
Бо ри во је Ада ше вић

У ПО ТРА ЗИ ЗА ИЗ ГУ БЉЕ НИМ ИМЕ НОМ

Да ме и го спо до, бо ра ве ћи као гост у Ва шинг то ну, на по зив ор га ни за то -
ра Кон фе рен ци је о уgро же ним pра ви ма pи са ца све tа, имао сам до вољ -
но вре ме на да ис пу ним сво ју дав на шњу же љу и по се тим збир ку Џе фа
и То би ја Хе ра (Jeff and Toby He rr Col lec tion), Аме рич коg ме мо ри јал ноg
му зе ја Хо ло ка у сtа, и да се уве рим у ком плек сност би о гра фи ја пре жи -
ве лих из до ба Шое, ко је су по хра ње не у де по и ма збир ке у ви ду не ко ли -
ко сто ти на хи ља да ми кро фил мо ва, тек сту ал них, аудио и ви део за пи са.
Тај за глу шу ју ћи хук жи во та, скон цен три сан на огра ни че ном про сто ру
му зеј ске збир ке, тај tре сеt не сре ће на чи њен од пре пле та ја људ ских све -
до че ња, фо то гра фи ја, до ку ме на та и ру ко пи сне за о став шти не, за ди вио
ме је и ис пу нио је зом исто вре ме но до те ме ре да ме се ци ма на кон по -
врат ка из Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у ми сли ма и да ље би вам у
том да ле ком све ту. Не за бо ра ви те да да нас пред ва ма сто ји пи сац до спео
до тач ке свог жи во та у ко јој ја сно не рас по зна је ја ву од исти не про зе
ко ју ства ра и ко ји ни је са свим си гу ран шта је у се ћа њу на ову аме рич ку
екс кур зи ју до пи сао, те ко је је чи ње ни це из вр нуо на у знак, не би ли оне
у сво јој књи жев ној ва ри јан ти по но во по ста ле ва ља не, по при ма ју ћи об -
лик ко ји ће им омо гу ћи ти да по ста ну књи жев ном, да кле умет нич ком
исти ном, као је ди ном про тив те жом ово зе маљ ској исти ни ко ја је од на -
стан ка све та до да нас упо зна та. Имај те сна ге да као и онај ко ји, не ми -
ло срд но гу жва ју ћи хар ти ју пред со бом, за пи си ва ове ре чи, исто ри ју
жи во та ко ја ће усле ди ти ту ма чи те из ме ђу ре до ва, као pр ву ме ђу јед на -
ким, и да у њој по тра жи те жи во те оних на ших љу ди ко ји су ужа сом те -
ро ра у Дру гом свет ском ра ту про ме ни ли све том, или су за ва зда оста ли
обе ле же ни жи гом смр ти сво јих нај бли жих. До зво ли те ми због то га да
на овом ме сту на чи ним јед ну ди гре си ју, ма би ла она и оп те ре ће на оном
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вр стом па те ти ке ко ју на ше вре ме сма тра су ви шном. Ве тар на но си дим
оте жан пе пе лом из дим ња ка кре ма то ри ју ма, док га они ко је је ужас ло -
гор ског зла до пра тио на нај ни жи по де лак жи вот не ле стви це ха ла пљи -
во уди шу, при ма ју ћи у плу ћа сво је нај бли же. На обо ду го ле ме ја ме ко ја
ће упра во по ста ти ма сов ном гроб ни цом, се ди не ко ли ко јад ни ка; из мр -
ша вих те ла им ви ре ко сти као ка да ве ри ма из на кнад но рас ко па них гро -
бо ва, док им низ блат ња ва ли ца су зе ко па ју бра зде ка оном што су не кад
би ла њи хо ва уста, а што у том ча су пред ста вља са мо бе зу бо на лич је ре -
че ном. Смрт је и по њих до шла, али је за ста ла на час да пре дах не или да
ак цен ту је још је дан и не по след њи свој чин. По ку ша вам, го во ре ћи вам
ово, да уочим раз ли ку из ме ђу све та оноg и овоg вре ме на и што се ду же
упи рем угле да ти је, сти чем све сна жни ји ути сак да та раз ли ка по чи ва у
чи ње ни ци да је зло у ме ђу вре ме ну по ста ло лу ка ви је, у зло сти му дри је и
да ства ри оноg вре ме на – о, по гле дај те си ли ну иро ни је ко јом нам се жи -
вот обра ћа у овом ча су – бе ху мно го ја сни је и лак ше од ре ди ве на ли ни -
ји до бро–зло, а да су ве шти не за ма гљи ва ња исти не и на ка зног го во ре ња
из тр бу ха, ко ји ма нас ча шћа ва ју де мо ни са вре ме ног тре нут ка, до ве де -
не до са вр шен ства. Уздај мо се, ипак, у на ду да је ко ли чи на учи ње ног
зла по сте пе ну из ра же не на ме ре ка истом ма кар упо ла ма ња да нас не -
го у то не та ко дав но до ба о ком, кроз јед ну лич ну исто ри ју, за по чи њем
при чу. Ево, да кле, при по ве сти дру gоg ко ју сам за пи сао и ко ја сво јом сна -
гом упо зо ра ва, а чу ла пи сца (а шта је пи сац дру го до про го ње но би ће у
свим вре ме ни ма под јед на ко), сен зи тив ног на не прав ду, али и на успех
до брих на ме ра, оп се да до те ме ре да по ста је ње го вим те ре том, ње го вим,
ако до зво ли те, су ви шним ба ла стом, све док је не ис при по ве да и ти ме
не у тра ли ше. 

У до ба на кон осло бо ђе ња и ства ра ња но ве Ју го сла ви је, ка да је три -
јумф сло бо де за јед не сим бо ли сао жи вот, а за дру ге смрт, име оног ко -
га, де ло ва њем исто ри је и ње го вим лич ним из бо ром, ов де зо ве мо Ен цо
Ра фа е ли оста ће за бе ле же но ве ли ким сло ви ма. У ра ду Тан јуgа, те ле -
граф ске аген ци је ко ја ће по ла сто ле ћа пред ста вља ти ин фор ма тив ни
осло нац у зе мљи, за у зи ма ће ис так ну то ме сто. У ње га, ка ко се то уоби -
ча је но ка же, сви бе ху има ли по ве ре ње. Због го ле мог жи вот ног ис ку -
ства, због тра ге ди је ко ју ће сâм оку си ти, па те тич но ре че но, као укус
отро ва на свом је зи ку, осло нац се у ње му мо гао на ћи за сва ко жи вот -
но стре мље ње ко је је има ло пра ве дан циљ. Јед на фо то гра фи ја из тог
до ба пред нас из но си ова кав рас по ред при сут них: Пред сед ник ре пу -
бли ке се ди за сто лом у пр вом ре ду, у књи гу ути са ка упи су ју ћи сво је
им пре си је. У дру гом ре ду сто је но ви на ри, укуп но ше сто ри ца, у не кој
вр сти ста ва мир но. Тик иза ше фа др жа ве, уро ње ног у ми сли, као да
рат још увек тра је и као да му чу ва ле ђа, сто ји Ен цо Ра фа е ли, ви сок,
леп му шка рац из ра зи те еле ган ци је, с ма ра ми цом у гор њем џе пу са коа
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све тло си вог оде ла, очи глед но кро је ног по ме ри, са кра ва том ве за ном
под бес пре кор но ис пе гла ном краг ном ко шу ље и на о ча ри ма ме тал них
окви ра над ли цем по ма ло све ча ног из ра за. У де сној ру ци др жи олов -
ку, у ле вој блок-бе ле жни цу. За стао у ча су, не са мо да би до ку мен то вао
вре ме, не са мо због то га већ као да ослу шку је, мо жда ре чи ко је ће из -
го во ри ти не ко ли ко де це ни ја ка сни је и ко је ће за бе ле жи ти ин тер вју и -
ста, а ко је ћу про на ћи у об ли ку сним ка у Jeff and Toby He rr Col lec tion. 

Дор ћол

Опра шта се са мла до шћу у Бе о гра ду, 6. апри ла 1941, за гле дан у из лог по -
сла сти чар ни це Гру бер. Ро дио се на спра ту ку ће у вла сни штву бра ће Га -
бај, у чи јем се при зе мљу на ла зи ла ова сла сти ча ра. Жа не та Га бај, го спо ђа
злат них ру ку, сва ког пр вог у ме се цу из но си ла је ко ла че пред ње га кад би
јој до но сио ки ри ју. Био је још де те, у ње го вим очи ма по сла сти ча ри ће за -
у век оста ти ви ша кла са.

Сто ји та ко у Ду ша но вој број 28, по сма тра ју ћи онај из лог. Од лу чио
је да оде. Се дам на ест му је го ди на, Бе о град су упра во бом бар до ва ли. У
ку ћи, сви су за от пор. Ње го ва је по ро ди ца го то во у це ли ни аси ми ло ва -
на. Не да ле ко ода тле, у Стра хи њи ћа Ба на број 43, на дру гом спра ту де -
сно је ста но вао, про зор ње го ве со бе гле дао је у основ ну шко лу Јан ко
Ве се ли но вић ко ју је по ха ђао до ско ра. Отац му је био углед ни тр го вац
с рад њом пре ко пу та Ми ни сtар сtва ино сtра них dе ла, у Ули ци кра ља
Ми ла на, уз по сла сти чар ни цу чу ве ног Мен дра ги ћа. Ве лим, по сла сти -
ча ри ће за ње га за на век оста ти ви шом кла сом.

Че га се при се ћа у том ча су? Пре да ња у ко јем ње гов де да, Абра хам
Фа ро, вла шки тр го вац жи том, ро дом из Тур ну Се ве ри на, уми ре од ру -
ке мол дав ских раз бој ни ка у бли зи ни не ког друм ског ко на чи шта? (Тај
део о ме сту зло чи на до ми сли ће са зеб њом, бу ду ћи да у по ро дич ним
пре да њи ма та квог по да тка не ма.) Мла де удо ви це, што ће не том по ста -
ти ње го ва ба ка, ко ја ку пи де цу и вра ћа се ку ћи, јер то бе ја ше по но во по -
ста ла ње на ку ћа, у Бе о град? Шан ца на не ком бо ји шту у Пр вом свет ском
ра ту, пре ла ска пре ко Ал ба ни је и оног хле ба с де вет ру па ког вој ни ци
но се на ба јо не ти ма сво јих пу ша ка, ваљ да због то га што је пре ма ре до -
сле ду са да тре ба ло да се при се ти сво је мај ке, Ги не, ко ја ће се на кон свр -
шет ка Ве ли ког ра tа уда ти за тр гов ца Са му е ла Ра фу, за оног, да кле,
ко ји ће тек по ста ти ње го вим оцем? Ра фа е ли сто ји и опра шта се, спре -
ман оти ћи у вој ску ко ја не при ма до бро вољ це. Он за то не зна, као ни
ње го ви дру го ви, Да ни јел Здрав ко вић, Ра ул Зу на на и Га бри јел Ал ба ха -
ри, са ко ји ма кре ће на пут. Алек са Де ма јо ро вић, ка пе тан срп ске вој ске
и ју нак бит ке на Це ру, био је ње гов те ча. Је дан од стри че ва, а бе ше их
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де вет, као у на род ној пе сми, по ги нуо је под Је дре ни ма на па да ју ћи тур -
ску вој ску у Пр вом бал кан ском ра ту. Ме ђу рет ким уче ним же на ма оног
до ба, у том ће ра ту бол ни чар ком би ти и ње го ва ба ка. Обу ћи уни фор -
му, за ње га је би ло пи та ње лич ног до сто јан ства. 

40 вој ни ка и 6 ко ња

Кре ну ће из Бе о гра да, 6. апри ла 1941, убр зо иза по дне ва. Не ће би ти во -
зо ва па ће та ба на ти уз пру гу. На јед ној ста ни ци ће ипак угле да ти те рет -
њак пре пун из бе гли ца. По све у ма ни ру не ког рат ног ути ли та ри зма, на
ва го ни ма ће пи са ти пре ци зно упут ство: 40 вој ни ка и 6 ко ња! Раз ми -
шља, ула зе ћи у смр дљи ви ба га жер, да ли су му уку ћа ни жи ви. Дру жи -
на за тим пу ту је. Кад за чу ју ави о не, пут ни ци стр че у ја рак. Чу је се ка ко
ме ци ре ше та ју зе мљу. Има и на стра да лих. По том све утих не. Ло ко мо -
ти ва за пи шти два пу та: на зад у ком по зи ци ју. Сти жу на Па ле где је при -
сти гла и ју го сло вен ска вла да. Од Здрав ко ви ће вог зе та, ко ман дан та
Па ла, тра же да их мо би ли ше. Ве ли им: Де цо, куd ће tе у вој ску, ни ми се
ни смо ор га ни зо ва ли pа не мо же мо ни вас; не го кре ни tе dа нас са вла dом,
pа ако на оdре dи шtу бу dе ави о на, не ка вас не куd pре ба це. Че ти ри дру га
се укр ца ју у те рет ни воз и сти жу у Мет ко вић на Не ре тви, на ра чва ње
пру ге за Пло че и бо ко ко тор ску Зе ле ни ку. Ту ће до жи ве ти ра су ло Ју го -
сла ви је, схва та ју ћи да су власт пре у зе ле уста ше ко је раз о ру жа ва ју вој -
ску. Док та ко зе бу да ли ће сти ћи и до њи хо вог ва го на, од ва жни
ма ши но во ђа про те ру је воз кроз цр ве ни сиг нал1. Ра до сни, гле да ју ка ко
уста ше ска чу у ја рак бо је ћи се да ће у во зу из ги ну ти. 12. апри ла 1941,
сти гав ши у Зе ле ни ку, по сма тра ка ко ита ли јан ски ави о ни бом бар ду ју
Бо ку. Дру го ви и он без успе ха по ку ша ва ју сту пи ти у вој ску. У не кој
ува ли, бли зу Ђе но ви ћа, гле да ју ка ко је дан ен гле ски хи дро а ви он ку пи
пре о ста ле чла но ве вла де и ге не рал шта ба. На сто ти не љу ди по ку ша ва
да се до мог не хи дро пла на до ког вој ска пу шта са мо оне са спе ци јал -
ним про пу сни ца ма. С ту гом га гле да ју ка ко се гу би у не бо скло ну. За
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1 Пи сац ове при че имао је у мла до сти сли чан, но ипак раз ли чит до жи вљај про ла ска кроз
цр ве ни сиг нал од свог ју на ка Ен ца Ра фа е ли ја. Уко ли ко пи сца се ћа ње не ва ра, бе ше то у ње -
го вој пет на е стој го ди ни, на тра си пру ге у За пад ној Ср би ји. Ма ши но во ђа је за бу ном про -
те рао ком по зи ци ју и по ред сиг нал не за бра не, те на ста вио во зи ти ки ло ме три ма, све до
ча са ка да му је, по свој при ли ци, ја вље но шта је учи нио и ка квој је опа сно сти из ло жио
пут ни ке. По што ће кре ну ти да се во зе уна траг, схва та ју ћи шта се упра во до го ди ло, те ко -
је су евен ту ал не кон се квен це тог чи на, по је ди ни пут ни ци ће ис ко чи ти из во за, ру ко во ђе -
ни го то во искон ским стра хом. У ис ко ла че ним очи ма љу ди, на тре нут ке се очи то ва ла смрт
као без и ме на и сла до стра сна не ман. Све се, на сре ћу, до бро за вр ши ло. Без из ве сног бро ја
пут ни ка ко ји ће га сво је вољ но на пу сти ти, воз ће ући у спо ред ни ко ло сек на пру жном ра -
чва њу, са мо не ко ли ко тре ну та ка пре не го што ће по крај ње га, оном истом пру гом на ко -
јој је до ма ло час био, уз за глу шу ју ћу бу ку про тут ња ти воз из су прот ног сме ра.



не пу не две не де ље, од до бро во ља ца ће по ста ти из бе гли це усред соп -
стве не зе мље, ко ја се рас па ла и у ко ју ће убр зо ући и Ита ли ја ни. 

Пи смо/gла ва

Пи ше пи смо по ро ди ци, пре дав ши га из ве сном швер це ру ко ји га од но -
си до Бе о гра да. Од го вор кад стиг не, Ра фа е ли са зна је да су му обе се -
стре, мај ка и отац жи ви и да се по чи њу пре се ља ва ти у Ми ри је во,
уда ље но не ко ли ко ки ло ме та ра од цен тра гра да. У том ча су је, у Бо ки
Ко тор ској, као ту ри ста у сво јој зе мљи. Ју го сло вен у Ју го сла ви ји. Да ни -
јел Здрав ко вић од ита ли јан ских оку па ци о них вла сти до би ја про пу сни -
цу за ре ла ци ју Хер цег Но ви – Бе о град, пре ко Са ра је ва. Охра брен ти ме,
од ла зи код де жур ног под о фи ци ра и ка же му да се зо ве Ен цо Ра фа е ли,
да има две се стре ко је су са њим (ко ри сти за то ле пе кће ри бра ће Си -
мић, ли де ра Ре пу бли кан ске стран ке, с ко ји ма га, у шет њи, тај ита ли јан -
ски под о фи цир су сре ће) и да су им по треб не про пу сни це. До би ја их
за не ко ли ко ми ну та. Се стре по ста ју Ма тил да и Ре ги на Ра фа е ли. На
про пу сни ца ма пи ше: Cat ta ro–Sa ra je vo–Bel gra do. Слич ним сло ви ма, до -
да је: e ri tor no. Зна, при том, да ни је про блем до би ти про пу сни це под
Ита ли ја ни ма не го да ван њи хо ве оку па ци о не зо не та до ку мен та бу ду
при хва ће на као ва же ћа.

Два пре о ста ла ње го ва при ја те ља узи ма ју про пу сни це и за тим сва че -
тво ри ца кре ћу на пут. Не мач ка кон тро ла их ле ги ти ми ше пред Са ра је -
вом. Је дан од Не ма ца гле да га ис пи ти вач ки. По том крат ко: Ar ri ve der ci!
У Ср би ју пре ла зе код Ужи ца. У воз ула зи срп ска кон тро ла. По гле дав -
ши ње го ву про пу сни цу, кон тро лор му се на сме ши, а по том га упи та:
Шtа из во dиш dа си Иtа ли јан? Ка же, на кра ју, стро го: Не мој dа pо ка -
зу јеш ово Нем ци ма! 

Чо век мо же осе ћа ти по нос на нај чуд ни јим ме сти ма. Ка да се као Је -
вре јин во зи трам ва јем у оку пи ра ном Бе о гра ду, с про ле ћа 1941, или док
др жи кћер ку не ког фолк сдој че ра у на руч ју, на дуп ке пу ној трам вај ској
ста ни ци, сме ју ћи се и за дир ку ју ћи кри во но гог Шва бу што ли чи на
клов на. Не ко ли ко де це ни ја ка сни је, у бла же ном ми ру свог бе о град ског
до ма, о то ме ће че сто ми сли ти. При се ћа ће се ка ко је, се дам на е сто го ди -
шња ком, до стра сти ха ла пљи во ужи вао у сво јим рат ним не ста шлу ци -
ма, има ју ћи ути сак да око пр ста вр ти вас це ли зли свет.

У ста ну на ла зи оца. Обе се стре, ма ти и ба ка већ су у Ми ри је ву. Ви -
де ће их тек иза по дне ва. При су ство ва ће та да сце ни мај чи ног пла ча јер
отац не ће да ти при ста нак да се стре кре ну с њим у Бо ку. Би ло му је на -
ро чи то жао Ре ги не; са сво јих де вет го ди на још увек ни је мо гла да бри -
не о се би, док је Ма тил да има ла два де сет и уве ли ко се већ бе ше
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оса мо ста ли ла. У го ди на ма што ће усле ди ти, го то во не из др жи вим се ћа -
њем чи ни ће му се оче ве ре ћи: Си не, не моgу нас све pо би tи! Ни ка да му
ни шта дру го не ће то ли ко те шко па сти као чи ње ни ца да ни је ус пео до -
би ти тај очев бла го слов. Би ло ка ко би ло, тре ћег да на по ла зи на пут без
се ста ра. У со би оста вља њи хо ве про пу сни це, на да ју ћи се да ће их ипак
ис ко ри сти ти2.

Не вје сtа Ја dра на

По по врат ку за ти че око сто два де сет из бе гли ца, нај ви ше бе о град ских
и са ра јев ских Је вре ја. Хер цег Но ви је у то до ба ва ро ши ца од све га пет -
сто ку ћа и два при стој на хо те ла. Из бе гли це се ма ло кре ћу, тру де ћи се
да не бу ду упа дљи ве, а ка да ју ла 1941. из би је уста нак у Цр ној Го ри, по -
ку ша ва ју да при сту пе пар ти за ни ма. Ве зе их че сто из да ју. По об ја вљи -
ва њу на ред бе да се из бе гли мо ра ју ре ги стро ва ти, ви ше ни су мо гли
из ми ца ти. Јед ног да на их ка ми о ни ма пре ба цу ју на брод укот вљен у
бли зи ни Ко то ра. Ме ђу укр ца ни ма на ћи ће се та ко и Ен цо Ра фа е ли. Два
да на без пре стан ка по сма тра ка ко при сти жу Је вре ји. Ита ли ја ни их не
пре тре са ју па са со бом но се оно ли ко по треб них ства ри ко ли ко им мо -
же ста ти у ру ке. Ко има дра го це но сти, та ко ђе. Вој ни ци им до но се фил -
мо ве за фо то а па ра те, хра ну и дру ге по треп шти не. По сто ја ло је не што
за чу ђу ју ће у тој вој сци. Све у истом ли ку и де лу, би ће им исто вре ме ни
за штит ник и не при ја тељ. 

Ca mi ce ne re

Де се тог да на на кон по чет ка устан ка у Цр ној Го ри, из Бо ке Ко тор ске бро -
дом их пре ба цу ју у Ал ба ни ју. Та ко сти жу у Драч, ода кле ће их ка ми о ни -
ма да ље тран спор то ва ти до ло го ра у Ка ва ји, где ће се, у pо себ ним
жи ца ма, на ла зи ти и Цр но гор ци, за ро бља ва ни за вре ме та мо шњег устан -
ка. У ка вај ском ло го ру Цр но гор ци ће има ти ло ши ји трет ман од Је вре ја,
из глад њи ва ће их до смр ти. Сме ште ни у при зем ној бе тон ској згра ди, не -
ка да шњем вој ном ма га ци ну, две ста ше сна ест ло го ра ша коп ни ће по ла га -
но. Др ве ни кре ве ти на спрат, ће бад ра за пе та уме сто пре град них зи до ва,
ва ши и сте ни це би ће сце но гра фи ја и њи хо ви нај вер ни ји са дру зи. На -
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2 Гло са:
Отац Ен ца Ра фа е ли ја, Са му ел, на кон при нуд ног ра да на раш чи шћа ва њу бе о град ских ру -
ше ви на, за тво рен је у ло гор То pов ске шу pе; би ће стре љан ме ђу пр ви ма у ло го ру, 17. но вем -
бра 1941. По чет ком де цем бра исте го ди не, Ен цо ве се стре, Ма тил да и Ре ги на, мај ка Ги на и
ба ка Ра хе ла од ве де не су у ло гор Сtа ро сај ми шtе, ода кле се не ће вра ти ти жи ве; с про ле -
ћа 1942, угу ши ће их у спе ци јал но кон стру и са ном ка ми о ну са га сном ко мо ром, по зна том
под име ном Ду ше гуп ка, не где на пу ту за Ја јин це.



по љу, бо дљи ка ва жи ца и стра же. Ca mi ce ne re. С ју тра, при по ди за њу
за ста ве, ло го ра ши за у зи ма ју став мир но и окре ну ти пре ма јар бо лу по -
ди жу ру ке у гест на лик на фа ши стич ки по здрав. Та ко ће до че ки ва ти ју -
тра но ве ита ли јан ске др жа ве. Го ди на ма ка сни је, у ми ру, чи ни ће му се
да ни ко ни је зло ста вљан у том ло го ру, већ да су с ми ром пре жи вља ва -
ли све до кра ја но вем бра 1941, ка да ће их бро дом пре ба ци ти у Ита ли -
ју, у лу ку Ба ри, а за тим во зом и ка ми о ни ма у Ко зен цу у Ка ла бри ји, у
Фе ра мон tи3.

Ча со ви и pро зив ке

То је чи тав град на чи њен од бо дљи ка ве жи це, др ве та и бе то на. Ва рош
ко ја но ћу бун ца и до зи ва мр тве на не мач ком, фран цу ском, пољ ском,
грч ком, срп ском. Исто ри ја успо на фа ши зма у Евро пи ша пу та ла се
ипак нај че шће на ји ди шу. Ра фа е ли је сме штен у ба ра ци број 11, у гру -
пи што до би ја пот по ру ита ли јан ске вла де. Осам ли ра днев но сли ва се
на ра чун упра ве; се дам и по при па да кон це си о на ру, а по ло ви на ли ре
од ла зи за то че ни ку ко ји је мо же по тро ши ти у про дав ни ци отво ре ној у
ло го ру. Ен цо Ра фа е ли ку пу је ке сте ње, ко јим ће се пре хра ни ти. Хле бом
обез бе ђу је нај бо ље про фе со ре је зи ка. У ба ра ци број 3 би ла су тро ји ца.
По не дељ ком сво је сле до ва ње да је за час ита ли јан ског, утор ком за на -
ста ву фран цу ског, сре дом за ен гле ски. Сли кар Ал берт Ал ка лај, бе о -
град ски уче ник Бо ре Ба ру ха, у Фе ра мон tи ју по ха ђа ча со ве код ку би сте
Фин кел штај на. По зна ти бе о град ски ле кар Мунк та ко ђе оба вља сво ју
ду жност у ба ра ка ма. За то че ни ци су сло бод ни у кре та њу уну тар жи це,
а два пу та днев но су у оба ве зи да се по ја ве на про зив ци ко ја је, ме ђу -
тим, ла кр ди ја. Сто је у ста ву мир но по ред кре ве та, кад не ког про зо ву и
он се при ја ви, мо ра од мах да лег не у по сте љу да би по ли циј ски агент
мо гао да ви ди ко је про зван а ко не. Он да та ко ле же, сме ју ћи се Ита ли -
ја ну ко ји ло ми је зик на те шким пре зи ме ни ма. 
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3 Ло гор Фе ра мон tи ор га ни зо ва ле су ита ли јан ске фа ши стич ке вла сти по прин ци пу кон це -
си је. Di ta Euge nio Pa ri ni, при ват на фир ма са се ди штем у Ри му, ин ве сти ра ла је ка пи тал у из -
град њу ло го ра уз ин те ре сну кла у зу лу о ис пла ти уло же ног на пе ри од од пет го ди на. Фир ма
је за ра ђи ва ла бри ну ћи о за то че ни ци ма ко ји су пла ћа ли за свој бо ра вак или су по тре бан из -
нос до би ја ли од ита ли јан ске вла де. По до ла ску, сва ки од ин тер ни ра ца при ја вљи вао се у ди -
рек ци ју и та мо де по но вао лич на и дру га при ват на до ку мен та, те но вац, на кит и ства ри од
вред но сти, до би ја ју ћи за уз врат по твр ду за пре да те дра го це но сти. Ти ме је ин тер ни рац де -
кла ри сао сво је имо вин ско ста ње и пот па дао под од ре ђе ну гру пу; или у пр ву, у ко јој су ин -
тер нир ци са ми пла ћа ли сво је тро шко ве, или у дру гу, у ко јој су до би ја ли пот по ру др жа ве.



Кон фи на ци ја

Из ло го ра се из ла зи ло у кон фи на ци ју по прин ци пу спа ја ња по ро ди ца.
Бе ше до во љан ис каз о ро ђач ким ве за ма, док по је ди но сти ни су про ве -
ра ва не. Га бри јел Ал ба ха ри, с ко јим је из Бе о гра да сти гао до Фе ра мон -
tи ја, иза шао је по ис ка зу по ро ди це Ри ма но. Не што ка сни је, фа ми ли ја
тр гов ца Ман ди ла ука за ће на сво је род бин ске ве зе са Ен цом Ра фа е ли -
јем и он сти же у Зи бе ло, се ло на ита ли јан ском се ве ру, у про вин ци ји
Пар ма. Са гра мо фон ских пло ча, уз пе ско ви те шу мо ве ига ла, до уши ју
ће му ода свуд до пи ра ти ме ло ди је Вер ди је вих опе ра; чи ни ће му се, не
без чу ђе ња, да чи та ва та по кра ји на по и гра ва за не се на му зи ком овог
ита ли јан ског ком по зи то ра. Ме ђу тим, ок то бра 1942, у Пар му не ће сти -
ћи на опер ску пре ми је ру, не го на са хра ну свог дру га, Га бри је ла Ал ба -
ха ри ја, ко ји уми ре у не кој зло гу бој, фан та зма горч ној ва ри јан ти
дво стру ке смр ти, у исти пар за ра жен ма ла ри јом и ту бер ку ло зом4. Са -
хра на је оба вље на на парм ском гро бљу. Ен цо Ра фа е ли по том до но си
од лу ку да се оса мо ста ли и на ла зи со бу у Зи бе лу, код из ве сне по ро ди -
це Ри кар ди. Пр вог ме се ца пла ћа за стан и хра ну, дру гог му до ма ћи ни
са оп шта ва ју да га ви де као чла на по ро ди це и да но вац убу ду ће за др жи
за се бе. Се лу у ком бо ра ви бли зу су про вин ци ја и град Кре мо на, као и
се ло До њи Ме за но у ком му жи ве ро ђа ке, Ма ри ја и Леа Кон. Оне се
спре ма ју за пу то ва ње у При бој, ко ји је у то до ба под ита ли јан ском оку -
па ци јом и у ко јем жи ве њи хо ви ро ди те љи. Р. од ла зи код сво јих ро ђа -
ки ња, а ка да се вра ти, за ти че упла ка не до ма ћи не. Са зна је да је на чи нио
пре кр шај пре ла ска у дру гу про вин ци ју за ко ји је пред ви ђе на за твор ска
ка зна. Убр зо до ла зи ма ре ша ло, ло кал ни по ли циј ски на ред ник, па му
ка же да га су тра дан во ди у Пар му, у за твор. Ра фа е ли не ће са че ка ти на -
ред ни ка сле де ћег ју тра. Би ци клом ко ји му да је кћер ка Ри кар ди је вих,
бе жи у дру го се ло. Би цикл оста вља на сло њен на зид ка феа у бли зи ни
ста ни це где ку пу је кар ту и ауто бу сом от пу ту је у Пар му, скло нив ши се
код род би не сво јих ста но да ва ца. Би ло је то већ с про ле ћа 1943. У до -
ко ли ци мир но доп ских го ди на схва ти ће да је ње гов бêг омо гу ћио онај
ма ре ша ло ко ји га је, на свој на чин, под ста као да се скло ни из се ла.

Ве че ра у Бо ло њи

У Пар ми се за др жа ва све га је дан дан. Тем по ње го вог жи во та по чи ње
дра стич но да се убр за ва. У стра ху од хап ше ња, от пу то ва ће у Бо ло њу.
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4 Смр шав ши пре ко два де сет ки ло гра ма, бе ја ше се го то во пре тво рио у ко сту ра, на исто -
вре ме но сим бо ли чан и су ров на чин по твр ђу ју ћи сли ку ко лек тив не суд би не је вреј ског на -
ро да во вре мја оно: сли ку све оп ште смр ти од по сле ди ца из глад њи ва ња.



Има уза се адре су ро ђа ка јед ног дру гог Ал ба ха ри ја из Фе ра мон ти ја,
Иса ка, ко га же ли да про на ђе. На адре си, ме ђу тим, за ти че ру ше ви не.
Бо ло ња је у то вре ме би ла че сто бом бар до ва на. Исте ве че ри ка да је сти -
гао, до жи вља ва аме рич ки ва зду шни на пад. Област у ко јој се за те као
би ла је же сто ко на пад ну та и на тре нут ке ни је знао да ли во ли ави о не
ко ји по ње му про си па ју огањ, или их нај ду бљом сво јом ду шом пре зи -
ре. У јед ном ча су утр ча ва у улаз не ке згра де; на сте пе ни шту га до че ку -
је не по зна та же на ко ја му стро гим гла сом за по ве ди да из истих сто па
си ђе у по друм или да се по пе ње на спрат у свој стан. Ми сли ла је, очи -
глед но, да жи ви на тој адре си. И не зна ка ко се то до го ди ло, али се пе -
ње на спрат и ула зи у пр ви стан на ко ји га ход ник на во ди, за тим се да
за сто и на ми ру ве че ра исти онај оброк при ко јем је до ла зак ави о на
пре ки нуо ста на ре тог до ма. Ве че ра мор та де лу и ба ја ти хлеб, а са мо кап
ме да ви ше у оскуд ном рат ном ко ла чу учи ни ло би од Ра фа е ли ја мла -
дог го спо ди на ко ји би на тре ну так ужи вао у по нов ном про на ла же њу
ла жног иден ти те та, бу ду ћи да је, уз te se re5, у ку хињ ској ла ди ци про на -
шао и ле ги ти ма ци ју на име кро ја чи це Еле не Ри кар ди. Су тра дан, у тој
лич ној ис пра ви, име Еле на се бри са чем ма сти ла и пе ром пре тва ра у
Ен цо, док sar ta, кро ја чи ца, по ста је sar to, кро јач. Та ко му аме рич ке ле -
tе ће tвр ђа ве у Бо ло њи до но се на дар пр ви рат ни иден ти тет гра ђа ни -
на пр вог ре да, с ва же ћим ис пра ва ма ко је, ето, про сла вља уз мор та де лу,
ба ја ти хлеб и оскуд ни рат ни ко лач с ме дом, у ста ну чи је истин ске вла -
сни ке ни ка да не ће упо зна ти. Обр ни окре ни, би ће то исто вре ме но би -
ланс јед не мла до сти за по че те на Бал ка ну и зна че њем бо га та увер ти ра
у зре лост ко јих ће се за у век се ћа ти и због ко јих ће кроз жи вот би ти то -
ли ко ду бо ко одан ми ру.

Кро јач

Скла ња се из Бо ло ње, пре ко да на бо ра ве ћи у Фи рен ци. Пу ту је и спа ва
у во зу у ком не ма кон тро ле пут ни ка. По пр вом до ла ску, тра жи стан и
про на ла зи га код из ве сне го спо ђе Ма ци ни ко ја му го во ри да свој на род
во ли исто оно ли ко ко ли ко га во ли и оtац свих Иtа ли ја на, Ђу зе пе Ма -
ци ни6 с ко јим, на жа лост, не ма крв ног срод ства. Ра фа е ли јој са оп шта -
ва да је кро јач, а на ње но зна ти жељ но пи та ње због че га не слу жи вој ску,
из ја вљу је да је не спо со бан, при том по ка зу ју ћи на сво је из глад не ло,
мр ша во те ло. Тре ћег да на пак за мо ли го спо ђу да му при ши је дуг ме и,
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5 Te se re, вр ста бо но ва за снаб де ва ње на мир ни ца ма у Ита ли ји за вре ме Дру гог свет ског ра та.
6 Ђу зе пе Ма ци ни (Gi u sep pe Maz zi ni), ита ли јан ски фи ло зоф, по ли ти чар и ре во лу ци о нар
XIX ве ка. Осни вач ор га ни за ци је Мла dа Иtа ли ја и по кре та Ри зор ђи мен tо за ује ди ње ње
Ита ли је. За ла гао се и за ује ди ње ње Евро пе.



схва тив ши шта је учи нио, под бли ста вом ме се чи ном и ми ло звуч ним
шу мо ре њем ре ке Ар но, бе жи на су прот ни крај Фи рен це. Април је 1943.
Вре ме тро ши пу ту ју ћи на ре ла ци ји из ме ђу Фи рен це, Бо ло ње и Ми ла -
на, че ка ју ћи на же ле знич ким ста ни ца ма по след њи час за ула зак у воз. 

150 ли ра

Шта ви ди пу ту ју ћи Ита ли јом оног до ба? Ви ди ку ће пре тво ре не у го -
ми ле ци га ла, ка ме на и цре па. Све оп шту смрт об у че ну у ка пут и па муч -
не пан та ло не ис кро је не по ме ри вла сни ка, у по це па ну му шку ко шу љу
или у жен ску блу зу од окр ва вље не сви ле. Га ле ри ју ли ко ва ка рак терâ
пре о бли ко ва них ра том, уби це, на ци о на ли сте за до је не мр жњом пре ма
све му не и та ли јан ском. Страх у људ ским очи ма, на тру њен пра ши ном
сру ше них зи до ва и ге ле ри ма ави он ских бом би. Рас пе ва ну ита ли јан ску
на ци ју за му клу на тре ну так. Хо да од ку ће до ку ће, ула зи у ту ђе, на час
на пу ште не, ста но ве. Ни ка да не кра де. Узи ма te se re, ве че ра ва, у јед ном
ста ну, сред фи о ке до вр ха ис пу ње не нов цем, ви ше за исто ри ју свог жи -
во та не го за вла сни ке ста на, оста вља бе ле шку: Scu sa te, ho pre so 150 li re.

Esco la re

Јед не мрач не но ћи, а ва зду шни на па ди су се од и гра ва ли углав ном но -
ћу, бом ба па да по крај згра де у ко јој се за те као Ен цо Ра фа е ли. При ти сак
екс пло зи је га из ба цу је на ули цу у бли зи ну јед не од упра во сру ше них ку -
ћа. Из не бу ха, ис пред ње га се по ја вљу је ма ре ша ло, по пут оног у Зи бе лу,
од ко га је уте као на би ци клу. На ред ник га по зи ва да оду у по ли циј ску
ста ни цу ка ко би из ва дио но ва до ку мен та. Ми слио је, на и ме, да се мла -
дић тек из ву као ис под ру ше ви на под ко ји ма му је све оста ло. До ста ни -
це од ла зе у ср дач ном раз го во ру, а та мо ка жу да је жи вео у улици
Га ри бал dи 78, на тре ћем спра ту ку ће ко ја је го то во у це ли ни сру ше на.
Сле де ћег ју тра ће пре у зе ти сво ја но ва, ори ги нал на до ку мен та на име
Ен цо Ра фа е ли. У њи ма ви ше не ће би ти кро јач, већ уче ник. Esco la re.

Збо gом, Му со ли ни

С ју го сло вен ским сре бр ња ком чвр сто сти сну тим у џе пу, Ра фа е ли сто -
ји пред ан ти квар ни цом. Раз и гра ва при чу о по ре клу те пе dе се tи це, док
страх ла га но ко ле ба ње го ву ре ше ност да је про да. У Фи рен ци је. При -
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жељ ку је пор ци ју сла до ле да од чи јег ми ри са му, на про сто, pо ла зи воdа
на усtа. Иш че ку је Иса ка Ал ба ха ри ја с ко јим је сту пио у кон такт. Са -
знав ши да је Ра фа е ли Ју го сло вен, ста но дав ка клим не гла вом и по мир -
љи во ве ли да је то зна ла од са мог по чет ка. Кад Исак стиг не, хо да ју
ули ца ма без ци ља. У не ко до ба на ба са ју на пар ки ран ауто мо бил и Ен -
цо од луч но ка же: Хај dе, укра шће мо ко ла!

Кад су тра дан Му со ли ни пад не, стиг ну у Рим.

Поd жи gом Мар са

Тру де ћи се да из бег ну Нем це, по ку ша ва ју да уђу у Ва ти кан, али их
спре ча ва швај цар ска гар да. Раз го вор у си на го ги та ко ђе оста је без ре -
зул та та, па ту ма ра ју гра дом по пут си ро ча ди. Ра фа е ли да је Ал ба ха ри ју
te se re јер се, због че стих бом бар до ва ња, у сва кој по ли циј ској ста ни ци
с њи ма мо гла до би ти ле ги ти ма ци ја. Бу ду ћи да су te se re гла си ле на раз -
ли чи та име на, по са ве то ва ће га да за пам ти јед но од њих и да га се чвр -
сто др жи. Као ра бин си на gо gе, та ко му ка же. Ме ђу тим, би ле су им
по треб не про пу сни це за кре та ње, а ни су зна ли ка ко да их при ба ве. У
Ри му, под Нем ци ма, то се чи ни ло не мо гу ћим.

Ра фа е ли обо ле ва од ма ла ри је. Има ви со ку тем пе ра ту ру, гла во бо љу,
осе ћа умор и муч ни ну. На кон сил них не до у ми ца, од лу чу ју да пре ђу
ли ни ју фрон та. У то вре ме, она се на ла зи ла код Са лер на, ју жно од На -
пу ља. На бр зи ну раз ма тра ју ка ко да стиг ну та мо.

Bi na rio № 7

Це ла Ита ли ја се се ли ла: с ју га на се вер, са се ве ра на југ. Са сед мог ко -
ло се ка, с ког је зва нич но по ла зио, воз за На пуљ ни ка ко ни је кре тао, па
дво ји ца при ја те ља на ста вља ју пе ши це, на и ла зе ћи на те рет њак у бли зи -
ни Ри ма. Во зо ви су пре пу ни из бе гли ца. Као на ка квом сто ва ри шту лу -
та ка, одр ве ње ни удо ви штр че на све стра не. Ме ђу са пут ни ци ма, Иса ку
и Ен цу по све је угод но. Ви ди мо Ра фа е ли ја под на па дом ма ла ри је док
при по ве да о свом жи во ту, на сре ди ни те рет ног ва го на, крут, по пут сту -
ба за бо де ног у па тос во за. У при чи, офи цир је ко ме је све га до ста. По -
де рао је са свог те ла уни фор му уби це у том ра ту, обла че ћи пр ву оде ћу
на ко ју је на и шао. Чу је мо ње гов гро зни ча ви, ње гов ма ла рич ни глас ко -
јим, усред за пи ша ног ва го на, уз ви ку је: Иdем ку ћи, у Ка ла бри ју! 

Ка пи ту ла ци ја Ита ли је за ти че их у На пу љу, у ко ји ула зе пе ши це по сле
не ко ли ко је зо ви тих да на. Да ље не мо гу во зом, мост је сру шен пред гра -
дом чи ји жи те љи иш че ку ју до ла зак Аме ри ка на ца. Ра фа е ли све уче ста -
ли је до би ја ма ла рич не на па де. Па да, за тим уста је. Ал ба ха ри га но си на
ле ђи ма. Кад хо да ју, иду бре го ви ма, кроз шу ме, он да си ђу у до ли ну, у на -
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се љи ма рас пи ту ју ћи се где је ко ја вој ска у том ча су. Иду ду бље на југ.
Це ла Ита ли ја од не ког бе жи: јед на од Не ма ца, дру га од Аме ри ка на ца.
Љу ди ли ку ју у ра до сти: ни је ви ше ва жно ко са ко је стра не фрон та до -
ла зи; ва жно је је ди но то да ће се рат уско ро за вр ши ти. Исак но си Ен -
ца на ле ђи ма чи та ву ноћ, по том још јед ну. Уто нуо ду бо ко у сво ју
вер зи ју ствар но сти, Ра фа е ли је зди на вер ном Ро си нан tу, ха лу ци ни ра ју -
ћи. На огла сном сту бу, у не ком на се љу, про чи та ће вест о сво јој смр ти.
Га бри јел и Исак Ал ба ха ри, Ра ул Зу на на, ње го ве се стре Ма тил да и Ре ги -
на, мај ка, ба ка, отац, бе о град ски док тор Мунк, Да ни јел Здрав ко вић, Ал -
берт Ал ка лај опра шта ју се од ње га. Чи та што је на пи са но: умро је од
ма ла ри је сеп тем бра 1943, не по сред но по сле ка пи ту ла ци је Ита ли је, под
ми ло звуч ном лар мом аме рич ке ар ти ље ри је, у ма лом ме сту на пу ту за
Са лер но. Кад до ђе ју тро и он у ње му осва не жив, има та ман то ли ко сна -
ге да ен гле ског вој ног по ли цај ца, с африч ким шле мом на гла ви, упи та:
Do you spe aк En glish? Овај, по ка зу ју ћи ру ком, ве ли: Тран зиtни ло gор вам
је tа мо!

На кон из ве сног вре ме на, у ми си ји ју го сло вен ске ре во лу ци о нар не
вој ске, до би ја ју ћи про пу сни це и рат не на ло ге, ко нач но по ста ју вој ни -
ци. Ме ђу тим, Исак сво ју про пу сни цу це па и ба ца у сме ће. Ен цо Ра фа -
е ли пак сво ју па жљи во од ла же у џеп. Ту ће се дво ји ца при ја те ља за у век
ра ста ти. Би ло ка ко би ло, тих је дра ма тич них да на је дан хра бри чо век
те глио на сво јим ле ђи ма жи вот Ен ца Ра фа е ли ја. Мо гао га је ис пу сти -
ти и оти ћи да ље, што он ипак ни је учи нио. 

Ен цо Ра фа е ли оста је жив7, по но во про на ла зе ћи сво је вла сти то име
на аме рич ком де бар ка ци о ном бро ду, не где у Сре до зем ном мо ру, на
пу ту за Су су у Афри ци.
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7 Ни је ли ше но сми сла на пи са ти да је осо ба ко ја се у при чи по ја вљу је под име ном Исак Ал -
ба ха ри, што је са мо не знат на ва ри ја ци ја ње го вог ствар ног име на, та ко ђе оста ла у жи во ту.
Е. Р. све до чи у сво јој ис по ве сти за Jeff and Toby He rr Col lec tion, аме рич ког Ме мо ри јал ноg му -
зе ја Хо ло ка у сtа, ка ко је Иса ка Ал ба ха ри ја по но во срео у Фран цу ској, у го ди на ма на кон ра -
та. Бе ја ше то, ка ко он ве ли, ре ла тив но до бро сто је ћи го спо дин, по вре ме но склон коц ки,
ко ја га је во ди ла кроз раз не си tу а ци је.


