Иван Хофман

УДК778.5(497.1:497.2)(093.2)

Филм Битка на Неретви, цар Самуило
и Бугари – три документа из 1967. године
Цртице из југословенско-бугарских односа у епохи Хладног рата
Није велика мудрост када се каже да су односи две суседне земље обич
но оптерећени несугласицама, које се најчешће своде на спорне територије и
спорне сфере утицаја. Две владе се тада позивају на историјско право, на не
правде из прошлости и угроженост мањина. Ангажују се историчари, „исто
ричари“ и различити „национални радници“ чији је задатак да докажу исправ
ност политике своје владе.
Односи Србије, односно Југославије и Бугарске, били су од друге полови
не XIX века оптерећени превасходно питањем Македоније. Низали су се неспо
разуми почев од Санстефанског мира из 1878. преко неславног рата из 1885. до
Другог балканског рата 1913. године. Две окупације Србије, она 1915– 1918. и
она друга 1941–1944. остале су запамћене по бруталности Бугара.
Односи две суседне социјалистичке земље почели су егзалтираним бра
тимљењем, свесним заборављањем бугарских ратних злочина над Србима
и разговорима о будућој балканској социјалистичкој федерацији. Бугарска
омладина је одушевљено градила југословенске саобраћајнице, а југословен
ска бугарске. Уследила је Резолуција Информбироа 1948. и односи две сусед
не државе били су на ивици ратног сукоба.
Од како су, сусретима Јосипа Броза Тита и Никите Хрушчова 1955. и
1956. били изглађени односи између ФНРЈ и СССР, обновљени су и односи
између Југославије и Бугарске. Две владе су склопиле Конвенцију о култур
но-просветној сарадњи, која је од тада периодично обнављана и допуњавана.
Успостављени су различити видови сарадње и размене између југословен
ских и бугарских књижевника, научника и културних радника; влада ФНРЈ је
обезбеђивала стипендије за бугарске студенте, а бугарска за југословенске;
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музички и позоришни уметници и ансамбли једне земље гостовали су у дру
гој итд.
Сарадња Југославије и Бугарске ипак је остала оптерећена наслеђем
прошлости, упркос бираним речима у међусобном опхођењу, упркос вероват
но искреним жељама за обнављањем раскинутих веза. „Македонско питање“
и даље је оптерећивало односе две стране, а добило је и нову димензију – пи
тање чији је пут у социјализам онај прави, да ли југословенски, заснован на
сопственом револуционарном искуству, на челу младих блоковски неопреде
љених земаља (тј. будућег покрета несврстаних) или бугарски, заснован на
увезеном совјетском искуству, под неприкосновеним патронатом СССР-а?
Кроз архивску грађу којом располажемо провлачи се теза да Бугари редовно
провоцирају госте из Југославије, производе непријатне ситуације, изазивају
инциденте. Тако је, на једној од сесија међународног конгреса књижевника у
Вајмару, бугарски представник наводно рекао да је македонски језик заправо
дијалект бугарског, због чега су представници СФРЈ оштро реаговали и затра
жили званично извињење бугарске делегације.
У неколико извештаја о југословенско-бугарској културној сарадњи на
води се да Бугари као домаћини намерно не посвећују довољну пажњу умет
ницима из Југославије, да наглашавају како, заправо, имају несугласице са
мо са Србима, а не и са Хрватима.
Представници бугарског Комитета за културну сарадњу са иностран
ством су, пред полазак Бугарског државног фолклорног ансамбла на турнеју
по ФНРЈ, изразили бојазан да ће чланови ансамбла бити изложени могућим
инцидентима, на шта им је одговорено да до њих неће доћи „уколико се чла
нови ансамбла владају пристојно“, али је и Амбасада ФНРЈ у Софији југо
словенским домаћинима скренула пажњу да буду опрезни, јер Бугари сваки
инцидент могу да искористе у своје политичко-пропагандне сврхе.
Документа југословенске провенијенције хорски окривљују Бугаре за
све спорне ситуације, али има и изузетака. У Забелешци о гостовањима југо
словенских певача, оркестара и артиста у Бугарској говори се о проблемима
које је изазвало понашање појединих естрадних уметника, који су у Бугарској
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били врло популарни. Од њих је било „извесне користи за популарисање на
ше земље“, али су истовремено и прозвани да су, због сумњивог морала неких
естрадних уметница и грамзивости за зарадом других, знали да доведу углед
своје земље у питање. С друге стране, бугарски „менаџери“ по локалима у
којима су Југословени наступали били су оптуживани да су често настојали
да преваре извођаче, да их закину при исплати хонорара и друго. Забелешка
је повезала учестале инциденте у односима између Југословена и Бугара са
ставом званичне бугарске КП према одржавању VIII конгреса СКЈ.10 То је још
једна теза која се провлачи кроз југословенске изворе, а којом је, у ствари, ју
гословенска страна желела да нагласи исправност свог пута у социјализам и
своје спољнополитичке оријентације.
Филм Битка на Неретви
Битка на Неретви Вељка Булајића је највећи спектакл у историји ју
гословенске кинематографије. Филм је окупио водеће југословенске глумце,
као што су Велимир Бата Живојиновић, Милена Дравић, Љубиша Самарџић
и Борис Дворник. Уз њих су били Орсон Велс и Јул Бринер, две звезде кла
сичног Холивуда, водећи совјетски синеаста Сергеј Бондарчук, нова звезда
италијанске кинематографије Франко Неро, етаблирана звезда Силва Кошћи
на, угледни немачки глумци Курт Јиргенс и Харди Кригер и други. На реали
зацији филма радили су водећи југословенски камермани, монтажери, сцено
графи, костимографи, пиротехничари, удружени са бројним страним струч
њацима, а дизајн плаката који је коришћен приликом приказивања филма у
иностранству поверен је ни мање ни више него Паблу Пикасу!
Током снимања које је трајало 18 месеци било је ангажовано око 10.000
војника ЈНА уз разноврсно наоружање и технику, као и бројни становници
подручја у коме је радила филмска екипа. Чувена рушевина железничког мо
ста преко Неретве, која је у време детињства писца овог прилога била једна
од дестинација ученичких екскурзија, била је заправо реплика у природној
величини, саграђена за потребе филма. Била је два пута подигнута и мини
рана, а да снимци рушења ни једном нису успели, па је накнадно снимљено
рушење макете у чехословачким студијима. Током снимања испаљене су не
бројене гранате, бачене небројене бомбе, срушене бројне куће. Чак је и један
камерман погинуо снимајући бомбардовање. Део тешког наоружања и мото
ризације бацили су у набујалу Неретву Сергеј Бондарчук и Јул Бринер лично,
односно ликови које су тумачили, што нам говори да филмска екипа није ште
дела ни природу када је реализација прворазредног државног пројекта била
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у питању. Никада није поуздано утврђено колико је новца потрошено за овај
спектакл. Спомиње се сума од 5 до 12 милиона долара.11
Овај мегаломански пројекат одраз је амбиција Јосипа Броза Тита и ње
гове партијске бирократије. Ако су Американци снимили Најдужи дан, филм
о искрцавању у Нормандији, са таквим звездама као што су Џон Вејн, Хенри
Фонда, Ричард Бартон и Роберт Мичам, ако су Совјети снимили осмочасовни
Рат и мир са Сергејем Бондарчуком као режисером и тумачем главе улоге,
онда су и Југословени кадри да један од темељних партизанских митова, мит
о огорченој бици за спас рањеника, преточе у филм епских размера. Битка
на Неретви је замишљена као прворазредно средство политичке пропаган
де. Сврха читавог пројекта била је да прикаже југословенско социјалистичко
друштво као богато и модерно, да је његова привреда (која је, узгред, била у
озбиљној кризи и коју није могла да излечи свеобухватна привредна рефор
ма) снажна и самим тим да је земља озбиљан субјект у међународним одно
сима. Још нешто: од средине 60-их година XX века у југословенској филм
ској производњи преовлађују софистицирани уметнички филмови који су
изразито критички настројени према југословенској стварности, као и према
револуционарним традицијама. То су филмови тзв. црног таласа чији су наји
стакнутији представници Душан Макавејев, Живојин Павловић, Александар
Петровић и Ватрослав Мимица. Њихови филмови су били врло запажени на
међународним фестивалима (рецимо, остварење Скупљачи перја А. Петрови
ћа освојило је Гран при жирија филмског фестивала у Кану 1967) и партијској
бирократији је било важно да се на међународном филмском тржишту појави
филм који ће да велича прокламовану југословенску стварност и њене рево
луционарне традиције, а не да је критикује приказујући њено наличје. Ратни
спектакл као што је Битка на Неретви имао је своје место и на унутрашњем
политичком плану: филм је требало да хомогенизује Југословене који су већ
добрим делом почели да сумњају у темељне вредности своје вишенационал
не социјалистичке заједнице.
Сачувана документа сведоче о настојању да се филм прода у што више
земаља, да се одрже гала премијере у водећим светским метрополама. Номи
нован је за награду Оскар у категорији најбољи филм ван енглеског говорног
подручја. Престижну награду није добио, али је ипак достигао велику гледа
ност и остварио велику зараду.
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Цар Самуило и Битка на Неретви
Ко је био цар Самуило и како га повезати са Битком на Неретви? Син
извесног комеса Николе: наводни етнички Јерменин, који је са браћом Да
видом, Ароном и Мојсијем, искористивши слом Симеонове Бугарске и гра
ђанске ратове у Византији, подигао устанак и око 976. године загосподарио
областима око Охридског језера. У наредним годинама проширио је, ослобо
дивши се претходно баласта своје браће, власт над практично читавом тери
торијом бившег Бугарског царства и почео је да се шири на рачун Византије.
Хроничар Јован Скилица и још неколико извора из XI века остављају нам
прилично нејасну слику о овом човеку и његовом делу, што даје простора
за различита, неретко врло произвољна тумачења карактера његове државе.
Око овог питања спориле су се југословенска и бугарска историографија и
оно може да послужи и као добар пример како историјска наука може да буде
употребљена у ненаучне, политичке сврхе.
Бугарска историографија посматра Самуилову државу искључиво као
Бугарску, позивајући се, између осталог, на Битољски натпис, у коме се Са
муилов наследник недвосмислено представља као самодржац Бугарске и Бу
гара.12
За ауторе Историје народа Југославије, Самуилова држава била је „Ма
кедонска држава која се у борби стварала“. Она је „увукла у активну политич
ку делатност нове народне снаге које су и биле њени стварни основни покре
тачи и носиоци, у чијим је рукама вођство било од почетка до краја“.13
Георгије Острогорски стоји на становишту да је Самуилово царство
сасвим нова државна творевина, са средиштем на простору данашње Македо
није, при чему никако у њој не види заметак модерне македонске државе (у
то време чланице југословенске федерације), како то виде аутори Историје
народа Југославије. Самуило је морао да се позива на бугарске државно-прав
не традиције, јер је само на тај начин могао да обезбеди легитимитет својој
држави, а она је сувише кратко трајала да би њене особености могле да дођу
до изражаја.14
Сценаристи Битке на Неретви и Вељко Булајић желели су да у уводу
филма представе револуционарне традиције југословенских народа, па како
је у службеној историографији СФРЈ Самуило тумачен као македонски наци
онални борац и ослободилац македонског народа од страних завојевача, било
је природно да се прича о њему уврсти у сценарио. Бугари су интервенисали
12
13
14
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ске, Београд 2008, 92–95.
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чим су се упознали са намерама филмске екипе и тако је Самуило постао по
вод нових политичких несугласица између Југославије и Бугарске, којима су
се придружили и Совјети уцењивачким ставом да неће помоћи реализацију
филма уколико се не избаце спорне сцене (а већ је речено да је југословенској
страни било изузетно важно да, следећи политику несврставања, у пројекту
буду заступљени глумци и техничари оба сукобљена војнополитичка блока).15
Из три документа која објављујемо види се да југословенска страна није била
вољна да попусти удруженом совјетском и бугарском притиску, али будући
да у филму нема ни Самуила, нити било каквог прегледа револуционарних
традиција југословенских народа, већ радња почиње сценама из живота на
слободној партизанској територији у предвечерје опште офанзиве немачких,
италијанских и колаборационистичких снага, јасно је да је југословенска
страна морала да попусти.
Неколико речи на крају
На крају осврта дајемо себи слободу да будемо сасвим лични, да пре
станемо да изигравамо објективног проучаваоца прошлости и да кажемо ка
ко је добро учињено тиме што је избачен уметак о цару Самуилу. Сценарио
спорне секвенце, који је приложен уз први документ, до те мере је патетичан
и наиван, да би иоле образованијим гледаоцима послужио само за подсмех.
Поједине масовне сцене, општи планови у којима се потпуно координирано
крећу мање или веће групе статиста међусобно удаљене више десетина мета
ра, док у првом плану доминира један лик, или кретње камере од једне ивице
хоризонта до друге, при чему она вешто проналази и зумира поједине ликове,
сведочанство су великог умећа Вељка Булајића као редитеља, као и умећа ње
гових сарадника камермана, глумаца и других Али филм пати од одређених
мањкавости, карактеристичних како за епске спектакле у целини, тако и за
партизанске филмове, као специфичан југословенски жанр. Филм је презаси
15

Грађа фонда Савезна комисија за културне везе са иностранством сведочи нам како
су се представници СССР-а често арогантно и уцењивачки односили према представ
ницима Југославије приликом различитих преговора о културно-просветној сарадњи
две земље. Добар пример је преписка у вези са изложбом југословенске књиге у СССР
1961. године. Југословенска страна је морала да попусти пред совјетским притиском
да се избаце објављени материјали са VII конгреса СКЈ, поједини чланци Јосипа Броза
Тита, Едварда Кардеља, Вељка Влаховића, Моше Пијаде и других аутора чији радови
„садрже оне ставове које [Совјети] осуђују и који су полемички“. (АЈ, 559-81-182, Из
ложба југословенске књиге у СССР и Изложба совјетске књиге у ФНРЈ 1961). С друге
стране, представници САД нису имали потребе да демонстрирају силу пред југосло
венским преговарачима – они су нудили новац у форми различитих стипендија, што је
југословенска страна врло радо прихватала, стављајући идеолошке разлике сасвим у
други план (АЈ, 559-196-397, Студије и специјализације у САД, општи материјали; АЈ,
559-196-398, Фулбрајтов програм, АЈ, 559-197-400, Фордова фондација 1958–1960. и
др.).
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ћен патетичним сценама које обесмишљавају стварну трагедију рањеника,
избеглог народа и херојство њихових бранилаца. Сетимо се само сцене умира
ња неколико главних ликова у одлучујућој бици између партизана и четника
међу стећцима: по својој театралности неодољиво подсећа на лошу оперету.
Филм стриктно следи прописано виђење револуционарног рата, које је
наметнула владајућа КПЈ, односно СКЈ. Један од темељних постулата на ко
јима почива службено тумачење рата у Југославији 1941–1945. јесте да се мо
рају поштовати тзв. националне симетрије, које могу да се изразе реченицом:
„Да, усташе су чиниле страшне злочине, али ништа мањи нису ни четнички!“,
тј. дат је знак једнакости између геноцида који је организовано спроводила
НДХ и ратних злочина припадника Југословенске војске у отаџбини. Четни
ци Драже Михаиловића, онако брадати, одрпани и вашљиви, огрнути реде
ницима и окићени страшним ножевима, приказани су као архинепријатељи
и апсолутна негација свега онога што је културно и цивилизовано.16 Требало
је, заправо, да такви шумски људи, као и покварени и угојени политичар који
им је био придружен, подсећају српске гледаоце на њихов неопростив грех
због владавине тзв. великосрпске буржоазије у време Краљевине Југославије.
Али, авај, управо су овако приказани четници, на челу са маркантним Орсо
ном Велсом, изазивали опште симпатије, бар међу београдским ученицима
који су организовано вођени на пројекције филма током 70-их и 80-их година
XX века!
Филм Битка на Неретви је промашај у уметничком погледу и ништа
друго до једно прескупо и прилично огољено средство државне пропаганде.
А Самуило? Пред нама је још један пример тако честе и тако злоћудне упо
требе историјске науке у идеолошке и дневнополитичке сврхе, нарочито ако
је предмет обраде нека недовољно разјашњена појава у прошлости. Југосло
венска партијска бирократија је, негујући култ цара Самуила и сељачког вође
Матије Гупца, желела да докаже древност револуционарних традиција југо
словенских народа и да нагласи да и у том погледу може да буде равноправна
Совјетима, ако не чак и да предњачи. Македонска партијска бирократија је
настојала да преко Самуила докаже старину македонске нације. Бугарима је
он био само доказ више да Македонија није ништа друго до саставни део бу
гарске државе, а Совјетима добродошло средство за још један политички при
16

Стереотип о четницима био је саставни део образовно-васпитног процеса у социјали
стичкој Југославији. Тако се, већ у једном од првих бројева часописа Пионири, који је
био намењен млађим разредима основних школа у Србији, налази песма Мире Алеч
ковић Четничка брада у шуми страда, са карактеристичним стиховима „Четник јарац,
брадати неки проклети старац“, који је „децу клао и често Хитлеру живе слао“ (Иван
Хофман, „Улога часописа „Пионири“ у васпитању и образовању деце у Југославији
1944–1951“, Годишњак за друштвену историју, година XX, свеска 1, 2013, Београд
2014, 58).

И. Хофман, Филм Битка на Неретви, цар Самуило и Бугари...

279

тисак на СФРЈ, земљу која је, од победоносног завршетка револуционарног
рата 1945. својом унутрашњом и спољном политиком систематски урушава
ла неприкосновеност вођства СССР-а над земљама које граде социјализам.
***
Документа која објављујемо чувају се у Архиву Југославије, у фон
ду Савезна комисија за културне везе са иностранством, у јединици описа
Филм „Битка на Неретви“. Сигнатура докумената је AJ, 559-143-305.
Документ бр. 1
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ
I управа
Број: 424223
12. август 1967. год.
ЗАБЕЛЕШКА
поводом бугарске интервенције у вези филма „Битка на Неретви“ ко
ји у склопу историјског третирања борбе југословенских народа за слободу
кроз један исечак о цару Самуилу приказује борбу македонског народа
(Писци сценарија филма „Битка на Неретви“ су се, при писању епизоде
о цару Самуилу, користили подацима Енциклопедије Лексикографског заво
да из Загреба, књига 6)
1. Као гост југословенске кинематографије боравио је концем маја и
почетком јуна о. г. у Југославији главни директор бугарске кинематографије
при Комитету за културу НР Бугарске Георгиј Караманев. Том приликом је
посетио у Сарајеву и Радну заједницу филма „Битка на Неретви“ где му је
уручен сценарио филма, као и разговарано о евентуалном бугарском учешћу
у истом (неки истакнути глумци, костими итд.), што би одговарало интенцији
и жељи твораца филма да он добије шири међународни значај. Прочитавши
текст Караманев је одмах изнео неке своје дилеме у погледу епизоде о цару
Самуилу у уводном делу филма у коме се кратким флешевима приказује веч
на борба југословенских народа за слободу, почев од далеке хисторије, па све
до битке на Неретви.
Директор Караманев је по повратку у Софију исто тако 27. јуна 1967. го
дине упутио писмо генералном директору „Југославија филма“ другу Обрадо
вићу, чији је био гост, у коме поводом свог боравка и разговора у Сарајеву, те
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сценарија који му је дат, каже „да га је много зачудило третирање неких исто
ријских питања у сценарију, који су везани за личност цара Самуила. Свуда је
представљен не као бугарски, већ као македонски или словенски цар. Такво
третирање – режија овог питања крњи национална осећања и достојанство
бугарског народа“. Тражи од Обрадовића да се предузму мере да у „интересу
историјске истине“ ово питање буде „објашњено и третирано објективно“.
Мада је са Карамановим било разговарано и о конкретним облицима
бугарског учешћа у снимању филма, Бугари уопште нису на то до сада реаго
вали.
2. 28. јуна 1967. године Први секретар бугарске амбасаде у Београду А.
Васев посетио је референта за Бугарску у ДСИП-у Ђ. Мајкића, те у име бугар
ског МИП-а званично поставио питање кадрова у филму „Битка на Неретви“
о цару Самуилу. Изнео је да би се по њиховом мишљењу „истицање Самуила
у тако значајном филму негативно одразило на наше односе и да они не могу
да схвате повезивање Самуила са битком на Неретви“.
3. Као што је већ познато, Радна заједница филма „Битка на Неретви“
[је] у вези са реализацијом филма водила разговоре о сарадњи и са кинемато
графијом СССР-а и све до недавно све је текло према договору. Међутим, у
задње време неке ствари су почеле да запињу, што је довело до интервенција
Радне заједнице филма „Битка на Неретви“ код надлежних органа у Москви,
као и у Амбасади СССР-а у Београду. (Директор З. Михалић и његов заменик
А.[нтун] Врдољак17 били су код амбасадора Бенедиктова и саветника за кул
турна питања Кисељова). Показало се да су Бугари по овој ствари интервени
сали и код Совјета и да уочена совјетска суздржљивост отуда потиче. Наиме,
Бенедиктов и Кисељов су, позивајући се на осетљивост Бугара, а посебно
на садашњи положај Бугарске, која се, како то каже Кисељов „сада налази у
деликатној ситуацији између Грчке и Румуније“, изнели мишљење да инкри
минисану епизоду о цару Самуилу треба из филма изоставити. То стога што
сматрају да би СССР-у било доста тешко да умири Бугаре. После овога веру
ју да ће све тећи нормално.
4. С обзиром на изнешено Радна заједница филма „Битка на Неретви“
доведена је ставом СССР-а у доста деликатну ситуацију, јер би по њиховом
мишљењу одсуство Совјета имало негативног одраза на репутацију и углед

17

Антун Врдољак (1931), глумац, филмски режисер и продуцент, а од почетка 90-их го
дина XX века и политичар у Републици Хрватској. Као глумац истакао се улогом но
винара у антологијском филму Николе Танхофера Х–8 (1958). Режирао је запажен тзв.
партизански филм Када чујеш звона (1969), екранизације романа Киклоп Ранка Ма
ринковића (1982) и драме Господа Глембајеви Мирослава Крлеже (1988). Био је аутор
гледаног ТВ серијала Просјаци и синови (1971). https://hr.wikipedia.org/wiki/Antun_Vrdo
ljak (приступљено 21. 9. 2017).
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филма, а тиме и на његов материјални ефекат. Из тих разлога обратили су
се овом Секретаријату ради интервенције и пружања одговарајуће помоћи.
С обзиром на план снимања, ствар је хитне природе. Режисер филма друг
В.[ељко] Булајић18 припремио је и одговор Караманову (сачекаће са одашиља
њем до консултације са надлежнима) у коме одбацује приговор Бугара.
И[звршно] В[еће] СР Македоније је, поводом интервенције бугарског
секретара Васева у ДСИП-у већ одговорило овом Секретаријату да бугарску
интервенцију треба одбацити и да сценарио не треба мењати.
И Управа предлаже да се хитно одржи састанак представника ДСИП-а,
Међународне комисије ЦК СКЈ, Међународне комисије Савезне конференци
је ССРН Југославије и Комисије за културне везе са иностранством, на коме
би се договорило какве мере би требало предузети код Бугара, односно Совје
та. (Очито је да се и у овом случају сусрећемо са већ познатим ставом Бугара
према македонском питању).
Истовремено би требало затражити мишљење неког нашег еминентног
историчара о томе који би се аргументи могли користити и код Бугара и код
СССР-а поводом историјске улоге Самуила.
ДОСТАВЉЕНО [...]19
ПРИЛОГ: Препис текста сценарија филма „Битка на Неретви“ – епизо
да о цару Самуилу.
... усијане жараче, које из ватре извлаче двије руке, подижу их и носе
кроз дим и са ломаче. Откривамо византијске војнике. Они су у оклопима и
панцирима, са штитовима на којима су крстови и грбови.
Џелат са жарачем иде право на очи везаног ратника македонског цара
Самуила. Жарач је све ближе његовим очима, разрогаченим од страха.
Жарачи се поново подижу, иду према очима једног словенског
ратника.
Чује се један, па други... трећи... крик.

18

19

Вељко Булајић (1928), један од водећих синеаста СФРЈ, који је за разлику од припад
ника тзв. црног таласа (Душан Макавејев, Живојин Павловић, Александар Петровић,
Ватрослав Мимица и други), снимао филмове који су били у складу са културном по
литиком Савеза комуниста Југославије. Аутор је партизанских спектакала као што су
Козара (1962), Битка на Неретви (1969) и Велики транспорт (1983), филмова о изград
њи социјализма, као што су Влак без возног реда (1959) и Узаврели град (1961) и других
остварења (https://sr.wikipedia.org/sr/veljko_bulajic, приступљено 21. 9. 2017).
Следи списак државних функционера којима је достављена Забелешка.
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Испред ломаче, везани један за другог, стоје дуги редови Самуилових
ратника. По страни од њих су оклопници, са исуканим мачевима; испред њих
један официр са пергамента чита текст на грчком језику:
– Ја, цар Византије Василије II наређујем: нека се ослијепе војници сло
венског цара Самуила; нека се сваком стотом остави само по једно око; нека
се пошаљу њиховом македонском цару – да се никад више не дрзну да мисле
о слободи...
Ка огњу на ломачи поново се спуштају жарачи, који се пуше од крви.
Долином Вардара, преко поља расцвјеталог мака којег повија вјетар,
тетурају се групе слијепих Самуилових ратника, држе се за руке.
Групе предводе Самуилови ратници којима су џелати оставили по јед
но здраво око. Они нијемо пролазе обалом бистрог Вардара.
Једна група македонских ратника прилази ријеци и поче да испира кр
ваве очне дупље.
Крв са њихових лица мути прозирну воду. Камера прелази на окрва
вљену воду, силази низ матицу, низ букове до кањона који се сужавају и опет
шире, до мирних струја, гдје вода, сва у сунцу, плава и бљештава, мирно про
тиче.
Наједном, потмули удари маљева разбише тишину.
Пад људског тијела у воду усталаса мирну површину ријеке...
Документ бр. 2
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ
I управа
Пов. број: 429209
24. VIII 1967. год.
Београд
ИНФОРМАЦИЈА
о насталим тешкоћама око реализације филма „Битка на Неретви“ због
интервенције Бугара код нас и СССР-а ради секвенце у филму о македонском
цару Самуилу – види белешку I управе број 424223.
У вези настале ситуације, а на молбу дирекције филма, I управа ДСИПа је организовала састанак на коме су учествовали: из међународног одељења
ЦК СКЈ Милошевић, ССРНЈ Мирковић, Комисије за културне везе Џуверо
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вић и Шукљевић, из Извршног већа СР Македоније В. Чашуле, из радне за
једнице филма Михалић и Врдољак и из ДСИП Вукелић, Зељуг, Сеферовић
и Мајкић.
На састанку су изнете информације и предлози одговарајућих установа
и комисија какве би кораке требало предузети с обзиром на интервенцију Бу
гара код нас и притисак на СССР.
За садашњу ситуацију око филма је карактеристично следеће:
1. Бугари су интервенцију у вези са секвенцом у филму о македонском
цару Самуилу пренели на дипломатско политички терен (интервенисали,
истина на нижем нивоу, у ДСИП-у и у Софији). Интервенисали су и код про
дуцената, не помињући више преузети договор о сарадњи. Очигледно [је] да
се са Бугарима не може рачунати да сарађују на овом филму (бугарско уче
шће нема већи значај и своди се свега на вредност од 4.000 долара).
2) Бугарска интервенција код СССР-а довела је до тога да СССР оду
говлачи са испуњавањем одређених договора у вези филма (долазак глумца
[Сергеја] Бондарчука20 и пиротехничара, одуговлачење договора за друге
глумце), дајући до знања дирекцији филма, преко овдашње амбасаде, да је
по среди бугарска интервенција због секвенце о цару Самуилу. Међутим, до
сада нису дефинитивно отказали учешће, али одуговлачењем, свесни шта то
значи за реализацију филма, врше својеврстан притисак на дирекцију филма
да се евентуално испусти секвенца о цару Самуилу.
Слабост наше садашње позиције према СССР-у јесте да се договори о
учешћу глумаца нису решили аранжманима, тако да постоји могућност да се
ствар пренесе на терен одбијања и одуговлачења самих глумаца.
Неучествовање СССР-а у овом филму озбиљно би угрозило његову реа
лизацију не само због вредности предвиђених совјетских глумаца, већ и због
чињенице што су се на тој претпоставци вршили и шири аранжмани код глу
маца и режисера на Западу (Кирк Даглас,21 [Виторио] де Сика22 и др.). Откази
20

21
22

Сергеј Бондарчук (1920–1994), народни уметник СССР-а, херој социјалистичког рада
и добитник награде Оскар, био је водећи совјетски синеаста у ери Никите Хрушчова
и Леонида Брежњева. Режирао је и тумачио главну улогу у филму Човекова судбина,
по новели Михаила Шолохова (1959), а животно дело му је вишечасовни, прескуп спек
такл Рат и мир, који је такође режирао и у коме је тумачио лик Пјера Безухова (https://
en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Bondarchuk, приступљено 21. 9. 2017).
Кирк Даглас, право име Исур Данијелович (1915), звезда класичног Холивуда, чувен
по улози Спартака у истоименом филмском спектаклу Стенлија Кјубрика (1960), https://en.wikipedia.org/wiki/Kirk_Douglas, приступљено 21. 9. 2017.
Виторио де Сика (1901–1974), славни италијански режисер и глумац. Аутор је неколи
ко класика епохе италијанског неореализма, као што су: Крадљивци бицикала (1948),
Чудо у Милану (1951) и Умберто Д. (1952). У познијим годинама режирао је одличну
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вање учешћа СССР-а нанело би огромну финансијску штету филму, како због
повољних аранжмана са СССР-ом, тако и због слабије прође филма.
3. Због интервенције Бугара, на њиховој познатој линији негирања
македонске хисторије, проблем за нас има унутрашњи политички аспект. СР
Македонија стоји одлучно да се не смије попустити Бугарима и да питање
има велики значај, да је прерасло у политичко питање и да у нашим односима
са Бугарском може постати преседан са далекосежним и опасним последица
ма које је тешко сагледати. Њих посебно забрињава чињеница да се СССР по
први пут укључује и меша у питања македонске историје, а у ширем контек
сту у „македонско питање“ уопште. Друг [Крсте] Црвенковски23 о овоме је
разговарао са Председником Републике и председником Савезне скупштине.
Влада СР Македоније сматра да код Бугара треба одлучно реаговати, а код
СССР-а покушати утицати да измени свој став.
На основу дискусије искристалисали су се следећи предлози и ми
шљења:
1. Да се одвојено третирају наше акције према Бугарској и СССР-у.
2. Да се код Бугара реагује одлучно, повезујући то и са низом других
појава у вези „македонског питања“ (песме Марковског, став према Миљев
ском, писање штампе итд.) што одудара од заједничких договора да ово пита
ње треба третирати на начин који неће оптерећивати наше односе.
3. Да се код СССР-а подузму најпре уобичајене интервенције како ди
рекције филма, тако и Комисије за културне везе. На тај начин спречили би
тактичко одуговлачење и довели [би] СССР у ситуацију да се мора и званич
но изјаснити. Уколико би став био негативан, са образложењем да је то због
секвенце у филму о цару Самуилу, тада би интервенцију требало подигнути
на дипломатско-политички ниво (обе прве интервенције већ су подузете).24
4. Мишљење је било већине на састанку да је вероватно да ће СССР на
стојати да избегне учешће у филму како не би био увучен у бугарско-југосло
венску полемику око „македонског питања“ полазећи првенствено од процене
да је ситуација за њега деликатна због настојања да сачува добре односе са
обе земље. СССР ће у овом моменту мање интересовати наша или бугарска ар
гументација око овог питања, а више политичка процена садашњих односа.

23

24

екранизацију романа Врт Финци-Континијевих Ђорђа Басанија (1970), https://en.wiki
pedia.org/wiki/Vittorio_De_Sica, приступљено 21. 9. 2017.
Крсте Црвенковски (1921–1991), македонски политичар; високи функционер СКЈ, по
сланик у Собрању СР Македоније и посланик Скупштине СФРЈ, министар у македон
ским и савезним владама. У овом документу се јавља у функцији савезног секретара за
просвету и културу.
Део реченице у загради је подвучен руком и дописан је упитник.
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5. На састанку није разматрано, нити је дирекција филма видела момен
тално алтернативу уколико СССР откаже учешће.
Молимо став и одлуку. Питање је хитне природе, јер је већ требало по
чети са реализацијом филма.25
Достављено [...]26
Документ бр. 3
Савезна комисија за
културне везе са иностранством
Пов. бр. 217
10. 9. 1967. год.
ЗАБЕЛЕШКА
о разговору председника Савезне комисије за културне везе са ино
странством, др Душана Вејновића, са И. Кисељовом, савјетником за културу
Амбасаде СССР у Београду, на пријему у Бугарској амбасади, 9. септембра
1967. године.
На сугестију друга Нијаза Диздаревића, члана ИК ЦК СКЈ, разговарао
сам са Кисељовом о тешкоћама које су искрсле у вези учешћа СССР у оства
рењу филма „Битка на Неретви“. Поставио сам му питање о чему се ради и
како је дошло до тешкоћа. Кисељов, наглашавајући приватни карактер инфор
мације, каже да су Бугари интервенисали у Москви и приказали филм „Битка
на Неретви“ антибугарским, поставили питање учешћа СССР у таквом фил
му и сл. Додао [je] да му је познато да су се Тито и [Тодор] Живков договори
ли да се таква питања не покрећу, да то рјешавају историчари и сл. и у том
смислу он лично сматра да би било најбоље да се ми са Бугарима нагодимо,
да се та сцена из филма брише, да су за СССР важни односи са обе социјали
стичке земље.
Изричито наглашавајући да му приватно говорим казао сам:– да је не
разумљиво зашто се СССР уопште у то мијеша и стоји иза националистичког
става Бугарске у питању које је историографија већ ријешила;– да је сигурно
да и СССР има интереса да учествује у филму који има одређени карактер.
Посебно [сам] овдје истакао учешће неких познатих имена совјетске кинема
25
26

Подвучено у оригиналу.
Следи списак државних функционера којима је достављена Информација.
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тографије; – да није никако њихова ствар када и како ћемо ми то ријешити са
Бугарима. Од тога не би требало да зависи њихова одлука у погледу учешћа,
него од цијелог филма чији значај они знају; – да су, колико ми је познато,
аранжмани већ били склопљени и сада их прекидати било би сасвим неразу
мљиво; – да сам за вријеме боравка у Москви наишао на разумијевање код Ро
манова, предсједника Комитета за кинематографију, који је изричито обећао
да ће се и лично заузети ако треба.
На све ово Кисељов [je] само понављао да [je] њима незгодно учешће
с обзиром на Бугаре и скренуо [je] разговор на терен заузетости Бондарчука,
немогућности да [Људмила] Савељева27 учествује због трудноће и сл.
Опет у интимном тону [сам] му рекао да [је] боље да тако са мном не
разговара јер он зна као и ја да ће Бондарчук учествовати у филму ако то од
лучи онај тко о томе одлучује у СССР.
Кисељов ме онда увјерава да [су] Амбасада и он лично много учинили
да СССР учествује у остварењу филма, да ми и не знамо колико и каквих те
шкоћа је ту било, да ће [они] још интервенисати и сл.
ДОСТАВЉЕНО [...]28

27
28

Људмила Савељева (1942), звезда совјетске кинематографије. Глумила је Наташу Росто
ву у Рату и миру Сергеја Бондарчука (http://www.imdb.com/name/nm0767567/, присту
пљено 21. 9. 2017).
Следи списак државних функционера којима је достављена Забелешка.

