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УВОД

Ни метак ни омча.
Ни гиљотина, ни електрична столица.
Ни један од ових тужних посредника између живота и смр-

ти, ни један од ових инструмената којима се, неумитно, по-
журује престајање живљења не би смео да буде под заштитом 
закона.

Ни једног закона.
Јер, друштво у чијем закону постоји одредба да се у име тог 

закона, у име тог друштва, човек за казну може усмртити, 
мора да се озбиљно замисли над суштином свог човекољубља.

Увек сам тврдио да је смртна казна, независно од тежине и 
последица сваког злочина, ипак, одмазда. Неравноправан обра-
чун већине с појединцем.

Знам да је измишљена, да постоји због тога да би се друштво 
заштитило од најтежих деликвената, али она је, ипак, одмаз-
да, ипак неравноправан обрачун.

Гледао сам смрти у очи и на Бањици и у Матхаузену, гле-
дао сам људе кад су их одводили на стратишта, познавао сам 
многе осуђене на смрт јер сам, као бранилац, свакодневно кон-
тактирао с њима, и знам како се нељудски осећа човек осуђен 
да више не живи.

Ова књига, писана на основу стварних догађаја, истинита 
је драма људи који су се огрешили о друштвене норме, који су 
убили. Бранио сам двадесетшесторицу деликвената којима 
су судови изрекли смртне казне. Неке од њих су и извршене. Ако 
се узме у обзир да сам за 25 година, колико сам бранилац после 
рата, бранио више од 200 тешких случајева, кад је често тра-
жена смртна казна, може ми се веровати да знам дах смрти.

Ова књига је прилог схватању да је смртна казна неспојива 
са хуманизмом уопште а најмање са социјалистичким хума-
низмом.

Писац
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ПРЕДГОВОР

На телевизијском екрану одвијала се емисија „О смртној 
казни“. При крају емисије представљен је гледаоцима Милан 
Богуновић, човек чија је невиност утврђена на неколико сати 
пре стрељања. Било је то тужно подсећање на догађаје. На 
крају емисије водитељ је упитао Богуновића има ли шта да 
изјави. Богуновић је рекао само: ПАЗИТЕ КАКО СУДИТЕ.

Поставио сам тада себи питање може ли се „пазити кад се 
суди“ када се у списку кривичних санкција налази и смртна каз-
на, казна која се после извршења не може више исправити. Била 
је то једна стара дилема која вековима мучи многе правнике.

Волтер се у другој половини XVIII века, подстакнут једном 
судском заблудом, обратио друштву младих правника у Ми-
лану и замолио их да му помогну у борби против тадашњег 
схватања о смртној казни. Одазивајући се овом позиву Чезар 
Бекарија је 1764. године издао књигу „О кривичним делима и 
казнама“ и ова се година сматра као почетак протеста про-
тив смртне казне. Бекарија је тада рекао: „Ова вековима обил-
но примењивана казна која до сада није учинила људе бољима 
побудила ме је да испитам да ли је смртна казна заиста ко-
рисна и правична у добро уређеним државама“. Навео је да сма-
тра да је смртна казна некорисна и непотребна осим у сасвим 
ретким случајевима, да је незаконита, јер није сагласна са од-
редбама друштвеног уговора, да је некорисна јер не спречава 
злочинца да врши кривична дела, да је мање ефикасна него 
казна лишења слободе и да је неправедна јер су могуће судске 
заблуде. Иако је прошло доста времена од тада, разлози које је 
навео Бекарија остали су и до данас актуелни и временом су 
добијали само нову аргументацију.

Смртна казна води своје порекло још из најранијег доба људ-
ског живота. У прво време она није имала правни карактер већ 
је била вид приватне реакције. Држава, која је много доцније 
настала, усвојила је овај облик кажњавања и задржала га до да-
нас, штитећи своје интересе.
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жалост, врло млад завршио живот, а био је један од највећих му-
зичких талената које је Балкан изнедрио.

Кад се коначно распала Турска царевина, наши стари су се оку-
пили у овом месту да се договоре о будућности свог рода. Свесни 
да не могу да се боре за своју националну државу као други наро-
ди, јер су били расејани по свим градовима Балкана и још шире 
по Европи, после дужег већања, донели су историјску одлуку. Сва-
ки Цинцарин треба да воли земљу у којој је одлучио да се наста-
ни, треба да тој земљи буде одан и искрени патриота, да у оквиру 
својих могућности допринесе њеном развоју, али да у делићу срца 
увек зна да је пореклом Цинцарин. 

Овај савет је поштовао мој отац, а затим сам и ја наставио тим 
путем. Стога не чуди што смо веома често сврставани међу „вели-
косрбе”. Једном приликом сам новинару на сличну опаску узвра-
тио: „Нисам већи Србин од Срба. Исти толики Србин сам био и кад 
су они били мањи Срби од Хрвата. И то је све.” 

Листајући историју Србије, можемо се уверити да су овај завет 
испунили многи припадници наше етничке заједнице, од поли-
тичара (Никола Пешић, Цицар Јанко, Коча Поповић), преко ми-
нистара (Александар Цинцар Марковић, Лаза Пачу) и књижевни-
ка и песника (Момчило Настасијевић, Александар Вучо, Борислав 
Пекић, Александар Поповић, Бранислав Нушић, Јован Стерија По-
повић), до академика и научника (Михаило Пупин, Павле Савић, 
Драгослав Срејовић, Александар Дероко, Михаило Апостолски, 
Коста Кумануди и чувени Милтон Манаки, први филмски сни-
матељ на Балкану)...

Још један савет Цинцара је одржан: после Другог светског ра-
та, наши стари су одлучили да се престане са склапањем бракова 
унутар цинцарске заједнице. Иако изгледа као свесно национал-
но „самоубиство”, јер је временом дошло до асимилације Цинцара 
са другим народима, истовремено је спречена дегенерација ме-
ђу потомцима. 

Битољ, град конзулата, почетком двадесетог века је имао око 
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100.000 становника и школе на француском, грчком, румунском, 
турском, и ко зна ком још језику. Конзуларна представништва су 
смештана у лепа архитектонска здања, што је инспирисало и ста-
новнике свих националности да граде куће које су по својим реше-
њима спадале у најсавременије палате. Може се рећи да су засени-
ле доташање турске конаке и сараје. Тадашња млада битољска бур-
жоазија је, контактима са европским центрима, значајно обликова-
ла физиономију града. Начин живота у Битољу – од моде до култур-
них догађања и балова, разликовао се од живота у другим местима. 
Дакле, мешавина нација, вера и језика утицала је на брз развој гра-
да, и економски и културни. И дан данас је остала изрека да „прави 
аслан Битољчанин, осим матерњег, говори бар још три језика”. 

У граду и данас постоји део који се зове Дембел-чаршија. По ка-
фанама су обавезно седели богати грађани, они који су живели 
од ренте или трговине. Другим речима, ништа нису радили, а па-
ра су имали. На турском „дембел” значи лењивац, онај који не ра-
ди, а добро живи. Анегдота каже да је једном турски султан хтео да 
провери ко су већи дембели – они у Истамбулу или у Битољу. На-
редио је да се запали битољска кафана, у којој су дембели прово-
дили дан, и чекао. Када је ватра већ почела да гута столове, поска-
кали су сви осим двојице, једног Турчина и једног Македонца. Ко-
начно, Турчин је изгубио стрпљење и питао Македонца: „Шта да 
радимо? Изгорећемо!” А овај му је одговорио: „Како те не мрзи да 
говориш?!” И тако је проглашен победник. 

У тај и такав град доселила се и породица мог чукундеде Ада-
ма, са хиљадама досељеника који су стигли са свих страна.

Моја породица по оцу, у Битољу, била је врло богата, али је де-
да, по коме сам добио име, банкротирао између два рата. Деда 
Тома је био кујунџија и радио је са полудрагим камењем и сре-
бром. Постоји фотографија стола од дрвета, опточеног сребром и 
различитим полудрагим каменом, који је битољски еснаф покло-
нио турском султану Абдулхамиду. Занатлије које су направиле 
тај сто били су мој деда и његов рођени брат. 

Филота Фила

Објекат смртне казне био је различит. Од кажњавања 
животиња, умоболних и малолетника, држава је упоредо са 
својим јачањем све више проширивала смртну казну и на она 
дела која су била управљена против њеног уређења, политич-
ке, економске и социјалне структуре. Овај процес прошири-
вања добио је широке размере у средњовековним државама у 
Европи, а овоме је свакако допринело и хришћанство на свој 
начин. Од класичне поставке „не убиј“, која је важила у старом 
Риму и касније у периоду борбе за власт, полако се дошло до 
давања божанско-правног карактера смртној казни, а тиме 
и оправдања тортуре средњовековне инквизиције. Толстој је 
у својој књизи „Смртна казна и хришћанство“ тражио да се 
поштује библијска заповест НЕ УБИЈ. Сматрао је да смртна 
казна најбоље показује „грозоту човека кад се покрије капом 
захвала.“

Размера кажњавања у средњем веку огледала се колико у 
броју извршених казни, толико и у делима која су била запреће-
на смртном казном. У Француској се, пре револуције, смртна 
казна могла изрећи за 115 кривичних дела. На пример, за крађу 
светих ствари, зеленаштво, побачај, мађије, вређање суда и 
адвоката, скривање трудноће, итд.

У Енглеској је смртна казна била предвиђена у то време за 
160 кривичних дела, међу којима и за злонамерно сакаћење 
животиња, крађе преко једног шилинга у цркви, крађе писама, 
итд.

У Русији се смртном казном кажњавало у то време не-
овлашћено држање и продаја дувана, немарно и тромо пре-
ношење поште, итд. Судија Карбзов ушао је у све уџбенике 
кривичног права јер је изрекао близу 20.000 смртних казни. Од 
1748. до 1777. године (за 30 година) у једном округу Баварске било 
је осуђено на смрт преко 11.000 људи. Лондон је некад нази-
ван градом вешала, јер је за време Хенрија VII извршено 73.000 
смртних казни, већином над скитницама и просјацима. Ово 
није престајало ни касније када је покрет за укидање смрт-
не казне био врло познат, па је и 1831. године у Енглеској 1.600 
људи осуђено на смрт.

Судија Реми из Нансија хвалио се да је за време своје „беспре-
корне“ службе спалио 800 вештица. Низ још других података 
говоре нам о психози која је у то време владала, а која је сигур-
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провери ко су већи дембели – они у Истамбулу или у Битољу. На-
редио је да се запали битољска кафана, у којој су дембели прово-
дили дан, и чекао. Када је ватра већ почела да гута столове, поска-
кали су сви осим двојице, једног Турчина и једног Македонца. Ко-
начно, Турчин је изгубио стрпљење и питао Македонца: „Шта да 
радимо? Изгорећемо!” А овај му је одговорио: „Како те не мрзи да 
говориш?!” И тако је проглашен победник. 

У тај и такав град доселила се и породица мог чукундеде Ада-
ма, са хиљадама досељеника који су стигли са свих страна.

Моја породица по оцу, у Битољу, била је врло богата, али је де-
да, по коме сам добио име, банкротирао између два рата. Деда 
Тома је био кујунџија и радио је са полудрагим камењем и сре-
бром. Постоји фотографија стола од дрвета, опточеног сребром и 
различитим полудрагим каменом, који је битољски еснаф покло-
нио турском султану Абдулхамиду. Занатлије које су направиле 
тај сто били су мој деда и његов рођени брат. 

БРАНИО САМ НА СМРТ ОСУЂЕНЕ

но представљала једну од великих заблуда човечанства која је 
коштала хиљаде живота невиних.

Начин извршења казне такође се током времена мењао. У 
циљу застрашивања дуго времена се ова казна изводила јавно, 
у присуству масе света, и оваква места погубљења претва-
рала су се у стециште забаве, сујеверја и разних неукусности. 
Сам начин вршења казне био је грозан. Крвници су били веома 
добро плаћени и тражени службеници. Такмичили су се у из-
налажењу што суровијег начина извршења и њихова машта је 
ишла веома далеко.

Најстарији начин је свакако био каменовање до смрти, 
затим бацање са неке високе стене (у старом Риму – Тар-
пејска стена), а онда је дошло разапињање на крст, које је 
касније било укинуто јер је крст постао симбол државне 
вере. Тровање је био начин који су познавали још стари Грци 
и Египћани.

Персијски цар Кандис увео је дерање коже као казне за при-
мање мита. Затим, средњи век донео је кидање тела на кома-
де и тестерисање, као и извлачење црева око стуба. Бацање 
дивљим животињама, узиђивање и закопавање (сетимо се 
наше песме „Зидање Скадра“), затим убијање на точку (Душа-
нов законик), спаљивање, бацање у воду и набијање на колац су 
само неки од даљег начина извршења смртне казне.

Вешање, стрељање, одсецање главе и угушивање плином су, 
може се рећи, и данас постојећи начин извршења смртне каз-
не. Покушај хуманизације у вршењу смртне казне свакако је 
проналазак Француза Гилотина, 1789. године, чију је машину 
усавршио доктор Луј и која је почела у служби правде да функ-
ционише пре нешто мање од 200 година.

Наше социјалистичко друштво не одбацује прогресивна 
кривично правна схватања која се појављују још од XVI века 
и стално се шире и развијају тако да се под њиховим при-
тиском непрекидно реформише кривично право. Сигурно је 
да је ширење ових идеја допринело да се данас смртна казна 
не сматра главном казном већ као изузетак у систему кри-
вичних санкција. Смртна казна се данас све мање примењује у 
оним земљама где још постоји, а у 25 земаља је дошло до њеног 
укидања. Преовладава сваког дана схватање да је ова казна не-
хумана и да доноси више штете него користи.
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жалост, врло млад завршио живот, а био је један од највећих му-
зичких талената које је Балкан изнедрио.

Кад се коначно распала Турска царевина, наши стари су се оку-
пили у овом месту да се договоре о будућности свог рода. Свесни 
да не могу да се боре за своју националну државу као други наро-
ди, јер су били расејани по свим градовима Балкана и још шире 
по Европи, после дужег већања, донели су историјску одлуку. Сва-
ки Цинцарин треба да воли земљу у којој је одлучио да се наста-
ни, треба да тој земљи буде одан и искрени патриота, да у оквиру 
својих могућности допринесе њеном развоју, али да у делићу срца 
увек зна да је пореклом Цинцарин. 

Овај савет је поштовао мој отац, а затим сам и ја наставио тим 
путем. Стога не чуди што смо веома често сврставани међу „вели-
косрбе”. Једном приликом сам новинару на сличну опаску узвра-
тио: „Нисам већи Србин од Срба. Исти толики Србин сам био и кад 
су они били мањи Срби од Хрвата. И то је све.” 

Листајући историју Србије, можемо се уверити да су овај завет 
испунили многи припадници наше етничке заједнице, од поли-
тичара (Никола Пешић, Цицар Јанко, Коча Поповић), преко ми-
нистара (Александар Цинцар Марковић, Лаза Пачу) и књижевни-
ка и песника (Момчило Настасијевић, Александар Вучо, Борислав 
Пекић, Александар Поповић, Бранислав Нушић, Јован Стерија По-
повић), до академика и научника (Михаило Пупин, Павле Савић, 
Драгослав Срејовић, Александар Дероко, Михаило Апостолски, 
Коста Кумануди и чувени Милтон Манаки, први филмски сни-
матељ на Балкану)...

Још један савет Цинцара је одржан: после Другог светског ра-
та, наши стари су одлучили да се престане са склапањем бракова 
унутар цинцарске заједнице. Иако изгледа као свесно национал-
но „самоубиство”, јер је временом дошло до асимилације Цинцара 
са другим народима, истовремено је спречена дегенерација ме-
ђу потомцима. 

Битољ, град конзулата, почетком двадесетог века је имао око 

15

100.000 становника и школе на француском, грчком, румунском, 
турском, и ко зна ком још језику. Конзуларна представништва су 
смештана у лепа архитектонска здања, што је инспирисало и ста-
новнике свих националности да граде куће које су по својим реше-
њима спадале у најсавременије палате. Може се рећи да су засени-
ле доташање турске конаке и сараје. Тадашња млада битољска бур-
жоазија је, контактима са европским центрима, значајно обликова-
ла физиономију града. Начин живота у Битољу – од моде до култур-
них догађања и балова, разликовао се од живота у другим местима. 
Дакле, мешавина нација, вера и језика утицала је на брз развој гра-
да, и економски и културни. И дан данас је остала изрека да „прави 
аслан Битољчанин, осим матерњег, говори бар још три језика”. 

У граду и данас постоји део који се зове Дембел-чаршија. По ка-
фанама су обавезно седели богати грађани, они који су живели 
од ренте или трговине. Другим речима, ништа нису радили, а па-
ра су имали. На турском „дембел” значи лењивац, онај који не ра-
ди, а добро живи. Анегдота каже да је једном турски султан хтео да 
провери ко су већи дембели – они у Истамбулу или у Битољу. На-
редио је да се запали битољска кафана, у којој су дембели прово-
дили дан, и чекао. Када је ватра већ почела да гута столове, поска-
кали су сви осим двојице, једног Турчина и једног Македонца. Ко-
начно, Турчин је изгубио стрпљење и питао Македонца: „Шта да 
радимо? Изгорећемо!” А овај му је одговорио: „Како те не мрзи да 
говориш?!” И тако је проглашен победник. 

У тај и такав град доселила се и породица мог чукундеде Ада-
ма, са хиљадама досељеника који су стигли са свих страна.

Моја породица по оцу, у Битољу, била је врло богата, али је де-
да, по коме сам добио име, банкротирао између два рата. Деда 
Тома је био кујунџија и радио је са полудрагим камењем и сре-
бром. Постоји фотографија стола од дрвета, опточеног сребром и 
различитим полудрагим каменом, који је битољски еснаф покло-
нио турском султану Абдулхамиду. Занатлије које су направиле 
тај сто били су мој деда и његов рођени брат. 

Филота Фила

У нашој земљи смртна казна је данас практично сведена 
на два кривична дела, ако изузмемо кривична дела противу 
народа и државе, кривична дела против човечности и међуна-
родног права и кривична дела против оружаних снага код којих 
се може у доста случајева изрећи смртна казна, али се у прак-
си ова дела веома ретко појављују (примера ради навешћемо 
да је 1967. године само 1,8 одсто осуђених лица у казнено-по-
правним домовима издржавала казне због кривичног дела про-
тив народа и државе). Поред тога, низ од тих дела за која је 
предвиђена смртна казна у нашем Кривичном закону, може 
се извршити само у случају рата или непосредне ратне опас-
ности. Као што је познато постоје и даља ограничења за ову 
АНАХРОНУ казну у нашем закону: не може се изрећи према ма-
лолетном извршиоцу дела, жени која је дело учинила у бреме-
нитом стању и лицу које је било млађе од 21 године у моменту 
извршења дела. Из свих тих разлога, на пример, у нашој земљи 
у периоду од 1960. до 1967. године извршене су 22 смртне казне.

Међутим, иако се код нас пошло ка смањивању могућности 
за изрицање ове највеће казне, ипак се може поставити пи-
тање да ли је то довољно.

Смртна казна је, без обзира у којој се земљи изриче и зашто, 
увек одмазда друштва, а наш Кривични законик одбацује од-
мазду као елемент сврхе кажњавања. Нехуманост ове казне 
је очигледна јер друштво свесно, разумно и сталожено на про-
писани начин убија свог члана друштва, чинећи на тај начин, 
како сматрају аболиционисти, од једног два злочина. Иску-
ства су показала да превентивно дејство смртне казне нема 
већи ефекат од временски дуге казне затвора, иако се сматра 
обрнуто.

Историја је показала да у ономе добу када је смртна казна 
била главна у систему кривичних санкција није било пропор-
ционално ништа мање криминалитета. Међутим, после-
дице ове казне су вишеструке и што је најгоре неисправљиве. 
У систему кривичних санкција постоји увек неки постепен 
прелаз који је сразмеран тежини учињеног кривичног дела, 
међутим, овај прелаз не постоји када је у питању прелаз са 
временске казне на смртну. Читав развој педологије и тра-
жење нових путева ресоцијализације извршилаца кривичних 
дела базира на томе да нема „рођених и непоправљивих зло-
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жалост, врло млад завршио живот, а био је један од највећих му-
зичких талената које је Балкан изнедрио.

Кад се коначно распала Турска царевина, наши стари су се оку-
пили у овом месту да се договоре о будућности свог рода. Свесни 
да не могу да се боре за своју националну државу као други наро-
ди, јер су били расејани по свим градовима Балкана и још шире 
по Европи, после дужег већања, донели су историјску одлуку. Сва-
ки Цинцарин треба да воли земљу у којој је одлучио да се наста-
ни, треба да тој земљи буде одан и искрени патриота, да у оквиру 
својих могућности допринесе њеном развоју, али да у делићу срца 
увек зна да је пореклом Цинцарин. 

Овај савет је поштовао мој отац, а затим сам и ја наставио тим 
путем. Стога не чуди што смо веома често сврставани међу „вели-
косрбе”. Једном приликом сам новинару на сличну опаску узвра-
тио: „Нисам већи Србин од Срба. Исти толики Србин сам био и кад 
су они били мањи Срби од Хрвата. И то је све.” 

Листајући историју Србије, можемо се уверити да су овај завет 
испунили многи припадници наше етничке заједнице, од поли-
тичара (Никола Пешић, Цицар Јанко, Коча Поповић), преко ми-
нистара (Александар Цинцар Марковић, Лаза Пачу) и књижевни-
ка и песника (Момчило Настасијевић, Александар Вучо, Борислав 
Пекић, Александар Поповић, Бранислав Нушић, Јован Стерија По-
повић), до академика и научника (Михаило Пупин, Павле Савић, 
Драгослав Срејовић, Александар Дероко, Михаило Апостолски, 
Коста Кумануди и чувени Милтон Манаки, први филмски сни-
матељ на Балкану)...

Још један савет Цинцара је одржан: после Другог светског ра-
та, наши стари су одлучили да се престане са склапањем бракова 
унутар цинцарске заједнице. Иако изгледа као свесно национал-
но „самоубиство”, јер је временом дошло до асимилације Цинцара 
са другим народима, истовремено је спречена дегенерација ме-
ђу потомцима. 

Битољ, град конзулата, почетком двадесетог века је имао око 
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100.000 становника и школе на француском, грчком, румунском, 
турском, и ко зна ком још језику. Конзуларна представништва су 
смештана у лепа архитектонска здања, што је инспирисало и ста-
новнике свих националности да граде куће које су по својим реше-
њима спадале у најсавременије палате. Може се рећи да су засени-
ле доташање турске конаке и сараје. Тадашња млада битољска бур-
жоазија је, контактима са европским центрима, значајно обликова-
ла физиономију града. Начин живота у Битољу – од моде до култур-
них догађања и балова, разликовао се од живота у другим местима. 
Дакле, мешавина нација, вера и језика утицала је на брз развој гра-
да, и економски и културни. И дан данас је остала изрека да „прави 
аслан Битољчанин, осим матерњег, говори бар још три језика”. 

У граду и данас постоји део који се зове Дембел-чаршија. По ка-
фанама су обавезно седели богати грађани, они који су живели 
од ренте или трговине. Другим речима, ништа нису радили, а па-
ра су имали. На турском „дембел” значи лењивац, онај који не ра-
ди, а добро живи. Анегдота каже да је једном турски султан хтео да 
провери ко су већи дембели – они у Истамбулу или у Битољу. На-
редио је да се запали битољска кафана, у којој су дембели прово-
дили дан, и чекао. Када је ватра већ почела да гута столове, поска-
кали су сви осим двојице, једног Турчина и једног Македонца. Ко-
начно, Турчин је изгубио стрпљење и питао Македонца: „Шта да 
радимо? Изгорећемо!” А овај му је одговорио: „Како те не мрзи да 
говориш?!” И тако је проглашен победник. 

У тај и такав град доселила се и породица мог чукундеде Ада-
ма, са хиљадама досељеника који су стигли са свих страна.

Моја породица по оцу, у Битољу, била је врло богата, али је де-
да, по коме сам добио име, банкротирао између два рата. Деда 
Тома је био кујунџија и радио је са полудрагим камењем и сре-
бром. Постоји фотографија стола од дрвета, опточеног сребром и 
различитим полудрагим каменом, који је битољски еснаф покло-
нио турском султану Абдулхамиду. Занатлије које су направиле 
тај сто били су мој деда и његов рођени брат. 

БРАНИО САМ НА СМРТ ОСУЂЕНЕ

чинаца“. Смртна казна негира сва ова схватања и натерује 
суд да у свом образложењу наведе да према једном одређеном 
учиниоцу друштво стоји немоћно, те је стога неопходно да се 
брани од њега на најгори начин – убијањем. Опште је мишљење 
противника смртне казне да је потребно ову казну замени-
ти дугом временском казном, 25-30 година, с тим да трајање 
ове казне суд може скратити тек после 20 издржаних година. 
Постоји читав низ познатих филозофа, правника и других уг-
ледних људи који се нису ни у прошлости ни данас слагали са 
оваквим схватањима. Жан Жак Русо сматрао је да је смртна 
казна у одређеним условима оправдана. „ДА БИ БИЛИ СИГУРНИ 
ДА НАС НЕЋЕ НЕКО УБИТИ, ПРИСТАЈЕМО ДА БУДЕМО И САМИ 
УБИЈЕНИ АКО НЕКОГ УБИЈЕМО“, истицао је овај филозоф, же-
лећи да теорију друштвеног уговора прошири и у овој области.

Већ поменути Бекарија супротставио се овом схватању 
сматрајући да грађанин може на државну власт пренети само 
она права која има, а како нико нема права себе да убије, то 
право не може никоме ни пренети. Сматра се да још нису саз-
рели друштвени услови за њено укидање, те да не треба смрт-
ну казну гледати само као одређену кривично-правену меру, 
изоловано од живота. Једно испитивање нашег јавног мњења о 
смртној казни показало је да у посматраној групи 53,7% подр-
жава постојање ове казне, а 30,8% је против ње, док осталих 
13,5% нема одређени став. Највише мишљења о потреби по-
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противника смртне казне забележен је при овом испитивању 
у Македонији (46,1% ) и на Косову (36,8% ). Књига адвоката Филе 
Филоте која носи назив: „Бранио сам на смрт осуђене“, дола-
зи у једном тренутку када за оваквом литературом постоји 
потреба и интерес. Интерес широког круга читалаца да се на 
један аутентичан начин упознају са личношћу убица о који-
ма већином знају само из новинских вести, а потреба да се 
попуни једна значајна празнина у стручној литератури која 
је, нажалост, сиромашна сећањима, биографијама и описима 
радника у струкама које се боре против криминалитета и 
траже пута да поправе човека. Мислимо да овакве и сличне 
публикације треба да буду подстрек издавачима да наставе 
са оваквим едицијама, које би, попут ове књиге, на један сту-
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жалост, врло млад завршио живот, а био је један од највећих му-
зичких талената које је Балкан изнедрио.

Кад се коначно распала Турска царевина, наши стари су се оку-
пили у овом месту да се договоре о будућности свог рода. Свесни 
да не могу да се боре за своју националну државу као други наро-
ди, јер су били расејани по свим градовима Балкана и још шире 
по Европи, после дужег већања, донели су историјску одлуку. Сва-
ки Цинцарин треба да воли земљу у којој је одлучио да се наста-
ни, треба да тој земљи буде одан и искрени патриота, да у оквиру 
својих могућности допринесе њеном развоју, али да у делићу срца 
увек зна да је пореклом Цинцарин. 

Овај савет је поштовао мој отац, а затим сам и ја наставио тим 
путем. Стога не чуди што смо веома често сврставани међу „вели-
косрбе”. Једном приликом сам новинару на сличну опаску узвра-
тио: „Нисам већи Србин од Срба. Исти толики Србин сам био и кад 
су они били мањи Срби од Хрвата. И то је све.” 

Листајући историју Србије, можемо се уверити да су овај завет 
испунили многи припадници наше етничке заједнице, од поли-
тичара (Никола Пешић, Цицар Јанко, Коча Поповић), преко ми-
нистара (Александар Цинцар Марковић, Лаза Пачу) и књижевни-
ка и песника (Момчило Настасијевић, Александар Вучо, Борислав 
Пекић, Александар Поповић, Бранислав Нушић, Јован Стерија По-
повић), до академика и научника (Михаило Пупин, Павле Савић, 
Драгослав Срејовић, Александар Дероко, Михаило Апостолски, 
Коста Кумануди и чувени Милтон Манаки, први филмски сни-
матељ на Балкану)...

Још један савет Цинцара је одржан: после Другог светског ра-
та, наши стари су одлучили да се престане са склапањем бракова 
унутар цинцарске заједнице. Иако изгледа као свесно национал-
но „самоубиство”, јер је временом дошло до асимилације Цинцара 
са другим народима, истовремено је спречена дегенерација ме-
ђу потомцима. 

Битољ, град конзулата, почетком двадесетог века је имао око 
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100.000 становника и школе на француском, грчком, румунском, 
турском, и ко зна ком још језику. Конзуларна представништва су 
смештана у лепа архитектонска здања, што је инспирисало и ста-
новнике свих националности да граде куће које су по својим реше-
њима спадале у најсавременије палате. Може се рећи да су засени-
ле доташање турске конаке и сараје. Тадашња млада битољска бур-
жоазија је, контактима са европским центрима, значајно обликова-
ла физиономију града. Начин живота у Битољу – од моде до култур-
них догађања и балова, разликовао се од живота у другим местима. 
Дакле, мешавина нација, вера и језика утицала је на брз развој гра-
да, и економски и културни. И дан данас је остала изрека да „прави 
аслан Битољчанин, осим матерњег, говори бар још три језика”. 

У граду и данас постоји део који се зове Дембел-чаршија. По ка-
фанама су обавезно седели богати грађани, они који су живели 
од ренте или трговине. Другим речима, ништа нису радили, а па-
ра су имали. На турском „дембел” значи лењивац, онај који не ра-
ди, а добро живи. Анегдота каже да је једном турски султан хтео да 
провери ко су већи дембели – они у Истамбулу или у Битољу. На-
редио је да се запали битољска кафана, у којој су дембели прово-
дили дан, и чекао. Када је ватра већ почела да гута столове, поска-
кали су сви осим двојице, једног Турчина и једног Македонца. Ко-
начно, Турчин је изгубио стрпљење и питао Македонца: „Шта да 
радимо? Изгорећемо!” А овај му је одговорио: „Како те не мрзи да 
говориш?!” И тако је проглашен победник. 

У тај и такав град доселила се и породица мог чукундеде Ада-
ма, са хиљадама досељеника који су стигли са свих страна.

Моја породица по оцу, у Битољу, била је врло богата, али је де-
да, по коме сам добио име, банкротирао између два рата. Деда 
Тома је био кујунџија и радио је са полудрагим камењем и сре-
бром. Постоји фотографија стола од дрвета, опточеног сребром и 
различитим полудрагим каменом, који је битољски еснаф покло-
нио турском султану Абдулхамиду. Занатлије које су направиле 
тај сто били су мој деда и његов рођени брат. 

Филота Фила

диозан начин, а ипак читалачки интересантан, третирале 
осетљиву материју феноменологије криминалитета о којој се 
још увек у нашој земљи тако мало зна.

Пажљивом читаоцу ове књиге неће измаћи из вида присут-
на димензија превентиве и одређене дидактике, како за обич-
ног читаоца, коме је ово читање забава и прилика да се упозна 
на аутентичан начин са многим догађајима који су својевре-
мено узбуђивали широку јавност, тако и за адвокате, судије, 
тужиоце и друге раднике правосуђа, који ће у овим редовима 
наћи и таква места која ће им обогатити постојеће иску-
ство.

Свакако да овакав задатак није било лако постићи. По-
требно је доста умешности и стручности да би се овакав 
задатак реализовао. При оваквом раду постоји увек опасност 
да се литература ове врсте претвори у шунд и да се управи 
у правцу схватања да „добар адвокат решава све“. Оно што 
оваквим издањима даје одређену озбиљност, то је порука што 
дело овакве врсте мора да носи, а то је да се злочин не испла-
ти и да савршеног злочина нема.

Адвокат Фила Филота имао је пуно основа да се лати пи-
сања једне овакве књиге, да извуче из прашњивих фасцикли 
предатих забораву случајеве у којима се борио за утврђивање 
истине, али увек мотивисан да је смртна казна нешто анахро-
но и неспојиво са савременим друштвом. Бранећи на десетине 
оптужених за најтежа кривична дела, делио је са њима страх 
од смртне казне и гледао је присутан страх од смрти у њихо-
вим очима. У низу одбрана, овај адвокат био је појединим оп-
туженим лицима можда једини пред којим су могли да отворе 
своје срце и не очекују прекор. Значило је много тада за њих, као 
што је значила касније и вест да су осуђени на временску казну 
и још више сазнање да друштво није за њима затворило врата 
заувек, већ им пружа још једну даљу могућност да постану по-
ново његови корисни чланови. Међутим, треба бити реалан и 
знати да овакве одбране нису увек биле поздрављене од стране 
оних који су тешко оштетили оваква лица. Аутор ове књиге је 
зато често сенку претњи и над собом осећао, схватајући да је 
и то саставни део напорног и хуманог адвокатског позива.

Садржај ове књиге за многе ће бити „црн“, међутим, мисли-
мо да никада нешто није црно тако као што у први мах изгле-
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тио: „Нисам већи Србин од Срба. Исти толики Србин сам био и кад 
су они били мањи Срби од Хрвата. И то је све.” 

Листајући историју Србије, можемо се уверити да су овај завет 
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тичара (Никола Пешић, Цицар Јанко, Коча Поповић), преко ми-
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ка и песника (Момчило Настасијевић, Александар Вучо, Борислав 
Пекић, Александар Поповић, Бранислав Нушић, Јован Стерија По-
повић), до академика и научника (Михаило Пупин, Павле Савић, 
Драгослав Срејовић, Александар Дероко, Михаило Апостолски, 
Коста Кумануди и чувени Милтон Манаки, први филмски сни-
матељ на Балкану)...

Још један савет Цинцара је одржан: после Другог светског ра-
та, наши стари су одлучили да се престане са склапањем бракова 
унутар цинцарске заједнице. Иако изгледа као свесно национал-
но „самоубиство”, јер је временом дошло до асимилације Цинцара 
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ле доташање турске конаке и сараје. Тадашња млада битољска бур-
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дили дан, и чекао. Када је ватра већ почела да гута столове, поска-
кали су сви осим двојице, једног Турчина и једног Македонца. Ко-
начно, Турчин је изгубио стрпљење и питао Македонца: „Шта да 
радимо? Изгорећемо!” А овај му је одговорио: „Како те не мрзи да 
говориш?!” И тако је проглашен победник. 

У тај и такав град доселила се и породица мог чукундеде Ада-
ма, са хиљадама досељеника који су стигли са свих страна.

Моја породица по оцу, у Битољу, била је врло богата, али је де-
да, по коме сам добио име, банкротирао између два рата. Деда 
Тома је био кујунџија и радио је са полудрагим камењем и сре-
бром. Постоји фотографија стола од дрвета, опточеног сребром и 
различитим полудрагим каменом, који је битољски еснаф покло-
нио турском султану Абдулхамиду. Занатлије које су направиле 
тај сто били су мој деда и његов рођени брат. 
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да и никада се не може боље упознати прави живот који пише 
најбоље романе, ако се не сагледају све опасности странпути-
це која води у злочин.

Међународни колоквијум посвећен смртној казни, који 
се одржао у Португалији 1967. године, препоручује потпуно 
и дефинитивно укидање смртне казне за сва кривична дела, 
замену смртне казне временским казнама, а до доношења де-
финитивних законских текстова у овом правцу и суспензију 
примене.

Књига Филе Филоте мислимо да је дело доприноса овој пре-
поруци коју са толико жара подржавају противници смртне 
казне широм целог света.

Смртна казна у савременом и будућем друштву мора по-
степено ишчезавати. При садашњем посматрању питања 
оправданости постојања смртне казне у једном друштву 
мислимо да треба ставити акценат на питање шта и ко се 
штити смртном казном, наиме за која дела је предвиђена и у 
којој мери се у конкретном друштву она примењује. Од одгово-
ра на ово питање зависи свакако и одговор колико ће још вре-
мена протећи и када ће бити реализована жеља и нада да ова 
казна постане прошлост. Људи попут ауторове књиге бориће 
се и желети да нам то време што више приближе, а желети и 
борити се за нешто лепо и хумано, већ је лепо и хумано.

Др ЖИВОЈИН Л. АЛЕКСИЋ
виши научни сарадник Института за криминалистику у 
Београду
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