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Зашто смо отишли

Гордана Петковић Лаковић
Торонто, Онтарио, Канада

СВЕТ ЈЕ ВАШ 
ДА ГА ИСТРАЖИТЕ,

ОТАЏБИНА ЈЕ ВАША 
ДА ЈЕ НЕ ЗАБОРАВИТЕ

 

Почетак сваке године, а сада их је већ 27, враћа 
ми мисли на дане када смо направили једну од 
највећих животних одлука: одлуку да напустимо 

отаџбину. 
Тешко ми је да објасним зашто и даље имам исту 

кнедлу у грлу коју сам осетила оног кишног дана када 
сам отворила коверту која живот значи – са одобреном 
исељеничком визом. Уместо, како би се очекивало, да ме 
испуни усхићење и да ми се заврти у глави од среће, да од 
узбуђења не могу да дишем, испунила ме је туга. Одједном 
ми је било јасно да ћу напустити људе које волим и град у 
ком сам рођена и који познајем као свој џеп. 

Тих месеци пре одласка не слушам музику. Кнедла ми је у 
грлу и тешко ми је да говорим. Схватам да за собом остављам 
себе, онакву каква више никада и нигде нећу бити. Тада ни-
сам знала да ћу у годинама које следе трагати за одговором 
на питање ко сам ја и да га до данашњих дана нећу наћи. 

Не могу да будем она иста особа која се родила у Бе-
ограду, имала велику породицу и безбрижно детињство, 
веровала у будућност и градила снове окружена лепотама 
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своје отаџбине, нити могу да будем ово што сам данас, те 
сам тако постала – нешто између. 

Моја срце је остало у отаџбини, а кораци су ме одвели 
далеко од ње. 

Никада цела на једном месту. 

Сестро, пиши кад стигнеш

Посматрам родбину и пријатеље. Честитају на успеху. 
Неки искрено срећни, а млађи помало завиде. Не због 
тога што у рукама имамо излазну карту већ стога што је 
они нису добили. Неке од њих можда више нећу видети. 
Неки ће ми недостајати више него што сам икада могла 
да замислим. Пролазе ми кроз главу неиспуњени снови 
и филм који се није одиграо: шта би било кад би било. 
Паралелно са мојим филмом тече филм моје мајке, којој 
смо рекли да одлазимо само док ово лудило не прође и да 
се брзо враћамо. Бићемо целој породици кориснији тамо 
него овде – кажем не бих ли је утешила. Знам да није веро-
вала, али је одглумила за оскара. Филм Сестро, пиши кад 
стигнеш, у коме се опраштам са братом кога седам година 
нећу видети, и даље се врти. 

Кренули смо путем следећи пример многих који су 
деведесетих одлазили, али не и путем без повратка. По-
четком сваке године, и након пуних 27, питам се да ли би 
нам било боље да смо остали тамо или је боље што смо 
дошли овде, ма где овде да је. И да ли смо икада престали 
да живимо тамо и почели да живимо овде? Или смо оста-
ли делом тамо, а делом овде и, као на некој клацкалици, 
чекамо која ће страна да превагне па да се једном заувек 
одлучимо. Свесни смо да више не припадамо тамо, а још 
увек ни овде, а истовремено припадамо и овде и тамо. 

А како је вама тамо? Да ли сте срећни или сањате као 
некад ја о овде? Питате ли се како је нама? Да ли смо срећ-
ни овде или чезнемо за тамо? Из ове перспективе рекло 
би се и да и не, и добро и лоше, ни добро ни лоше. 
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Живот прве генерације миграната је за већину тежак, 
другоj је, пак, много лакше. Али прва генерација! За свог 
живота овде још нисам срела ни једног јединог потпу-
но срећног мигранта. Сви су на неки свој начин тужни. 
Можда зато што су непотпуни. Човек је потпун само онда 
кад има све своје вољене уз себе. Искуство показује да 
људи одлазе у иностранство у бољи и сигурнији живот, 
али духовно живе много горе. 

Са друге стране, много је несрећних и тамо. Тужно је 
када сване дан у ком глад надјача љубав према домовини. 
Кад промаја дува кроз новчаник и отвори кућна врата, 
кроз која излазиш са пасошем претвореним у карту у јед-
ном правцу. Када схватиш да не желиш да ти деца одрас-
тају у црној рупи која гута своје људе. Када је патриотизам 
нешто за чим ћеш плакати кад одеш. Или се можда варам?

Има ли међу отишлима оних који су схватили ко су тек 
када су почели да живе у окружењу других народа и јези-
ка? Колики део њиховог идентитета чини национална, а 
колики  припадност завичају?

Оно што доминира међу Србима, ма где да су на 
Земљином шару, јесте то што нису јединствен народ и 
што не престају да се деле на Србе Босанце, Србе Хер-
цеговце, крајишке Србе, Србе Крајишнике, Србе Славо-
нце, војвођанске Србе, црногорске Србе, прекодринске 
Србе, Србе у дијаспори (на, не дај, Боже, расејане Србе) 
итд. Ниједан други народ то не чини осим нас, што само 
наводи на закључак да још увек нисмо схватили разлику 
између националне припадности и држављанства, али ни 
између националне припадности и завичајности. Нација 
се чува тако што је јединствена, а не подељена. Где год да 
живе, Срби јесу ЈЕДАН те исти народ. Сви крварили и 
сви волели ИСТУ земљу: и они који су и разних разлога, 
па и политичких, одлазили, и они који су остајали. 

А где нас највише има? Овом приликом се не позивам 
на податке о привремено расељеним, исељеним и про-
тераним Србима, већ ћу изнети само неке податке о др-
жављанима Републике Србије. Грађани Србије највише 
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одлазе у Аустрију, а најдуже се на раду у иностранству за-
државају у Француској, Швајцарској и Немачкој, податак 
је који су у заједничком саопштењу 2019. објавили Репу-
блички завод за статистику и Дунавски транснационал-
ни програм. Према незваничним подацима, изузетим из 
истраживања РЗС-а и Дунавског транснационалног про-
грама, настао је и онај чувени виц: 

„Који су највећи српски градови? 
Беч у Европи и Чикаго у Америци, јер тамо живи по 

милион Срба.” 
Овоме се данас може додати и Торонто у Канади.

Да ли је време да се дијаспори посвети већа пажња? Да 
ли постоји разлика између нас овде и нас тамо? Шта је 
то што би могло да нас веже, да нас не раздваја и отуђује, 
посебно данас, када је свет као на длану а границе само на 
папиру?

Према незваничним подацима, српска дијаспора је у 
протеклих осам година у Србију унела више од 25 ми-
лијарди евра, али не као званичну инвестицију већ као 
помоћ родбини. Због високих банковних провизија, паре 
из иностранства у Србију најчешће стижу у џеповима, ко-
вертама, преко пријатеља, возача аутобуса итд. те би се, 
због непостојећих банковних трансакција, укупан износ 
инвестиција могао помножити са пет. Како нико није 
сматрао за сходно да донесе план за јачање веза с дијаспо-
ром, трећа генерација српских миграната, односно млади 
рођени ван Србије неће више имати родбину у Србији 
којој шаљу новац. 

Шта ово значи за Србију? 

Докле смо отишли

Није важно да ли смо тамо или овде, ми смо једно те 
исто све док сложно градимо пруге и мостове који нас по-
везују. Најлепши и најдрагоценији мостови које сам виде-
ла и тамо и овде грађени су од истог материјала: култур-
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не баштине српског народа. По њима је златним словима 
исписана историја о заједничким и личним достигнућима 
у којој се нико не одриче својих корена. Одлазак из земље 
не значи напуштање домовине. 

Колико је домовина у срцу, не зависи од тога где чо-
век живи, већ колико је спреман да јој пружи. 

У овом зборнику, трећем по реду под кровним нази-
вом Зашто смо отишли, доминирају посвећеност домо-
вини и професији, бризи о баштини и појединцу, а књига 
се завршава новом рубриком Да ли сте знали, у којој овом 
приликом подсећамо на канадску планину Путник, наз-
вану по српском војводи; на ловца на благо чији је живот 
као створен за блокбастер, Србина познатог под именом 
Блек Мајк; на борце за људска права Елизабет Ператро-
вић и Роја Ператровића и на Србина по коме је назван 
кратер на Месецу, Милутина Миланковића. 

Ово је, као и претходне две књиге, подједнако зборник 
дијаспоре и зборник матице. Подсетимо се чиме смо се 
руководили кроз претходне две публикације:

Право је сваког човека да исприча своју причу. На њего-
вој је савести, али и на умећу и знању, хоће ли се та при-
ча поклопити са чињеницама о месту, времену и људима. 
Приређивач, са друге стране, има обавезу да сваком доз-
воли да исприча своју причу. Тако се најбоље показује не 
само зашто смо отишли, него докле смо отишли, докле 
смо стигли на путу помирења. 

Понекад и понегде се од лажних новинских вести рађају 
митови – ни њих се поједини аутори овог зборника не 
одричу, и зато треба јасно одвојити историју, повест и 
догађаје од ауторског виђења југословенске прошлости и 
југословенске трагедије. Идеја приређивача је да приче о 
томе зашто смо отишли постану сведоци једног време-
на, једне фазе историје српског народа, а не само усмене 
исповести чувара и бранилаца српске баштине и њеног 
представљања у свету. 

Питање oтићи или остати је деценијама актуелно 
у Србији и другим крајевима бивше Југославије и, нажа-
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лост, погађа људе свих профила, вере, професија и узрас-
та. Отићи из отаџбине или у њој остати дилема је која 
мучи многе, а донети одлуку о напуштању земље је теже 
него из ње отићи. На питање шта је боље, не постоји 
универзални одговор. 

У трећој књизи нема митова, али има нових видика, 
односно погледа на професионалну оријентацију као раз-
лог за одлазак, док су сећања на страдања и патњу донекле 
пригушена, али не и потиснута. Период у ком су се ауто-
ри одазивали на позив за учешће у пројекту обележен је 
пандемијом вируса корона, што значи да смо се ухватили 
у коштац с временом, а у једном периоду нужно и у ко-
штац са слободним временом. Пандемија је сваког од нас 
навела на интроспекцију, преиспитивање и самоиспити-
вање, али и постављање не ствари, већ људи на своје ме-
сто. Сви смо увидели који су нам приоритети, али и ко 
су нам пријатељи. Признали смо и показали шта нам је и 
зашто важно. 

Чувари духа и хероји нашег доба

Српство је Милани Бижић важно, зато што је кључ 
њеног идентитета. Мим је трећа генерација Срба у Аме-
рици, са снажном љубављу за све ствари српске, коју пре-
носи даље онако како је њој самој пренета: 

„Моје баке и деке и неколико ујака радили су у челича-
ни Jones and Laughlin, само неколико улица од својих кућа. 
Управо је та заједница Срба одржала у животу љубав пре-
ма свом српском наслеђу.” 

Кроз сваку реч ове америчке Српкиње провејава ни-
колајевско учење о томе какав Србин треба да буде. Шест 
векова од Косовског боја обележила је на Газиместану: 
„Водила сам нашу групу песмом Ускликнимо. Касније сам 
схватила да ми је тај пут на Косово био једна од најуз-
будљивијих догађаја у животу, један од најсрећнијих.” 


