски рат
или након њега прерасти у акционарска друштва. Ненад Васић, „Банкарство у Косовском вилајету
и Старој Србији од друге половине XIX века до 1912. године“ Баштина 22, (2007), 105-114.
24
Друштво Грозд основано је са капиталом од пет хиљада турских лира од стране трговаца
алкохолним напицима, док је друштво Братски труд основано 1910. дупло већим капиталом, Дано
Зографски, Капиталистичке елементи во Македонија за време на турско владеење, (Скопље,
1967), 447-452.
25
Француско-српска банка је 1913. отворила своје филијале у Скопљу и Битољу где је
преузела послове Отоманске банке. Гавриловић, Привреда јужне,162.
26
Бенцион Були, банкар и народни посланик (Београд, 21 V 1867 – Беч, 21. VIII1933)
акционар и члан Управе Београдске трговачке штедионице и Индустријске банке. Због јаких
веза са иностраним партнерима део извозне трговине Краљевине Србије ишао је преко банака
у којима је имао улоге. Danica Milić, Učešće Jevreja u bankarstvu Srbije do Prvog svetskog rata,
(Beograd, 1992).
23
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банка најпре а сада Андрејевић и комп.27 и Земаљска банка.28 У самом Скопљу
основано је Трговачко Друштво, које ради све послове почевши од биоскопа
па до закупљивања грожђа итд.
Све ове наше новчане установе из разних узрока а нарочито с тога, што су
односи били скроз нерегулисани бавили су се у главном сарафлуком и трговином. По ономе што смо чули и ове нове и оне старе новчане установе задржаће
углавном посао трговачки, а кредитом ће се тек у последњем реду бавити. Међутим, и раније а нарочито сада, јака се оскудица осећа баш у питању о кредиту
личном и хипотекарном. Нарочито за хипотекарни кредит је велика оскудица
и требало би што пре почети са давањем зајмова на хипотеку. Разуме се, да и
ту треба много што шта претходно урадити, да би се могло приступити послу,
јер су имовински односи сасвим не регулисани и тапије ретко ко има о својој
земљи и кући. Дакле претходно би требало олакшати и помоћи убаштињавање
како у варошима тако и у селима.
За почетак рада на давању личних кредита, требало би пре свега извршити
попис трговина и протоколисање судско. Колико смо сазнали Министар Народне
Привреде на нашу усмену представку већ је издејствовао код Министарског
Савета решење о томе, да се све фирме у новим крајевима морају у одређеном
року протоколисати. На тај начин добија се двоје, прво пречишћавају се односи
имовински у самим фирмама а за тим, трговцима се ставља у дужност вођење
књига макар и примитивних. Сад би се већ могло приступити и питању о давању
кредита и начинима на које би се то могло извршити.
Ми смо изнели углавном како изгледају прилике у нашим новим крајевима
пре нашег доласка и за тим по нашем доласку. Сада да изнесемо у главном наш
рад за ових шест месеци како смо тамо.
Управном одбору је познато, да је Банка основала на тражњу Министра
Народне Привреде и Краљевске Владе свој филијал у Скопљу у месецу априлу.
Још онда се знало и предвиђало, да се никакав озбиљан рад не може одмах
отпочети. У главном основани филијали су имали да подмире потребу која
се тада јавила за разменом банчиних новчаница за кован новац. Та потреба је
била и велика и прешна. Вама је Господо познато с каквим су се тешкоћама
и Народна Банка и њен филијал имали да боре. Свет нешто из потребе за
ситним новцем, пошто је турски ситан новац већ био изашао из освојених
покрајина, а српскога довољно није било, долазио је и мењао за звечећи новац
своје новчанице, за тим, непознавање новчаница и неповерење везано с тим,
27
Банка је основана 1882. године са великим упливом мађарског капитала, Andrej Mitrović,
„Pester Ungarischer Commerzialbank na Balkanu do 1918. godine“, u: Zbornik Matice srpske za istoriju
34 (1986), 43-80.
28
Земаљска банка је отворила своју филијалу у Скопљу 1913. али је затворила већ 1928.
године, Гавриловић, Привреда јужне, 162.
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учинили су много, да је наша новчаница стално замењивана, али чим је велика
количина сребрног новца ушла у нове крајеве и чим је свет увидео да у свако
време може променити своју новчаницу за кован новац, одмах је новчаници
вредност скочила и почела се тражити, доношено је дакле, ковано сребро, да
се мења за новчанице. Још од првих дана осећала се оскудица у злату нарочито кованом за подмирење потребе наших трговаца на солунском тржишту.
Наредба о размени новчаница златних за 75 % у злату много је учинила да
ажија у новим крајевима почне да скаче.29 Ми смо покушали, да колико толико
утичемо и на обарање ажије али немање кованог злата и немогућност да се она
чак и из Београда набави спречавало је сваки наш рад у том погледу. Остало
је још само да радимо на исплатама. Па и ту није било бог зна каквог успеха
много и због тога што ми нисмо могли давати чекове на Београд, него само
исплате, и што нисмо могли удешавати провизију по стварној потреби него
смо и за велике суме наплаћивали 1‰ а то је према поштанским трошковима
скупље за ¾‰ пошто трошкови стају само ¼‰. Настаје сада питање, шта
треба још радити па да се бар заради онолико колико трошкови наши износе
око издржавања филијала. Једини одговор би био есконт. Према свему што
смо напред изложили изгледало би да се ни есконт не може радити бар за сада.
Ми скрећемо пажњу управи да је и сама Народна Банка у почетцима свога
рада имала доста муке док је навикла свет, да се служи банчиним есконтом,
па према томе, ни ми у Скопљу нећемо одмах моћи имати великог успеха у
томе послу. Али ако живот пође овим током којим је пошао од уласка наше
војске ми можемо слободно рачунати да ће се за кратко време и у Скопљу моћи
развити у доста јакој мери есконт. За сада ми бисмо мислили, да би требало
давање кредита за Скопље задржати овде у Београду па чак и цензурисање
меница, а филијал би имао да скупља молбе за кредите да прибира податке и
да их шаље у Београд на оцену. На тај начин филијал би дошао у непосредан
29
Ажија (agio) је износ за који једна врста новца прекорачује номиналну вредност, односно
додатак који се код плаћања у лошијем новцу (папир-злато) мора дати. Насупрот томе дисажија
је износ који заостаје испод номиналне вредности односно одбитак који се узима код плаћања у
бољем новцу. И ажија и дисажија су се изражавале у процентима. Нпр. златна ажија од 35% значи
да 100 јединица (динара) у злату јесу 135 јединица у папирном новцу а дисажија од 25% да је 100
јединица у папиру јесте 75 јединица у злату. Kohn F., Leksikon..., str.13.
Овај проблем је оптерећивао српске финансије и пре оснивања Народне банке и био је
карактеристичан за све привредно неразвијене земље са спољним зајмовима с обзиром да се при
исплати дуговања појављивала разлика између домаћег новца и новца којим су се морале измирити
обавезе. У Краљевини Србији је добио на замаху са увођењем новчанице у сребру. У читавом
периоду износ ажије је варирао и зависио је од много фактора: приноса, извоза односно увоза,
дефицита у буџету… Иако је у прво време Банка покушавала да откупом односно продајом злата
утиче на умањење ажије ова мера се показала као неадеквантна и додатно је поспешила разне
шпекулације, тек са уравнотежењем буџета након 1903. проблем ажије је знатно умањен. Народна
банка 1884-1909, (Београд, 1909), 155-161.
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додир са трговцима и могао би радити. Исто тако могло би се много што шта
учинити и за рад са чековима, разуме се пошто се издејствује размена златних
новчаница у пуној мери за ковано злато.
И остали послови којима се Банка бави могли би се у филијалу Скопском
вршити, али би зато требало претходно извршити потпуну организацију филијала и прописати правила за њихов рад.
Овом извештају имао би се приложити списак трговаца у Скопљу који се
сада ради и који ће се чим буде био готов поднети управи.
18. октобар 1913.
		

Др Драгољуб Ђ. Новаковић
управник филијале у Скопљу

О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА
ON IDEAS AND BOOKS

Група аутора

Три јапанске књиге о социјалистичкој
Југославији
Оригинални наслов на јапанском
アイラブユーゴ 1 ユーゴスラヴィ
ア・ノスタルジー 2014 アイラブユーゴ 2 ユーゴスラヴィ
ア・ノスタルジー の 2014 アイラブユーゴ 3 ユーゴスラヴィ
ア・ノスタルジー の 201 5
Превод наслова на енглески: Kenta SUZUKI, Ryoji MOMOSE, Masumi
KAMEDA, Shinichi YAMAZAKI, I Love Yugo 1: Yugoslavia Nostalgia for Adults,
Tokyo: Shakai-hyoronsha, 2014.
Ryoji MOMOSE, Masumi KAMEDA; Shinichi YAMAZAKl, Kenta SUZUKI,
I Love Yugo 2: Yugoslavia Nostalgia for Boys, Tokyo: Shakai-hyoronsha, 2014.
Masumi KAMEDA, Shinichi YAMAZAKI, Kenta SUZUKI, Ryoji MOMOSE,
I Love Yugo 3: Yugoslavia Nostalgia for Girls, Tokyo: Shakai-hyoronsha, 2015.
(Кента СУЗУКИ, Рјоџи МОМОСЕ, Масуми КАМЕДА, Шиничи ЈАМАЗАКИ, Ја волим Југу 1: Југоносталгија за одрасле, Токио: Друштвена критика,
2014.
Рјоџи МОМОСЕ, Масуми КАМЕДА, Шиничи ЈАМАЗАКИ, Кента СУЗУКИ, Ја волим Југу 2: Југоносталгија за дечаке, Токио: Друштвена критика,
2014.
Масуми КАМЕДА, Шиничи ЈАМАЗАКИ, Кента СУЗУКИ, Рјоџи МОМОСЕ, Ја волим Југу 3: Југоносталгија за девојчице, Токио: Друштвена критика,
2015.)
Иницијатор пројекта био је Кента Сузуки, који је имао везу са издавачком
кућом „Друштвена критика“. Кента Сузуки и Шиничи Јамазаки су октобра
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2011. разговарали са издавачем г. Јоширо Хамазакијем и заинтересовали су га
за објављивање једне књиге о Југославији. Издавач је инсистирао да књига буде
богато илустрована фотографијама, а у пројекат је укључен и Рјоџи Момосе.
Тројица аутора су историчари, бивши студенти једног од водећих јапанских
стручњака за историју Балкана, професора Токијског универзитета Нобухира
Шибе. Такође, аутори су имали и богато лично искуство стечено дужим боравком у Београду, као и активно познавање српског језика. Тим је био појачан
укључивањем колегинице Масуми Канеда, културолошкиње која је студирала
у Загребу, чиме је пројекат добио на мултидисциплинарности и боље покривао
цео југословенски простор. Током прикупљања грађе и сликовног материјала,
издавач је предложио да књига буде тротомна, јер је садржај који су аутори тада
припремали постао превише богат за једну књигу.

Први том књиге је објављен у августу 2014, а други у новембру исте године.
Трећи, последњи том је завршен у марту 2015.
Намера аутора била је да са различитих аспеката прикаже историју, друштво
и културу социјалистичке Југославије, о којој, у Јапану, није било пуно доступних сазнања. Југославија је била удаљена од Јапана не само просторно већ и
идеолошки. Поред тога, и сами аутори су хтели да кроз своје истраживање више
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сазнају како је изгледала држава која је нестала са мапе почетком 1990-тих.
Ниједан аутор није боравио у социјалистичкој Југославији, јер су сви почели
да се истраживачки баве овим феноменом тек након распада Југославије и
сви су на југословенском простору били први пут деведесетих или почетком
двехиљадитих.

Први том са напоменом „за одрасле“, бави се политиком и друштвом социјалистичке Југославије. Садржи основне податке о СФРЈ у четири поглавља: „Политика“, „Тито“, „Друштво“, „Међународни односи“. У поглављу „Политика“ су
текстови о симболима, СКЈ, самоуправљању, политичким фигурама, народним
херојима, студентским немирима 1968, „Хрватском пролећу“ итд. Поглавље
„Тито“: садржи Титову биографију, податке о градовима који су носили његово
име, ритуалима прославе његовог рођендана („Титова штафета“), поклонима
које је добијао, посети Јапану, „плавом возу“, његовим супругама, сахрани, итд.
Поглавље „Друштво“ доноси текстове о „јунацима социјалистичког рада“, попут
Алије Сиротановића, омладинским радним акцијама, милицији, југословенским
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језицима, етничком сликом („народи и народности“), улогом ЈНА, ветеранском
организацијом СУБНОР, концептом „општенародне одбране“, итд.
У одељку „Међународни односи“: дате су информације о сукобу око резолуције Информбироа, политици несврстаних, односима са Кином и Северном
Корејом, представама о Југославија у јапанској популарној култури, гастарбајтерима, миграцијама, итд.

Други том са поднасловом „За дечаке“ садржи разне теме у вези саобраћаја,
инфраструктуре, индустрије, спорта. Текст је организован на поглавља: „Привреда
и индустрија“, „Инфраструктура“, „Саобраћај”, „Спорт“. Дате су информације о
економском систему Југославије, новцу и инфлацији, систему друштвеног влас-
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ништва предузећа, туризму, фабрици аутомобила „Застава“, коришћењу атомске
енергије, синдикатима, итд. Инфраструктура доноси основне податке о путној
мрежи, градњи омладинских пруга, стамбеној политици (друштвени станови),
Хотелу „Југославија”, хидроелектрани Ђердап итд. У поглављу о саобраћају
и средствима саобраћаја читаоци су добили податке о Југу 45, Пони бициклу,
трамвајском саобраћају, аутобусима, тролејбусима, Југословенској железници,
ЈАТ-у итд. За поглавље о спорту изабране су теме: фудбал, кошарка, навијачка
култура, олимпијада, скијање, ватерполо, бокс, џудо, шах итд.
Трећи том „За девојчице“ садржи следећих шест поглавља: „Култура“,
„Свакодневни живот“, „Храна“, „Мода и ситнице“, „Популарна култура“,
„Југоносталгија“. У одељку о култури дате су информације о: пропаганди,
партизанским споменицима, југословенској авангарди, револуционарним песмама, наивној уметности, Иву Андрићу, Мирославу Крлежи, Николи Тесли,
кинематографији, глумцима Радету Шербеџији и Мири Фурлан, итд.
„Свакодневни живот“ садржи текстове о пионирима, образовању, религији,
празницима, вицевима, штампи, робним кућама, обичају кумства, Сарајеву,
Суботици и другим градовима, итд. Ту су и информацији о храни и пићу: ракији, пиву, кафи, слаткишима, прехрамбеној индустрији (Краш, Бамби, Вегета),
познатим индустријским маркама (Горење, Раденска, итд.…). У поглављу „Мода
и ситнице“: налазе се подаци о Борову, Елану, маркама цигарета, Cockti итд.
„Популарна култура“ обухвата: партизанске филмове, Топ листу надреалиста, ТВ
серије, рок музику, феномен Бијелог дугмета, Laibach, турбо-фолк, ромске трубаче, учешће на Евровизији, феномен љубитеља стрипа Алан Форд, југословенске
цртане филмове, итд. Одељак о југоносталгији, поред објашњења тог феномена,
доноси текст „СФРЈ за понављаче“, затим о Leksikonu YU mitologije.
На основу податка добијених од издавача, књиге су наишле на више него
очекивано занимање јапанске публике и продате су такође преко сваког почетног
очекивања. Аутори претпостављају, да је то резултат недостатка релевантних
књига о Југославији на јапанском језику, као и због чињенице да је писање о
Југославији у Јапану било, углавном, концентрисане на кризу ратове деведесетих. Тако су аутори својим тротомним пројектом, на занимљив и методолошки
инвентиван, јапанској публици привлачан начин, одговорили на ове захтеве.
Издавач и аутори организовали су поводом изласка сва три тома промотивну
вечеру у једној од великих књижара у Токију „Кинокуниyа“ (12. марта 2015).
Снимак се налази: https://www.youtube.com/watch?v=-KA8OYvCDC8. Једина
информација објављена на српском био је текст у новосадском Дневнику, поводом изласка из штампе првог тома. Овај информативни приказ, иако долази
са закашњењем, скреће пажњу на ово важно и оригинално упознавање јапанске
читалачке публике са феноменом социјалистичке Југославије, у њеној политичкој, друштвеној и културној сложености.

др Милан Радовановић, историчар
Београд

Друштвена историја у фокусу XXXIII
Bernard, Sara, Deutsch Marks in the Head, Shovel in
the Hands and Yugoslavia in the Heart – The Gastarbeiter Return to Yugoslavia (1965-1991), Harrasowitz
Verlag, Wiesbaden 2019, 300 p.
Економска емиграција играла је изузетно значајну
улогу у друштвено-политичкој стварности социјалистичке Југославије. Бавећи се феноменом такозваних „гастарбајтера“ историографија се, међутим,
превасходно посветила процесу привременог
исељавања у земље Западне Европе. Монографија
Саре Бернар посвећена је умногоме запостављеном
питању повратка радника у Југославију. Ауторка
покушава да пронађе одговор на питање како је ова
специфична репатријација утицала на друштвенополитичку стварност југословенске државе. Разматра феномен преоптерећења тржишта рада, његов
утицај на већ захукталу друштвену и политичку
кризу, односно на коначни распад савезне државе. Монографија је подељена на три веће целине,
посвећене променама југословенске миграционе
политике; реинтеграцији повратника и прекомпоновању породичних веза после репатријације, односно
начину на који су повратници себе доживљавали
и дефинисали, а у светлу питања идентитета и
транснационалности заједнице и појединца. Сара
Бернар по позиву предаје историју на Голдсмит Универзитету у Лондону. На Универзитету у Глазгову
ангажована као истраживач на смеру Економска и
друштвена историја и предавач на смеру Студије
Централне и Источне Европе.
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Palmié, Stephan (Ed.); Stewart, Charles (Ed.), The
varieties of historical experience, Routledge, London;
New York 2019, 274 p.
Значење и значај прошлости далеко превазилазе
оквире базичног хисторицизма. Објективности саме
прошлости у сваком је тренутку супротстављена
субјективност са којом појединац прошлост посматра и садашњост модификује оријентишући се у односу на њу. Стефан Палмије, професор антропологије
на Универзитету у Чикагу и Чарлс Стјуарт, професор
антропологије на Лондонском универзитетском колеџу уредници су зборника радова посвећеног сложености и разноврсности историјског искуства као
субјективне манифестације објективне прошлости.
Основна претпоставка свих прилога јесте да би класичној историографији интердисциплинарност, посебно употреба метода етнологије и антропологије,
омогућила слојевитије и свеобухватније сагледавање
предмета истраживања. Класична историографија, а
у циљу активације и актуелизације како прошлости,
тако и саме дисциплине, разматра се упоредо са
популарнијим формама, попут филмова, историјске
фикције и музејских поставки. Публикација је подељена на шест већих целина и садржи, уз преговор,
укупно једанаест радова. Аутори начин на који се
разумевање прошлих догађаја мења и модификује
у контексту садашњег тренутка разматрају у вези
са развојем различитих историографских жанрова,
улогама које у дефинисању историјског искуства
играју емоције, различите локације и постојећа
традиција. Коначно, последња целина посвећена
је могућностима будућег развоја историографије у
светлу мултиперспективности.

др Милан Радовановић, Друштвена историја у фокусу XXXIII
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Saunders, Edward, Kaliningrad and cultural memory:
Cold War and post-Soviet representations of a resettled
city, Peter Lang Publishing, Oxford; Bern; Berlin;
Bruxelles; New York; Wien 2019, 308 p.
По завршетку Другог светског рата, некадашња
Источна Пруска постала је део Совјетског савеза,
а некадашњем Кенигсбергу (Königsberg) име је
промењено у Калињинград. Пошто су у следећих
неколико година досељеници заменили некадашње
немачко становништво, родни град Имануела Канта,
опустошен у рату, претворио се у својеврсни историјски и културолошки куриозитет. Монографија
Едварда Саундерса, професора књижевности на
Вебстеровом приватном универзитету у Бечу, посматра историју Калињинграда у другој половини
двадесетог века у контексту традиције сећања на
Кенигсберг. Монографија је утемељена на анализи
књижевних дела, културне баштине и визуелног
идентитета града и подељена на три велике целине.
Прва је посвећена симболичном значају Кенигсберга, односно Калињинграда као својеврсног споменика немачкој култури и происходећем феномену
носталгије. У другој целини се аутор бави различитим тумачењима и разматрањима идеје „Канта и
Кенигсберга“ у хладноратовском контексту. Коначно, трећа целина је посвећена анализи интеракције
сећања, носталгије и историје у начину на који су
град у својим делима представили фотографи, песници и филмски ствараоци који су Калињинград
посетили током шездесетих година двадесетог века
и касније.
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Scharnowski, Susanne, Heimat – Geschichte eines
Missverständnisses, Academic Verlag, Darmstadt
2019, 272 S.
На први поглед једноставно питање тога шта је домовина сакрива изузетно комплексан проблем, а сваки
одговор који би се могао понудити за собом повлачи
бројне политичке контроверзе и, потенцијално, отворене сукобе. Посебно је историја Немачке остала
суштински прожета и обележена контроверзама
које прате свако разматрање садржаја, значења и
значаја појма домовина. Сузане Шарновски, научни сарадник Слободног универзитета у Берлину, у
својој монографији разматра промене у вредности
и улози појма домовине у немачком друштву и
култури, односно природу различитих дебата које
су о овом питању вођене почевши од седамнаестог
века. Једанаест поглавља, посвећених различитим
периодима у развоју немачке државе, представљају
својеврсну историјску вертикалу, у оквирима које
ауторка тражи одговор на питање које се налази у
самој основи истраживања. Појам домовине анализирала је у тематским оквирима романтичарског
схватања националне еманципације, јаке пропаганде
периода колонијализма, Првог светског рата. идеолошких темеља националсоцијалистичке Немачке
и наднационалних идеала послератног света. На
основни тематски оквир надовезују се и разматрања појмова кича и носталгије који представљају
својеврсни лајтмотив у дебатама вођеним о садржају
појма домовина.
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Krischer, André, Verräter – Geschichte eines Deutungsmusters, Böhlau Verlag, Wien; Köln; Weimar
2019, 353 S.
Издаја је једна од ретких тема које су биле подједнако актуелне у сваком тренутку историје, скоро
па потпуно независно од актуелних друштвенополитичких околности. Стога се о издаји може
говорити као о једном од доминантних образаца
(Deutungsmusters) помоћу којих појединац настоји
себи да објасни функционисање друштвеног окружења. Док су, међутим, писци јеванђеља издајника
препознали у лику Јуде, данас се овај израз све
чешће користи када се говори о политичким, односно противницима одређеног режима. У том смислу
радови сакупљени у зборнику чији је уредник Андре
Кришнер, професор историје Велике Британије и
Комонвелта на Универзитету у Минстеру, не представљају само својеврсну ретроспективу развојног
пута једног појма и његовог садржаја, већ и преглед
историје инструментализације издаје у зависности
од постојећег друштвено-политичког контекста.
Публикација, поред предговора уредника, садржи
укупно шеснаест радова. Аутори су мотив издаје
разматрали бавећи се појединцима чије је биографије умногоме обележио управо овај чин (Брут, Бенедикт Арнолд, Франц Рафл, брачни пар Розенберг),
контекстима у којима је издаји, превасходно споља
или ретроактивно, приписан смисао другачији од
примарног (националсоцијализам, стаљинизам) и
теоријским разматрањима издаје као мотива у литератури, обреда прелаза и дискурсивног ресурса
савремене политике.

Слободан Мандић, историчар
Историјски архив Београда
slobodan.mandic@gmail.com

Прикази сајтова (Web адресар) XXXI
Archives Portal Europe
<http://www.archivesportaleurope.net> (27. XI 2019).

У извештају Међународног архивског савета из 2002. године указано
је на то да ће архиви у дигиталном добу за примарни циљ своje делатности имати потпуну дигитализацију и онлајн доступност архивског
материјала. Ипак, улагање у дигитализацију за архиве је веома скуп и
сложен подухват који захтева доста времена. Чак и ако би архиви имали
неограничен буџет и ресурсе, ово би био веома дуготрајан и амбоциозан
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процес. Стога би лакши пут водио коришћењу других могућности које
дигиталне технологије стављају архивима на располагање.
Паралелно са изградњом сопствених националних и локалних истраживачких портала, земље широм Европе започеле су 2009. године с
креирањем заједничког система у сврху повезивања виртуелних простора
различитих институција у јединствени каталог. То је резултирало лансирањем Архивског портала Европе 2012. године у виду онлајн репозиторијума за европске архивске каталоге. Иако примењује међународне
архивске стандарде за опис архивске грађе, овај портал заправо само
складишти метаподатке и везе ка дигиталним објектима (скеновима докумената) у постојећим базама. Као резултат, корисници на једном месту
имају могућност претраге огромне количине информација о архивској
грађи – преко 275 милиона јединица описа докумената који потичу из
око 7000 институција.
Претрагу велике количине података у хијерархијској структури
корисници могу вршити путем кључних речи (укључујући вишејезичну
претрагу и булове операторе), али и комбинованом методом, селектујући
и укрштајући податке о архивским институцијама, врстама документа,
времену настанка, личним именима и сл. Регистрованим корисницима
додатно је омогућено да сниме резултате својих претрага, означе одређене описе докумената, али и да формирају сопствене колекције. Посебан
одељак сајта је посвећен истраживању садржаја кроз тематске целине.
Поред претраге архивске грађе, у одељку Директоријум садржане су
информације о архивским институцијама излистаним према европским
државама абецедним редом. Појединим посетиоцима ће бити привлачан
и одељак са интересантним документима, изабраним од стране институција у којима су похрањени.
Архивски портал Европе представља оптималан оквир у којем архивске институције имају прилику да наступају заједно и удруженим
снагама корисницима омогућавају далеко бољи увид у богатства европских архивских фондова. Одлика овог портала је континуирани рад
на ажурирању и освежавању техничких решења, као и стална допуна
информација о архивској грађи и архивима. Тренутно се ради на редизајнирању портала у две одвојене верзије: за кориснике који приступају
преко десктоп рачунара и и за оне који то врше путем мобилних телефона.
Такође, одлучено је да се изврши садржајно обогаћивање базе и подацима
из ваневропских архивских институција, које чувају материјале који се
односе на Европу.

Слободан Мандић, Прикази сајтова (Web адресар) XXXI
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Дигитални репозиторијум
Историјског архива Београда
<https://www.digitalni.arhiv-beograda.org> (3. XII 2019).

Регистрационом пријавом на Дигитални репозиторијум Историјског
архива Београда корисници стичу могућност онлајн коришћења докумената из две обимне архивске целине: Картотеке житеља града Београда
и Збирке црквених матичних књига.
Картотека житеља Београда (и Земуна) представља у целини дигитализован део фонда Управа града Београда (УГБ). Обухвата временски
период од 1924. до 1944. године (делом до 1950 године), а укупан број
картона износи нешто преко једног милиона. Структуром података
картони представљају непресушан извор за проучавање демографских
карактеристика главног града Краљевине СХС/Југославије/ФНРЈ у наведеном периоду. Картони су претраживи на основу основних података
о личностима којих се тичу, и то, према имену, презимену и имену родитеља. Други подаци, нажалост, још увек нису унети у базу као критеријуми за претраживање.
И Збирка црквених матичних књига спада у веома тражену архивску
грађу па ће корисницима значити могућност њене онлајн доступности
и претраге. Ова целина је формирана од матичних књига и пратећих ре-
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гистара из 43 верска објекта са територије Београда. Већина је настала
радом православних цркава, а најстарија потиче из земунске Цркве св.
Николаја и из 18. века. Иначе, најстарија књига у збирци потиче из римокатоличке цркве у Земуну из 1721. године. Од књига насталих деловањем
других вероисповести/верских општина доступне су две матичне књиге
из јеврејске општине за период од 1865. до 1909. године.
У бази је тренутно претраживо близу пет стотина дигитализованих
књига. Треба напоменути и да доступне дигиталне копије обе целине
одликује високо квалитетна резолуција и читљивост, која је додатно
подржана опцијом приказа документа преко целог екрана и коришћењем
дигиталне лупе.
Електронски каталог рукописа и архивалија AtoM НБС
<http://arhivalije.nb.rs> (18. XI 2019).

Електронски каталог рукописа и архивалија Народне библиотеке Србије
један је од ретких успешних примера дигиталног онлајн каталога међу баштинским установама културе у Србији, које су самостално и у складу с општеприхваћеним међународним стандардима поставиле темељ за могућност приступа
информацијама о сопственој архивској грађи. За ту сврху је искоришћена
прилагођена апликација отвореног приступа AtoM (скраћеница од „Access to
Memory“), која представља web засновано софтверско решење за опис архивске
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грађе, развијено од стране канадске компаније Artefactual Systems, у сарадњи
са Програмском комисијом Међународног архивског савета.
Да би овај каталог заживео на прихватљив начин, осим превода стручне
терминологије на српски језик, било је потребно савладати озбиљан изазов који
се понајвише састојао у прилагођавању постојеће апликације и осмишљавању
компликованог система са свим подручјима описа архивске грађе. Можда би
просечном кориснику више значио прихватљивији интерфејс и оптималније
осмишљен дизајн, али ипак као важнију димензију треба истаћи компатибилност
података који су унети и рад на основу међународно прихваћених стандарда,
који омогућавају увоз и изоз података (Dublin Core XML, EAD XML).
Заступљене колекције на порталу могуће је претраживати уз помоћ неколико филтера, и то: архивски описи, нормативни записи, институције, функције,
предмет, места и дигитални објекти. Иако још у развојној фази, овај eлeктронски каталог прeдставља значајан искорак и добро полазиште за изналажење
решења за брз и eфикасан приступ информацијама о врeдној грађи. Најављено
је да ће каталог наставити да се развија и допуњује како новим подацима тако
и дигитализованим предметима у скоријој будућности.

UNESCO Archives AtoM catalogue
<https://atom.archives.unesco.org> (12. XII 2019).

Међу око две стотине институција широм света које су као платформу за приказ својих архивских колекције изабрале софтвер AtoM /
ICA- AtoM налази се и Архив Организације Уједињених нација за обра-
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зовање, науку и културу. Онлајн електронски каталог одражава архивску
структуру Архива Унеска, која је подељена у 16 група (аудиовизуелни
архив, документа секретаријата, генерална конференција, документа
међунарадоних организација, електронски записи, итд). Захваљујући
међународним стандардима за опис архивске грађе, инкорпoрираним у
прилагођену апликацију, каталог је могуће прегледати и према другим
елементима: језику (енглески, француски), ствараоцу, именским и географским одредницама, тематским целинама, новоу описа.
Чињеницу да у каталог још није уврштена већа количина детаљних
описа докумената и дигиталних копија објашљена је тиме да су за почетак
дати описи на општем нивоу, а детљаније информације ће бити додаване
у континуитету. Постојећи описи омогућавају увид у општи преглед архивске грађе из Архива Унеска и начин на који је она организована.
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