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О времену прошлом више говори сачувани рецепт за 
спремање зеља у кметским кућама, него тачан датум 
погибије краља.

 Драган Великић, Случај Бремен

Олујни ветрови историје много штошта подигну 
и понесу на својим крилима, тако се и у видокругу права 
наједном нађу многе необичне ствари.

др Тибор Варади

Постоји у књизи Тибора Варадија (Списи и људи – 
Приче из адвокатске архиве, Академска књига, Нови 

Сад, 2015.) једна анегдота по којој је, револтиран крити-
кама које је на његов рачун износила Лењинова удовица 
Надежда Крупскаја, Стаљин запретио како ће Лењину 
именовати нову удовицу! Иако се у књизи др Варадија ова 
анегдота помиње тек узгред, свеједно да ли је истинита или 
не, она прилично прецизно илуструје сву релативност тер-
мина историјских (не)правди и поузданости оне историје 
коју, знамо већ, увек пишу победници. Писана с ванред-
ним осећајем за историјске детаље и нијансе, књига Спи-
си и људи – Приче из адвокатске архиве се и те како бави 
историјом и њеним последицама, успевајући оно што се, 
из визуре и победника и побеђених, чини потпуно немо-
гућим – а то је излазак из оквира уобичајених дихтомија 
неправде и правде, победника и побеђених и томе слич-
но… Захватајући период дужи од једног века, Варадијева 
књига настајала је на основу докумената сачуваних у ар-
хиви о судско (у)правним процесима које су пред судови-
ма и званичним органима данашњег Зрењанина водили 
чланови породичне адвокатске мануфактуре Варади. Ад-
вокатску канцеларију Варади је 1893. у Великом Бечкереку 
основао Тиборов деда Имре Варади (Вáрадy Имре), у кан-
целарији је радио, затим је и водио Тиборов отац Јожеф 
Варади (Вáрадy Јóзсеф) – напослетку и јунак наше приче, 
сам Тибор Варади (Вáрадy Тибор). У тренутку свог отва-
рања, канцеларија Варадијевих у Великом Бечкереку на-
лазила се унутар државног оквира који је захватала тада-
шња Аустроугарска монархија, затим у Краљевини Срба, 
Хрвата и Словенаца, па Краљевини Југославији; за време 
Другог светског рата Großbetschkerek је био под немачком 
окупацијом, а потом, након ослобођења, у Зрењанину, који 
је у државним оквирима федеративно-народне, па соција-
листичко-федеративне, напослетку и Савезне Републике 
Југославије, односно Србије и Црне Горе те данашње Ср-

бије. Током овог временског периода и сама варош неколи-
ко пута мењала је имена: Nagybecskerek, Велики Бечкерек, 
Петровград,  Großbetschkerek – све до актуелног Зрењани-
на. Већ самом чињеницом да је канцеларија Варадијевих 
била активна током наведених историјских ломова и за-
окрета – доследно заступајући своје клијенте и настојећи 
да из друштвених вртлога сачува и спаси појединце, људе 
чији се животи увек одвијају у сенци неке историје – са-
чуване пресуде, тужбе, жалбе, молбе, преписка и остала 
материјална документација представљају прворазредне 
историјске документе. 

Крећући се, попут клатна, између данашњих догађаја и 
оних од пре сто година, било да пише о процесима вође-
ним због кафанских певања националистичких песама 
од почетка XX века наовамо, судским процесима против 
Мирослава Мандића, Ота Толнаија и Роже Шандора пово-
дом за комунистичке власти спорним, потом и забрање-
них бројева часописа Új Symposion раних седамдсетих, 
“злочинима” припадности и правним случајевима вође-
ним у историјским вртлозима Првог и Другог светског 
рата, односно одмаздама које су се догађале како током 
самих ратова тако и након ослобођења 1945 – Тибор Вара-
ди заокупљен је феноменом цикличног кружења апсурда 
и виталности зла као конституената историјских проце-
са. Описујући и анализирајући примере о томе како су у 
различитим временима исти преступи били другачије ка-
тегорисани и кажњавани – Варади  у историји пронала-
зи место за мале људе и њихове личне, животне судбине. 
Појединачни случајеви којима се бави тичу се људи чије 
су егзистенције насилно сабијане у догме и обрасце – при 
чему су, променом образаца, носиоци ових судбина па-
дали као прве жртве модификованих идеолошких догми. 
Сличну тврдњу износи и мађарски историчар уметности 
Лоран Хеђи када тврди како је Централна Европа подне-
бље на ком се историја циклично понавља, а њен терет 
увек прелама преко леђа појединаца. Релативност тер-
мина историјске правде, помешана са осећајем охолости 
који се обично јавља код победника, једнако је погубна 
колико и историјске неправде које се у име те правде, на-
водно, исправљају… Указујући у којој су мери принципи 
историјске правде релативни и сукобљени са принципима 
права и праведности кроз примере националних, верских, 
идеолошких, расних и класних дискриминација, Варадије-
ва књига има и значај упозоравајућег документа, пошто 
нам из прве руке демонстрира како политичком лудилу, по 
правилу, није потребно много да се рашири. Једна од кључ-
них Варадијевих теза јесте та да ниједна – чак ни најбезна-
чајнија манифестација нечовечности – никад не би смела 
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бити занемаривана нити олако узимана, пошто се, када га 
догађаји једном покрену, историјски жрвањ тешко заус-
тавља и меље углавном невине жртве. Пишући о судбини 
најстаријег Бечкеречког дневног листа Хирадо/Торонтал, 
који је излазио чак и за време немачке окупације, односно, 
његове власнице Шарлоте Маре која породични посао у 
издаваштву наставља након смрти мужа, Варади случајеве 
забрана овог листа и голготу његове власнице узима као 
сликовиту демонстрацију ситуације којим се слободи го-
вора и независности штампе претпоставља слобода при-
лагођавања и (ауто)цензуре. Отуда пресуда медију заправо 
није ништа друго до пресуда истини!

Књига Списи и људи уверљиво је штиво које сведочи 
и о послератном сумраку, затим и одумирању војвођан-
ског грађанства: у Бечкереку људи су говорили три јези-
ка. Варади  сведочи о масовним прогонима и запленама 
јеврејске и ромске имовине од стране немачких окупатора, 
али и погромима и запленама имовине банатских Немаца 
након Другог светског рата, баш као и процесима вође-
ним против жена које су, будући да су живеле у мешови-
тим браковима, као своје пригрлиле флуидне, нестабилне 
идентитете. Залажући се за принципе слободних избора, 
често и нужностима промена и прилагођавања идентитета 
зарад опстанка у трусним подручјима, Тибор Варади, као 
правник и као писац, исказује висок степен емпатије, не-

пристрасности, аналитичности, те вансеријско познавање 
и разумевање сложености и привремености историјских и 
друштвених процеса. Документаристички прецизно осве-
тљавајући промене државних оквира, правних поредака и 
идеолошких модела, Варади демаскира и саме идеологије и 
политичке поретке (пре свих фашистички и комунистич-
ки), у којима се нечовечност лаконски смештала у теоријс-
ке оквире заштите класних, националних, идеолошких и 
осталих интереса… Показујући емпатијско разумевање 
турбулентних друштвених околности, Тибор Варади са 
пуно такта и мере диференцира и преиспитује и власти-
ту, односно објективност професије којом се бави, једнако 
колико то чини и по питању одговорности самих судија и 
судова. У књизи Списи и људи пред нама је не само угледни 
правник и адвокат, него и остварени писац али и Човек 
Тибор Варади – способан да рационално сагледава и ем-
патијски суживљава са недаћама које су пролазили његови 
(књижевни) јунаци. Књига Списи и људи Тибора Варадија 
говори о праву, правди, части, идеалима. Реч је о делу које 
се, у највећој могућој мери остварујући претпостављени 
идеал историјске и литерарне објективности, бави малим, 
обичним људима и њиховим животним причама које у 
официјелним историјама по правилу остају незаписане.


