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Панчо Виља и Емилијано Запата најпознатије 
су вође Мексичке револуције која је почела 1910. 
године а која и дан-данас има немерљив утицај на 
ослободилачке покрете широм света. Такав значај 
за будућност Мексичка револуција дугује пре све-
га храбром али стидљивом и ћутљивом генералу 
Емилијану Запати. И док је чувени Панчо Виља био 
генерал северне дивизије Ослободилачке војске, 
Емилијано Запата био је генерал јужне дивизије.

Емилијано Запата Салазар рођен је 8. авгу-
ста 1879. године у мексичком селу Аненекули-
ку, у области Морелос, као девети од десеторо 
деце. Као Mестик, делом европског порекла, а де-
лом Нахуа индијанац, течно је говорио нахуатл и 
шпански. Оставши без мајке у шеснаестој и оца у 
седамнаестој години, Запата је морао да напусти 
даље школовање и посвети се бризи о породици.

Главни циљ борбе Емилијана Запате била је 
аграрна реформа - расподела обрадиве земље си-
ромашним сељацима. И сам Запата био је сељачког 
порекла. Од малих ногу био је упознат са тешким 
животом мексичке сиротиње. Обрадива земља 

била је у рукама малог броја богатих људи који су 
постајали власници све веће површине огромних 
имања (хацијенди). Обичним сељацима, притисну-
тим репресијом и дужничким ропством, масовно 
је одузимана земља од које су живели. Репресив-
не мере над сељацима биле су честе. Запата је као 
дете присуствовао спаљивању кућа сељака који су 
се побунили због одузимања њихове земље. Гледао 
је и оца уплаканог када им је власник хацијенде 
одузео воћњак. Позивање на законско право влас-
ништва над земљом сељацима није помогло, јер 
су власници хацијенди имали контролу над ло-
калним судијама које су пресуђивале у њихову 
корист. Уместо да покорно прихвати потчињеност 
богатим земљовласницима, Запата је одлучио да се 
бори. Због учешћа у побуни ухапшен је и послат у 
војску. У тридесетој години живота изабран је за 
представника свог села који је требало да се избо-
ри за бољу будућност својих суседа. Како се прав-
ним методама ништа није могло постићи, Запата 
се определио за оружану борбу и одузимање земље 
од богатих земљопоседника и давање сељацима на 
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Боље умрети на ногама, него живети на коленима
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коришћење, како би земља припадала онима који 
је обрађују. Заступао је став да је ’’боље умрети на 
ногама, него живети на коленима’’, односно боље 
је умрети у борби за слободу него живот провести 
у ропству. 

Запата се 1910. године придружио борби про-
тив мексичког диктатора Порфирија Дијаза. Фор-
мирао је и командовао Ослободилачком војском 
Југа. Дијаз је 1911. године збачен са власти на којој 
је провео више од тридесет година. Међутим, како 
је и нови председник Мексика, Франциско Маде-
ро, одбијао да спроведе аграрну реформу, Запата је 
наставио да се бори. На захтев да разоружа своју 
војску одговорио је да ако људи не могу да се из-
боре за своја права док су наоружани, како ће онда 
то урадити када се разоружају... Мадеро, након што 
је изневерио дата обећања, наредио је Запати да се 
преда. Запата се повукао у планину где је поново 
почео да окупља своју војску а председнику пору-
чио да ’’може да почне да одбројава дане, јер неће 
проћи ни месец дана а ја ћу доћи у град Мексико са 
двадесет хиљада људи и имаћу задовољство да те 
обесим о највише дрво у шуми’’.

Покрет који је Запата основао био је заснован 
на локалном револту. Циљ му је био обнова сеоског 
власништва над земљом, шумама и водом. Засту-
пао је децентрализовану, независну демократију, 
подстакнуту заједничком традицијом и старим 
сеоским вредностима. Годинама је успешно во-
дио рат против боље наоружаног и снабдевеног 
непријатеља. Предводио је герилску борбу за 
спровођење аграрне реформе. На ослобођеној 
територији сељаци добијају право власништва 
над земљом што је главни циљ Запатине борбе. Та 
анти-феудална победа имала је одјека широм Мек-
сика и читаве Јужне Америке. Запата 1914. године 
осваја главни град Мексика. У то време Запатина 
војска састојала се од 25.000 бораца. Две недеље 
касније састаје се са Виљом који прихвата Запатин 
план аграрне реформе. 

Венустиано Каранца, који је постао пред-
седник Мексика 1914. године, уценио је Запатину 
главу. Мексички анархо-синдикалисти организују 
раднике у ’’Црвене батаљоне’’ како би се борили 
против Запате. Каранцине снаге побеђују Панчо 
Виљу и Запата остаје изолован. Запата је убијен 
из заседе 10. априла 1919. након што су га издали 
лажни савезници које је послао Каранца. 

Широм света Запата представља симбол храбре 
и упорне борбе за слободу. Од свих мексичких ре-
волуционарних вођа, Запата је био најпосвећенији 
социјалној правди. Његов утицај траје све до данас, 
посебно у револуционарним покретима у Јужном 
Мексику. Један је од најпоштованијих мексичких 
националних хероја, иако га неки карактеришу и 

само као обичног бандита. За многе мексиканце, 
посебно за сељаке и урођенике, Запата је био прак-
тични револуционар који се борио за слободу и 
аграрну реформу. Циљ му је био политичка и еко-
номска еманципација сељака у Јужном Мексику и 
ослобођење од сиромаштва. Најпознатији данашњи 
мексички народни покрет - Запатистичка војска 
националног ослобођења - познатији као ’’Запа-
тисти’’ - носи његово име као и многи градови и 
улице. Његов лик налази се и на мексичким нов-
чаницама. Марлон Брандо га глуми у филму ’’Viva 
Zapata!’’ (снимљен 1952. године). На протестима у 
Мексику често се узвикује парола: ’’Да је Запата 
жив, протестовао би заједно са нама’’ и ’’Запата је 
жив; Борба се наставља’’.

Након Запатине смрти међу мексичким 
сељацима веровало се да је Запата још увек жив и 
да чека одговарајући тренутак када ће поново по-
вести своју војску у борбу против богаташа који 
су узурпирали земљу. Тој вери допринеле су изјаве 
оних сељака који су ћутљивог генерала Запату 
ноћу виђали како преко планине јаше на свом бе-
лом коњу, држећи у једној руци пушку а у другој 
мачету намењену непријатељу и раду на њиви.



ПОКРЕТ ЗА С�ОБОДУ је организација која подржава раз�ичите 
иницијативе група и појединаца који се дос�едно и упорно боре 
за права потчињених и угрожених друштвених с�ојева ( радника, 
сељака, избег�ица.

Настао је 2004. године, инспирисан борбама запатистичког и 
а�терг�оба�истичког покрета против г�оба�них токова који су води�и 
ка соција�ној деградацији.

Покрет за с�ободу је 2009. године иницирао оснивање 
Координационог одбора радничких протеста чији је циљ хоризонта�но 
повезивање радничких група ради заједничке борбе за побољшање 
соција�ног по�ожаја и очување радних места.

Организовао је већи низ трибина, конференција и протеста током 
борбе против деиндустрија�изације, уништавања радних места и 
соција�не деградације. Подржавао је борбе за очување радних места 
у Рачи крагујевачкој, Зрењанину, Београду, итд.

Објављује низ бесп�атних пуб�икација чији је циљ интерно 
информисање припадника угрожених група ради њиховог повезивања 
и координисања.

Издавао је ба�канско издање часописа Z magazin у периоду од јуна 
2007. до марта 2009, који се продавао на киосцима широм Србије.

Продуцирао је већи број документарних фи�мова и видео снимака 
који информишу о организовању радничког отпора у Србији.

За�аже се за аграрну и соција�ну реформу у ск�аду са принципима 
партиципативне демократије, за хумано друштво које води рачуна о 
равноправности свих појединаца, и омогућава им да развијају своје 
људске потенција�е на путу ка самоос�обођењу ( дак�е, за истински 
демократско друштво у коме појединац има при�ику да утиче на своју 
судбину и доноси од�уке које непосредно утичу на његов живот и 
живот заједнице чији је део.
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