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Леонард Немет, Бачка Паланка

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКА ТОПОГРАФИЈА БАЧКЕ ПАЛАНКЕ

I   АРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ 

Архитекрура је уметност креације,

она је потпуно дело људског духа.

Од свих области људског стваралаштва, вештина градње је

најчвршће повезана са развојем и напретком човечанства.

Архитектонско стваралаштво је вештачка природа, лепота

изражена љубављу и креацијом урбаног простора, кућа,

паркова, споменика, ограда, капија, тргова и улица. Историчари

уметности и архитектуре, кроз стилове градње, функционалност

и конструкциjу, посматрају време у коме су грађевине стваране,

као и економске, културне, моралне, естетске и социјалне

кодове које су у њих утиснули друштва и људи који су их

градили.

Добар географски положај и саобраћајна повезаност, а нарочито

нарасла економска моћ, покретали су развој нашег града, по

угледу –    бар кад је ахитектура у питању – на велике градове

Аустроугарске и Немачке. Такође, културолошке везе немачког

и мађарског становништва Паланке унапредиће комуникацију са

европским центрима у којима је процват сецесије, као новог

стила градње, био на врхунцу. 

Уобичајена је пракса, и то не само код наших хроничара, да

приликом истраживања прошлости пажњу усмеравају на

историју и археологију, а градитељство, као материјални

артефакт културно-историсјког наслеђа,  потискују у други план

или потпуно занемарују као релевантну историјску грађу.

Међутим, непокретна културна добра, односно споменици

културе нашег града, поред историјске, имају и велику
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Марковића, пилтора из Новог Сада, а иконе је 1785. године

сликао Јован Исаиловић Старији, познати сликар нашег позног

барока на подручју Карловачке митрополије; црква Светог

Пантелејмона у Обровцу из 1782 године. У самом граду,

најстарији сакрални објекти су: римокатоличка црква Безгрешног

зачећа Маријиног, изграђена 1793. године у духу раног

класицизма; православна барокна црква Рођења св. Јована

Крститеља, чија је градња трајала од 1785. до 1801. године, на

прелазу из познобарокне у класицистичку епоху, а чији је

иконостас осликао Георгије Јездимировић 1811. Године;

евангелистичка барокна црква из 1892. године и римо-католичка

црква Св. Антуна Падованског, саграђена 1927. године у стилу

модерне. Од сакралних објеката поменућемо:  градско гробље

с капелом, католичко-евангелистичко гробље са гробљанском

црквицом у нео-готском стилу и Св. Водица, на Гајдобранском

путу, а недалеко од те локације и јеврејско гробље.

Сакрални објекти који нису одолели зубу времена, а понајвише

нашој бахатости и небризи су: римокатоличка црква Св.

Елизабета у Новој Паланци, саграђена 1910. у неоготском стилу,

оштећена 1945. и срушена 1965. године; православна црква

срушена у поплави око 1780. године;  јеврејска синагога –

маварски стил – срушена 1957. године;  калварија са капелом

(данас је ту бензинска пумпа НИС-а), срушена 60-их година 20.

века; православно гробље (ту је данас Расадник 1);  католичко

гробље у Новој Паланци и гробље на ширем подручју Клостера

(ту је данас ОШ „Свети Сава“); утопљеничко гробље (данас је ту

клаоница „Бачка“); Св. Водица на старом Букинском путу.

Пејзажна и партерна архитектура 

Пејзажно обликованих простора – отворених површина, вртова,

паркова и парковских насеља – нема много у нашем граду. У

складу са тим, и избор изражајних елемената пејзажне

архитектуре – слободне затравњене површине, хабитуси

дрвећа, ружичњаци, фонтане, водоскоци, павиљони и др. – није

велики. А како је реч о елементима који су подложни сталним

променама и који су, као претежно живи организми ограниченог

архитектонску, уметничку и етнолошку вредност. Целокупно

градитељско наслеђе Бачке Паланке из друге половине 19. и са

почетка 20. века, посматрано кроз културно-историјску призму,

делимо на архитектуру и традиционално народно градитељство.

За разлику од грађевинарства, архитектура је уметност градње

објеката, с циљем формирања и организовања унутрашњих

простора, намењених најразличитијим функцијама и потребама

људи, у складу са техничким достигнућима конструкције и

уметничким дометима епохе у којој су грађени.  

1. Сакрална, пејзажна и партерна, споменичка, профана

архитектура

Архитектуру Бачке Паланке, коју с обзиром на функцију и намену

можемо поделити на: сакралну, пејзажну и партерну, споменичку

и профану, представићемо тако што ћемо, из разумљивих

разлога, многе грађевине само набројати, а неколико објеката

са одликама типичних стилова градње и детаљније описати.

Стручна служба Покрајинског завода за заштиту споменика

културе Војводине рекогносцирала је целокупни градитељски

фонд Бачке Паланке и предложила да се двадесет пет објеката

третира као архитектонска баштина, која треба да буде

заштићена од деградације и девастације, у складу са

установљеним категоријама заштите.  

Сакрална архитектура

То су они објекти  у нашем граду који су преживели време и

идеолошке предрасуде, заправо најстарије и најбоље очуване

грађевине у физичком, стилском и уметничком смислу.

Најстарији и уметнички најважнији објекти на територији

Општине Бачка Паланка су:  православна барокна црква Св.

Кузме и Дамјана у Нештину, подигнута 1756. године, коју је

осликао највећи сликар раног барока у нас Теодор Крачун; црква

Светог Јована Златоустог  у Силбашу из 1759 (барокни звоник

из 1790), чију су вишеспратну олтарску преграду вероватно

резбарили мајстори из радионице Арсенија и Аксентија
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Паланци (круг „Меркура“); дрворед дивљег кестена у Улици ЈНА

и столетна стабла црне тополе и дуда.

У граду нема много отворених или затворених простора

решених у складу са принципима архитектонског и

урбанистичког уређења партера – партерне архитектуре – тј.

терена око објеката, прилазних саобраћајница, шеталишта,

тргова, пијаца, опремљених архитектонским елементима попут:

поплочаних подних површина, цветних леја, клупа, чесама,

фонтана, каделабра, степеништа, прилаза, рампи... Најећи

захват  те врсте изведен је последњих година на простору Улице

Краља Петра Првог, између Трга Братства и јединства и пресека

са Улицом Светозара Милетића, који је претворен  у пешачку

зону која са парком испред зграде СО Бачка Паланка чини једну

просторну целину уређену у складу са принципима партерне и

пејзажне архитектуре. 

Споменичка архитектура 

У нашем граду је, не тако давно, споменичка архитектура била

врло важан сегмент непокретног културног наслеђа јер је била
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трајања (што изискује сталну негу, одржавање и подмлађивање),

слика је потпуна с обзиром на скромне могућности којима

располажу комуналне градске службе. 

Од објеката пејзажне архитектуре на подручју Општине,

највреднији је  стари парк дворца породице Дунђерски у

Челареву, који се простире на парцели од 7,33 хектара. Тај

комплекс је стављен под заштиту државе 1968. године, као

културно добро треће категорије. Парк је пејзажно конципиран

делимично у нео-барокном стилу. У његовом предњем делу се

налазе два објекта, од којих је већи изграђен око 1835. године, у

класицистичком стилу, као партерна стамбена грађевина-

дворац, када је приближно и парк обновљен. На имање, односно

у парк, улази се кроз две симетрично постављене капије, са чије

обе стране се налазе украсни камени лавови у лежећем

положају, природне величине. У централном делу платоа налази

се правоугаони базен са водом, који је окружем партерном

биљном архитектуром, прилазним стазама, травњацима,

бордурама од шимшира и стаблима тисе. Међу аутохтоним

вредним врстама дрвећа које доминирају парком су: храст

лужњак, крупнолисна липа, бела топола, клен, јавор, бели и

пољски јасен, затим, стабла дуда и багрема, као и четинари: бор,

јела, кавкаска и дугоигличаста јела и др.

Објекти пејзажне архитектуре у нашем граду који су у функцији

и служе намени су: парк-порта католичке цркве; парк испред СО

Бачка Паланка; дворишни паркови Народне библиотеке „Вељко

Петровић“ и парк ПУ „Младост“ (кућа Лудвига Рајса); засад

мочварног чемпреса (посађен 1941. године) на шеталишту

Милана Јанића; дрвореди платана и вртно-партерна

архитектура испред јавних објеката и стамбених зграда.

Поменућемо и неколико паркова у селима наше општине: парк

у Карађерђеву, парк у центру Обровца и у Новој Гајдобри,

спомен-паркови  у Товаришеву и Младенову.   

У нашем граду је било и неколико паркова, који су, нажалост,

уништени или им је промењена намена: парк хотела „Касина“

(данас стадион „Славко Малетин - Вава“); дворишни парк виле

„Линденшмит“ (угао улица ЈНА и  Југ Богданове); парк у Новој

10 Леонард Немет
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Крајем деведесетих година 20. века, враћамо се верској и

националној споменичкој архитектури, подижући спомен-

обележја из националне историје, а градимо и обнављамо

девастиране крстове у насељима и атару наше општине. Леп

пример овог последњег је подизање спомен-крста у атару села

Обровца 2012. године (изливен у бетону, висок шест метара), и

обнављање заветног крста девастираног између два рата, у

атару истог села. 

Подижу се и обнављају верски објекти, а подигнути су и

споменици: Гаврилу Принципу – у Товаришеву и Луки

Вукаловићу – у Гајдобри. У плану је подизање још неколико

споменика верског и националног карактера у општини Бачка

Паланка.

Профана архитектура 

Профана архитектура Бачке Паланке обухвата градско језгро са

стамбено-пословним, привредним, управним и јавним објектима

намењеним разним садржајима. Стилска архитектонска

обележја која те   објекте сврставају у архитектонске споменике

културе предмет су овог нашег рада. Архитектонска и

градитељска културно-историјска топографија нашег града, када

је реч о профаној архитектури и етнолошки важним објектима

народног градитељства,  треба да буде водич за наше госте, а

нас Паланчане треба да подсети на прецизне локације

појединих објеката из корпуса нашег архитектонског и

градитељског наслеђа.

Непокретно културно наслеђе Бачке Паланке, у смислу

урбанистичке диспозиције, делимо на: просторну култутрну

целину старог центра нашег града са западном индустријском

зоном и објекте грађанске архитектуре ван просторно-културне

историјске целине. Прва група објеката смештена је на парној

страни Улице Краља Петра Првог, од Трга Братства и јединства

до угла са Улицом Милана Курепе, а на непарној страни

обухвата само објекат под бројем 9 (палата Ресели), затим

обухвата Трг Братства и јединства у целини, Улицу ЈНА од

почетка до угла са Улицом Веселина Маслеше и улице Браће

Рибникара  и Милана Курепе – у целини.
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на високом уметничком нивоу. Нажалост, неки вредни

споменици порушени су после Првог или Другог светског рата.

Споменик Сент Иштвану (Светом Стевану), исклесан у граниту

у природној величини и постављен на високом каменом

постаменту у новопаланачком парку, рад будимпештанског

вајара Ерноа Калоша, срушен је после Првог светског рата.

Други, ништа мање вредан, уметничко-историјски споменик,

подигнут нашем суграђанину Карлу Мезеију, постављен на

мермерном постаменту у парку хотела „Касина“, срушен је

непосредно после Другог светског рата. Споменици Св.

Флоријану (заштитнику од пожара), који се налазио код

католичке цркве, и Светом Ивану Непомуку (заштитнику рибара

и воденичара), код СРЦ „Тиквара“, срушени су шездесетих

година двадесетог века. Многи заветни и спомен-крстови, на

раскрницама улица нашег града и у паланачком атару, због наше

бахатости и идеолошких предрасуда, порушени су или

девастирани после Другог светског рата. 

Рушењем споменика једне културно-историјске епохе, отворен

је простор изградњи нових идеолошки прихватљивих споменика

и споменика са наглашеном симболиком без елемената верског

и националног идентитета. Из тог периода су две спомен-бисте,

пред Домом здравља – народном хероју др Младену

Стојановићу и књижевнику Вељку Петровићу, испред истоимене

библиотеке. У СРЦ „Тиквара“  постављен је барељеф кајакашу

Милану Јанићу, а ту је и споменик подигнут поводом одбране

Бачке Паланке од поплаве 1965. године. 

На улазу у Бачку Паланку из правца Новог Сада, налази се

споменик у облику чамца (обелиск), а у Доситејевој улици,

спомен-база на кућишту породице Стојаковић. У Улици Жарка

Зрењанина, на локацији некадашње синагоге, не тако давно

подигнут је споменик жртвама фашистичком погрома над

паланачким Јеврејима. Постављено је више спомен-плоча на

културно-историјским објектима, како у нашем граду, тако и у

селима наше општине, где се запажа богатство спомен-обележја

из НОБ-а.
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имитацијом окулуса изнад сваког прозорског окна. Два бочно

постављена трокрилна прозора у централном делу главне

фасаде, у фасадним пољима између крајњих ризалета који

надилазе кров, надвишена су профилисаним тимпанонима у

форми лука. 

Дворишна, јужна, фасада  окренута је пејзажној архитектури

парка. На њој доминирају три куполе, од којих је централна

највећа. Бочне куполе су постављене на најистуренијим

угловима кровне конструкције, полукружне су основе и

опшивене су лимом. Централна купола, смештена у средњем

делу зграде, захвата простор од уличне до дворишне фасаде,

коју носе пиластери ослоњени на архитравну профилисану

греду  покривену лимом. 

И екстеријер и ентеријер Рајсове стамбене куће делимично су

девастирани, а неки делови објекта и потпуно срушени.

Оригинална столарија у највећој мери је сачувана, а гипсана

декорација на таваници, нарочито централне кружне дворане, и

два бронзана лустера у стилу сецесије са флоралним и

зооморфним мотивима у целости су  сачувани. 

Фасадна декорација и архитектонски елементи, преузети из

класицистичког и барокног вокабулара, чине овај објекат, у
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Западну индустријску зону обухвата простор железничке

станице Нова Паланка са старим железничким насељем до

објекта ложионице и окретнице, затим се простире Улицом

Николе Тесле, Брегалничком улицом и Тргом Ослобођења до

Улице Иве Лоле Рибара, где се та културно-историјска целина

завршава. 

2. Топографија просторне културно-историјске целине

старог центра са западном индустријском зоном

Кућа Лудвига Рајса – П У  „Младост“

Стамбена кућа на парцели бр. 5462 КО Бачка Паланка, у Улици

ЈНА  бр. 18 (обданиште ПУ „Младост“), саграђена је почетком

XX века и била је власништво Лудвига Рајса – велепоседника

(имао велики земљишни посед на граници обровачко–

товаришко–гајдобранског атара – данас Рајсов салаш). То је

приземни стамбени објекат са подрумом, постављен на

регуалционој линији улице, симетрично конципиран (пре

девастирања), са главним колским улазом (ајнфор капија),

постављеним бочно, са десне стране куће, као и малом

наткривеном пешачком капијом. Оно што овај стамбени објекат

чини посебним јесте, пре свега, распоред просторија око

централнe кружне дворане, као и велика полукружна тераса,

која се отвара према дворишном парку. 

Улична фасада, као и основа, у централном делу је незнатно

заобљена (сегментни лук), што са кровном конструкцијом и

куполом чини складну целину. Северна, главна улична фасада

подељена је у три сегмента, а средишњи сегмент је такође

подељен у три целине. Две крајње фасадне целине (бочни

ризалити), имају по три прозорска окна, која раздвајају

пиластери са модификованим јонским капителима. Изнад

прозора су надзиде – атике, које се полукружно завршавају

изнад кровне конструкције, у којима су окулуси (округли прозори)

надграђени флоралним мотивима. На централном делу фасаде

су такође три прозора у форми трифоре, одвојенa пиластерима,

који се завршавају геометријском малтерском пластиком и
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Оригинални изглед куће Лудвига Рајса



Објекат је изграђен на самом крају XIX века, на катастарској

парцели бр. 5654, у Улици ЈНА бр. 4, данас са правом

коришћења ПУ „Младост“ Бачка Паланка.

Основа зграде је разуђена и неправилног облика, повучена у

односу на регулациону линију улице, као слободно стојећа

приземна вила са подрумом. Северна и западна фасада су

богато украшене плитком малтерском пластиком геометријских

форми. Северна основа овог  објекта степенасто се повлачи у

односу на уличну регулацију, а најистуренији део завршава  се

отвореном, благо заобљеном терасом. Улична фасада

конципирана је асиметричном надзидом (ризалитом), која

надвисује кровну конструкцију и завршава се у  највишем делу

атиком. На централном делу ове фасаде налазе се два

двокрилна прозора са надградњом и два излаза на терасу на

бочним странама, постављена тако да чине целину. Изражена

вертикална подела фасаде  изведена је профилацијом или

лизенима, као и флоралним елементима у плиткој пластици.

Вертикала фасаде, поред поменутог степенастог ризалита,

завршава се металном осмоугаоном лантерном на слемену

крова.
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стилском погледу – и поред трагова еклектике (историзма) – у

суштини ипак сецесијски конципираном грађевином. Посебно

занимиљиво решење представља велика полукружна дворишна

тераса, која повезује унутрашњи простор куће и велики парк у

дворишту. Пејзажна архитектура је делимично девастирана,

нарочито у вртно-партерном делу, а столетна стабла су

неадекватно заштићена – многа и посечена – тако да је стилска

припадност парка непрепознатљива.

Кућа у Улици ЈНА 18 представља врло интересантно

архитектонскио дело талентованог архитекте, нарочито у

смелом естетском одступању од академских решења тог

времена у архитектури Војводине.

Потребно је објекат што пре вратити у првобитно стање,

наравно колико је то могуће, и привести га намени, која би била

у складу са његовим културним и историјским значајем.

Вила Линденшмит – ПУ „Младост“

Други објекат који заслужује пажњу историчара уметности и

архитектуре (због своје стилске чистоте и слободнијег приступа

организацији унутрашњег простора) јесте вила Линденшмит.
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Цртеж измењеног изгледа куће Лудвига Рајса

Вила Линденшмит почетком XX века



функционалности унутрашњег простора. Објекат је од изузетне

културно-историјске важности због својих архитектонских и

уметничких карактеристика, као редак пример модерно

обликоване самостојеће стамбене зграде у духу сецесије у

Војводини. Вила Линденшмит је значајан споменик културе, не

само за Бачку Паланку.

Палата Ресели

Овај спратни пословно-стамбени објекат, у оквиру културно-

историјске целине старог центра Бачке Паланке, у Улици Краља

Петра Првог бр. 9, на катастарској парцели 3068/1, грађен је око

Првог светског рата у духу еклектике, с јаким утицајем касне

мађарске сецесије. Посебност овог  некада раскошног

споменика грађанске архитектуре у нашем граду  огледала се у

његовој монументалности, складности и симетричном распореду

грађевинских целина. Палата је изграђена преко целе ширине

грађевинске парцеле, на ниском парапету, с подрумском етажом
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Западна фасада виле Линденшмит је такође асиметрично

конципирана у три поља, где средишњи, најшири, надвисује коту

кровног венца, уосталом, као и на уличној фасади. Средишњи

ризалит је извучен у односу на основну линију објекта и у њему

се налази троструки прозорски отвор (трифора), а изнад су три

мања таванска прозора квадратног облика. На бочним,

симетричним, пољима западне фасаде  су по два прозорска

отвора (бифоре) са лезенима и правоугаоним пољима са

стилизованом флоралном орнаментиком.

Источна фасада је мање разуђена и на њој је засвођени главни

улаз у зграду са степеништем и по два носећа стуба са сваке

стране, на којима лежи троугласти тимпанон (забат) који

надвисује кровни венац. 

Јужна (дворишна) фасада је најскромније декорисана, и данас

је готово у потпуности заклоњена анексом, грађеним

седамдесетих година прошлог века за потребе обданишта, који

нема посебну културно-историсјку вредност. У продужетку јужног

крила зграде, на парцелама бр. 5656 и 5653, налазио се парк

који је уништен приликом градње некадашње парне пекаре у

Улици Југ Богдана. 

Такође, овде треба поменути објекат који је на истој парцели као

и вила Линденшмит, на самом углу улица ЈНА  и Југ Богдана.

Некада пословни простор, данас стамбени објекат правоугаоне

основе, фасадно обликован у стилу сецесије,  чини целину са

централном зградом. 

Посебан архитектонско-стилски елемент чине ковине и зидани

парапет са капијом испред уличне фасаде зграде. Ограда од

кованог гвожђа, капија и ограда терасе чине једну целину, где се

понављају кружни мотиви у вертикалним низовима.

Ентеријер је углавном сачуван, а концепција слободно стојећег

објекта омогућила је функционалнији распоред просторија, и

доноси значајне новине у односу на традиционалну грађанску

кућу тог времена. По својој стилској оријентацији, као и читавом

архитектонском концепту, вила Линденшмит припада епохи

сецесије. Уочљив је утицај бечке архитектуре на прелазу векова,

нарочито у слободнијем приступу екстеријеру и осмишљеној

18 Леонард Немет

Вила Линдешмит данас, Улица ЈНА 4



исклесаним ликом бога трговине Меркура у плиткој каменој

пластици. Лево од капије су улазни портал и излог пословног

дела у централном пољу оивичени лизенима, који по вертикали,

од приземља преко спратног дела зграде, одвајају бочне

фасадне целине. На спратном делу централног фасадног поља

је наглашено извучен еркер са два двокрилна прозора, а на њ

се са бочних страна надовезују два мала балкона ограђена

металном  стилски кованом оградом. У централном делу кровне

зоне, у нивоу мансарде, изведен је валовити забат с трифором,

у чијем завршном делу се налази окулус –  украшен

орнаментиком у плиткој малтерској пластици – карактеристичан

за мађарску варијанту сецесије.

Лево и десно фасадно поље је симетрично, уздржане украсне

орнаментике, делимично због стилске припадности. Већим

делом, нарочито у приземљу зграде, фасада је девастирана,

што отежава сваку стилску препознатљивост. Вредни су помена,

када је реч о орнаментици на фасадном делу, натпрозорни

флорални венци, рађени у теракоти, и два идентична рељефна

приказа урађена у каменој пластици – на којима купидони (мали

наги дечаци), окренути један према другом, изнад главе држе

земаљску куглу као симбол истине „да на младима свет остаје“.

Складност целом објекту дају две лантерне изнад кровног

покривача, левог и десног крила зграде, тако што забат – који

такође надвисује кровну конструкцију централног дела,

кореспондирајући са кордонским венцем – сугерише јединство

спрата и мансарде. Само један детаљ делимично нарушава

иначе строгу симетрију уличне фасаде на палати Отмара

Реселија. Ова архитектонска недоследност се огледа у

распореду прозорских отвора, тако што два двокрилна и један

трокрилни прозор чине целину на почетку левог крила зграде, а

на десном  полазе из средине објекта.

У дворишном делу зграде, такође изнад пасажа ајнфор капије,

извучен је еркер, који са унутрашње стране спратног дела зграде

осветљава степениште и хол, који је украшен пиластерима са

имитацијом капитела  на које се наслања таванска конструкција.
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испод централног уличног дела зграде, и извучена је на

регулациону линију улице. Можда је интересантно истакнути као

куриозитет, да су из подрума директно на плочник улице

вертикално излазила два теретна лифта, који су били у функцији

манипулације робом, којом су снабдевана три локала

(продавнице-дућана) у приземљу зграде. Објекат је тако

конципиран  да је приземни део зграде пословни простор, а лево

и десно спратно крило, као и дворишни део  стамбено-пословни.

Цела спратна етажа је тако архитектонски организована, да чини

потпуно одвојене две стамбене целине, које кореспондирају са

двориштем и улицом преко два посебна степеништа и улазна

портала у пасажу ајнфор капије. Мансарда чини посебну

архитектонско-уметничку целину, која даје одређену

репрезентативност целој  палати, а посебно разуђеност и лепоту

уличној фасади. 

У централном фасадном пољу, с десне стране је засвођена

ајнфор капија, чији се лук (архиволта) на највишој коти завршава
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Палата Ресели око 1940.



Овај објекат старе архитектуре градили су отац Карло и син

Отмар Ресели (1893–1960), земљопоседници и трговци на

велико, познати добротвори и хуманитарци кроз историју нашег

града. Отмар је препородио Добровољно ватрогасно друштво и

изградио Ватрогасни дом. Био је истакнути друштвени и

политички радник  (народни посланик у Краљевини Југославији),

истакнути антифашиста и добротор. Старопаланчани и данас

причају о његовом доброчинству и херојству: За време

окупације, све силбашке добровољачке породице из Првог

светскот рата окупациона власт је истерала из кућа и дотерала

на дунавску скелу, с намером да их протера у Срем, који је тада

био под влашћу Независне Државе Хрватске. Он је стао испред

колоне од 35 српских добровољачких породица, дао гаранције

(неки кажу платио)  команданту хонведа и овај их је пустио да

се врате кућама. 

Друга прича се тиче Влатка Мачека, који је био у приватној

посети код Отмара и у добром расположењу, по наговору

домаћина, обратио се народу са балкона палате. Најављујући

свог госта окупљеном народу, на његово изненађење, Отмар је

рекао да ће Влатко Мачек издејствовати код краљевске владе

финансирање макадамског пута до Младенова, што је овај

немајући куда и обећао, а обећање одржао. Пут је изграђен

1937. године.

У књизи „Успомене на Паланку“ Адалберта Карла Грауса,

објављеној 1958. године, Отмар Ресели између осталог пише:

„Свакако се још увек радо сећам веселих и пријатних рођендана

код Срба, а посебно њихових свечара, пре свега код мог бившег

комшије Жарка Протића, ветеринара Богдана Ивковића и Воје

Стефановића; то су биле породичне свечаности којима сам се

знао данима унапред радовати. Не могу заборавити ни веселе

мушке вечери са мојим некадашњим преферанс или алсоспарти

другарима Пиштом Шнајдером, др Рајтером, др Јеглом, Јошком

Блажеком, Богданом Ивковићем, Радом Палишашким, са којима

сам за картарошким столом дочекивао зоре.“ Отмар Ресели је

умро у Лондону 1960. године, а своја писма у поменутој књизи

је потписивао са „баштован из Лондона“.
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Лево и десно крило дворишног дела зграде су симетрични, с тим

што је на крају десног крила, изнад кровне конструкције, назида

за таванско степениште, која надвисује једноводни кровни

покривач.

Грађевинска столарија је сачувана у изворном облику, гипсана

декорација је девастирана, подне и плафонске облоге, због

прокишњавања крова, делимично су уништене, а целокупни

екстеријер и ентеријер су у веома лошем стању. 
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Палата Ресели, централни део са мансардом



„подржављена“ и постала Државна грађанска школа. Такође, и

пројектант зграде Грађанске школе на Тргу Братства и јединства

инг. архитектуре Франц Рајхл, на неки начин је уткан у историју

нашег града. Наиме, по завршетку школске зграде, пројектовао

је 1907. године и цркву у нео-готском стилу, за католичку Жупу

новопаланачку, која је, као што већ рекли, завршена 1910.

године, а после оштећења (од немачког гранатирања 1945) и

срушена 1965. године. Затим, рођени брат архитекте Франца

Рајхла Вилхелм Рајхл, био је власник фабрике цементних плоча

и вештачког камена у Паланци (плочице, степеништа, облоге за

соклу и др.), а што је важније за наше културно наслеђе,

Вилхелм је имао лепу кћер Адријану-Аурелију, која ће 1897.

постати супруга чувеног паланачког сликара Франца Ајзенхута,

чији син Георг је 1926. основао фабрику за израду кожне

галантерије „Меркур“.

Али да се вратимо архитектури. Објекат је смештен на међу

некадашње немачко-мађарске основне школе (некада ОШ

„Клара Фејеш“, данас средња школа „9. мај“) и Парохијског дома
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Кроз овај кратак уметничко-историјски пресек палате Карла и

Отмара Реселија, у најкраћем смо сагледали градитељску епоху

с почетка 20. века и судбину људи који су је градили.

Грађанска школа – Музеј града

Зграда Грађанске школе (данас Музеј града) на Тргу Братства и

јединства бр. 21, катастарска парцела бр. 3081/1 КО Б. Паланка,

у друштвеној је својини – носилац права коришћења је Културни

центар Бачка Паланка. 

Зграду је пројектовао и градио од 1901. до 1903. године

архитекта Франц Рајхл (Апатин 1869 – Будимпешта 1960), за

106.000 круна, по налогу инвеститора – Бачке жупаније и Среза

паланачког. Предисторија овог објекта одвешће нас у последњу

четвртину XIX. века, када се, на предлог Карла Мезеија, 1886.

године оснива једноразредна средња школа, која је била

смештена у кући др Перлеса (данас Улица М. Курепе бр. 14) и

која ће прерасти у четвороразредну до 1898. године, када је
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Грађанска школа, снимак из прве половине XX века

Палата Ресели данас



Улаз у зграду обезбеђују два одвојена улазна портала, који су

омогућили да приземље, као посебна целина (женска школа),

буде у функционалном смислу овојено у односу на спратни део

(мушка школа), у који се улазило из дворишта, кроз хол, па

широким степеништем од вештачког камена на спратну етажу.

У јужном крилу је смештена фискултурна сала у приземљу, а на

спрату свечана сала, док су у северном крилу смештене две

учионице. Дворишни део зграде и на првој и на другој етажи има,

целом дужином објекта, ходнике који повезују четири учионице

приземља и четири учионице на спрату, док је у централном,

испуштеном дворишном делу у обе етаже мокри чвор. Испод

северног крила зграде налазе се подрумске просторије, а терасе

(које преко дрвеног степеништа повезују спратну етажу)

оивичене су оградом од кованог гвожђа, што представља

посебан архитектонско-стилски елемент касне мађарске

сецесије. Ентеријер је углавном сачуван у првобитном стању,

али захтева, уосталом као и објекат у целини, хитну

рестаурацију, делимичну реконструкцију и конзервацију.

На крају, рецимо нешто о историјату Грађанске школе, која скоро

стотину година остаје у функцији образовања средњошколаца

наше општине, па и шире. Настава се до краја Првог светског

рата одвијала на мађарском и немачком језику, а први директор

је био Јанош Кардош. По завршетку Великог рата, формирају се

мешовита одељења (зазидан је јужни улаз), настава се изводи

и на српском језику, а од 1931. укида се настава на немачком.

Тада је директор био Димитрије Рашић.

Након ослобођења 1945,  Грађанска школа постаје Непотпуна

мешовита гимназија, а од 1948. је Потпуна мешовита гимназија,

с називом  Државна реална гимназија Бачка Паланка. У згради

су биле смештене:  Техничка школа, Економска школа и основне

школе „Клара Фејеш“ и „Веселин Маслеша“. Данас је у згради

старе Грађанске школе смештен Музеј града Бачке Паланке.
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римокатоличке цркве (данас Гимназија „20. Октобар“ и

економска школа „Др Радивој Увалић“), а чеоно је извучен на

регулациону линију улице, окренут ка западу. Зграда је

једноспратна са основом у облику ћириличног слова „П“, а

северно и јужно крило зграде даје симетричност и скалдност

целокупној концепцији објекта. Дворишна фасада је разуђена

већ поменутим крилима, као и централним делом, који је

наглашено извучен у односу на основни правац дворишне

линије.

У архитектонској концепцији препознат је јак утицај архитектуре

историцизма, а нарочито је наглашена стилска пре-

познатљивост на уличној фасади, која је у основи приземља и

спрата, завршно са кровним венцем, у централном делу и на

јужном и северном крилу извучена у односу на регулациону

линију улице. Прозори су двокрилни и трокрилни, у приземљу

засвођени полукружно, а на спрату равним тимпанонима, што

зграду, попут кордонског венца, пресеца хоризонтално и

наглашава две етаже. Централни део уличне фасаде се

завршава барокним ризалетом, који надвисује кровни венац, и

кореспондира са плитком малтерском пластиком наизменичких

низова геометријских фигура. 
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Основа приземља Грађанске школе



касне мађарске сецесије, са два улазна портала и подрумском

етажом испод две трећине објекта. Јужни улаз са приземљем

био је пословни део објекта, а северни улазни портал и спрат

чинили су стамбени простор породице Илг, који је повезан

дрвеним степеништем са приземљем и малим тремом  који

излази у дворишни парк. 

Архитектонска вредност овог објекта огледа се, пре свега, у

његовој стилској чистоти, складности грађевиснких маса и

функционалности, која кореспондира између пословног и

стамбеног простора. Наравно, најбогатије је украшена улична

фасада, која је на повишеном парапету (сокли) целом

вертикалом благо извучена, како њен централни део, тако и

улазни портали, закључно до кровног венца. Цео улични

фасадни фронт подељен је по вертикали на пет поља: јужни и

северни портали  полукружно засвођени, изнад којих су

елипсасти окулуси, док су на спрату двокрилни прозори, такође

полукружно засвођени. Лево и десно од централног дела

фасаде налазе се целине оивичене пиластерима, са по два

равно засвођена трокрилна прозора у приземљу и два

полукружно засвођена трокрилна прозара на спрату. Централни

део у приземљу има четири двокрилна прозора које раздвајају

пиластери са модификованим капителима. На спратној етажи

централног дела уличне фасаде је балкон оивичен кованом

оградом, а везу са спратом чине три полукружно засвођена

отвора (два двокрилна прозора и балконска врата). Изнад

прозора спратног дела зграде повучен је у плиткој малтерској

пластици кордонски венац, који хоризонтално пресеца уличну

фасаду и оштро одваја тавански простор објекта, који се

завршава барокним ризалетом са два мања двокрилна прозора,

изнад кровног венца централног дела. Кров је двосводан, са

четири кровна отвора опшивена лимом, који прате вертикалну

поделу фасаде профилацијом. Целокупна фасада је богато

украшена геометријским формама, што употпуњује концепт

сецесије у архитектонском и естетском погледу.  

Дворишна (западна) фасада је у декоративном смислу много

скромнија, а вредна је помена наглашено извучена просторија
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Кућа др Едуарда Илга – Народна библиотека „Вељко

Петровић“

Кућа Едуарда Илга (Eduard Illg), најпре пословно-стамбени

објекат, па санаторијум, а данас Народна библиотека „Вељко

Петровић“, на Тргу Братства и јединства бр. 30, катастарска

парцела бр. 3165 КО Б. Паланка, у друштвеној својини, грађена

је на прелазу XIX у XX век.

Некада у Школској улици (данас Трг Братства и јединства), била

је прека приземна кућа породице Илг, омеђена са јужне стране

зградом штампара Черничека (где је данас Тржни центар

„Мозаик“), а на северној страни Раповом (Rapp) кућом (данас

Жупни уред римокатоличке цркве). Др Едуард Илг је био срески

лекар у Паланци, а затим, од 1888. године, лекар моћне „Кран

касе“ у Немачкој Паланци, што му је омогућило да на плацу

срушене породичне куће подигне велику и лепу једноспратну

зграду, која је и данас један од најбоље очуваних објеката из тог

периода у нашем граду. 

Зграда је подигнута на самом почетку XX века, правоугаоне

основе, дужом страном уз регулациону линију улице, у стилу
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Данашњи изглед уличне фасаде куће др Едуарда Илга



који  излази  на  Улицу  Југ Богдана –  мртвачница.  За  првог

послератног директора АТД-а постављен је др Завиша Завишић,

а болница је 1947. године опремљена донацијом Уједињених

нација. Пресељењем АТД-а у новоизграђени објекат (некада

управна зграда ППО Бачка Паланка), Илгова зграда је 1968.

предата на управљање Народној библиотеци „Вељко Петровић“.

Та установа се и данас налази у Илговој кући. 

Три куће у Улици Краља Петра Првог

Те куће са бројевима  4, 6 и 8, на катастарским парцелама бр.

3152, 3151 и 3150 КО Бачка Паланка, грађене  су око Првог

светског рата у духу историзма. То су раскошни објекти

грађанске архитектуре  подигнути на повишеном парапету испод

кога су подрумске просторије. Прва кућа је грађена за потребе

„Српске банке”, која је пропала 1924. године, а објекат купује

„Хрватска штедионица“, коју ће пред Други светски рат купити

власник „Меркура“, син сликара Франца Ајзенхута, Франц Георг

Ајзенхут, убијен 1942. године у Илоку. Друга кућа је била

власништво земљопоседника Беле Брукнера. Данас су обе у

власништву фирме „Нектар“ из Бачке. Паланке. Трећу кућу је

градио др Оскар Брукнер као стамбено-пословни објекат, у којем

је био смештен ортопедски санаторијум, а чија фасада је данас

готово потпуно девастирана.

Хагова кућа

Хагова кућа у Улици Краља Петра Првог 21 је спратни пословно-

стамбени објекат, у друштвеном власништву, са правом

коришћења редакције „Недељних новина“ у спратном делу, а

приземни део се рентира као пословни простор.

Некадашња ајнфор капије је уклоњена, а засвођени део

претворен у пасажни пролаз, који се наставља на новоотворену

уличицу, која излази на плато пословног центра „Сити“

(Партизан). 

Објекат је између два рата градио Михаил Хаг. У приземном

делу била је продавница металне робе, на спрату стамбени

простор, а у дворишном делу, лево од улаза, целом дужином
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у форми изломљеног полукруга смештеног између степеништа,

које излази у парк и подрумског простора са јужне стране.

Пејзажна архитектура дворишног парка је девастирана, а

скорашње интервенције на партерном делу (прилази, стазе,

чесма, подијум и др.) нису стилски прилагођене објекту и

нарушавају целокупан архитектонски концепт у амбијенталном

смислу. 

Пратећи историјат куће др Илга, долазимо у 1944. годину, када

је у њој формирана Војна болница, која ће обухватити комплекс

зграда од Клостера (данас Основна школа „Свети Сава“) па до

санаторијума др Илга. И након укидања Војне болнице, зграда

остаје у функцији здравствене заштите, наиме, у њу је пресељен

Антитуберкулозни диспанзер (био је дотад у дворишној згради

данашње Основне школе „Херој Пинки“), а спратни део је

прилагођен стационарном лечењу болесника. Неке простори

приведени су другој намени: подрумске просторије – болничка

кухиња, двориште – болнички парк, а дворишни мањи објекат
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Основа приземља  куће др Едуарда Илга



Интересантно је истаћи, да је то једини објекат у нашем граду

који је  приликом реновирања (бар када је у питању излог урађен

у дрвету) обновљен у духу стилске припадности која је била

заступљена и приликом првобитне градње.

Женски клостер – ОШ „Свети Сава“ 

Спратни објекат у Улици Братства и јединства бр. 22, на кат.

парцели 3156 (данас ОШ „Свети Сава“) подигнут је око 1900.

године као верска школа (женски клостер), а припадао је

римокатоличкој цркви. Објекат је увучен у односу на регулациону

линију улице, фасада је преправљена и измењена у односу на

првобитну стилску припадност, а у дворишном делу објекат је

проширен и прилагођен потребама школске установе. 

Кућа у Улици ЈНА 15

Спратна угаона кућа у Улици ЈНА бр. 15, на кат. парцели бр.

3186/6, подигнута је пред Први светски рат као пословно-

стамбени објекат породице Леополда Реселија. Један од

Леополдових синова, Бела Ресели (паланачки шаховски
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грађевинске парцеле, пружао се велики магацин металне робе

и галантерије. Ова зграда је позната времешним Паланчанима

и као прва „бензинска пумпа“ у граду: аутомат за точење горива

с буретом шегрти су сваки дан, на пригодним колицима,

извлачили до пута и сипали гориво.

Зграда је грађена у стилу сецесије, с карактеристичним

пиластрима који уоквирују трифору у централном делу фасаде

и два трокрилна прозора са сваке стране. У нивоу кровног венца

су два окулуса засвођена флоралним венцем у теракоти, изнад

којих су два тимпанона који надвисују кровну конструкцију.
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Хагова кућа
Спратница у Ул. Братства-јединства 22 (првобитни изглед)



Куће у Улици Милана Курепе 10 и 9

Две куће у Улици Милана Курепе, бр. 10 и 9, на катастарским

парцелама 3149 и 3812, грађене у трећој деценији 20. века у

стилу модерне, делимично су фасадно девастиране. Прву је

градио др Рајтер као стамбено-пословни простор (лекарска

ординација – данас Основна музичка школа „Стеван Христић“),

а другу, адвокат Димитријевић, такође као пословно-стамбени

објекат који је сада у власништву породице Милованов.

Кућа Магдалене и Франца Боста

У Улици ЈНА. бр. 42, на кат. парцелама бр. 260 и 261, подигнут

је 1932. године стамбени, а у дворишном делу грађевинске

парцеле и  индустријски објекат у власништву Магдалене и

Франца Боста. 

Стамбени део објекта, постављен на регулационој линији улице,

грађен је у стилу касне сецесије, са уздржаном флоралном

орнаментиком изнад прозора и карактеристичним тимпаноном

у централном делу уличне фасаде који се издиже изнад кровног

венца. Индустријалац Франц Бост је до Другог светског рата

запошљавао триста радника у производњи и поцинковању
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велемајстор), после Другог светског рата, добио је у замену

другу стамбену кућу. Објекат је урађен у стилу историзма.

Окренут је Улици М. Курепе, с малим балконом на спратном

угаоном делу, а фасада је украшена геометријском

профилацијом, која је девастирана, кроз функционално

прилагођавање објекта за различите намене. 

Кућа Андрије Дембица

Кућа др Андрије Дембица, у Улици ЈНА  бр. 29, на кат. парцели

бр. 3201,  грађена између два светска рата у духу модерне

архитектуре, у централном делу извучена је фасадно у односу

на регулациону линију улице. С обзиром на стилску чистоту, овај

објекат представља изузетно значајан примерак „модерне“, а

струка га је уврстила у сам врх војвођанске архитектуре тог

уметничког стила. 

34 Леонард Немет

Спратна угаона кућа у Ул. ЈНА

Кућа Андрије Дембица
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лимарске робе. После рата, објекат је конфискован и ту је

смештена индустрија лимарских производа „Јединство“.  Данас

су ту магацини и управна зграда АД „Подунавље“.
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Кућа у Ул. М. Курепе 10

Кућа Милованових, Ул. М. Курепе 9

Кућа Бостових
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Индустријски објекти

Индустријски објекти: парни млин, изграђен 1880. године, житни

магацин на углу улица ЈНА и Југ Богдана, као и сушара-магацин

за хмељ (тзв. Холандија), подигнута крајем 19. века (изгорела

око 1980) – типични су архитектонски представници своје

градитељске епохе. 

Магацин Државног дуванског монопола

Магацин Државног дуванског монопола, изграђен 1776. године,

најстарији је објекат профане архитектуре у нашем граду.

Грађевина је увучена у односу на улични растер и Брегалничке

улице и Улице Николе Тесле. Реч је о вишеспратном објекту

великог габарита, с међуспратном дрвеном конструкцијом и

карактеристичним кровним прозорима. Бочни зидови се

завршавају монументалним барокним забатима, а врата и

прозори са оковима такође упућују на епоху раног барока, што

овај индустрисјки објекат чини јединственим у нашој земљи.
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Парни млин, подигнут 1880.

Житни магацин

Магацин Државног дуванског монопола



него и да се боримо да заштитимо свеколико архитектонско

наслеђе Паланке, тако важног дела градитељске баштине

Војводине.“

Недостатак материјалних средстава, небрига, недовољна

законска регулатива, идеолошке и друге предрасуде –

допринели су пропадању, девастирању и рушењу објеката

непокретног културног наслеђа у нашем граду. Неповратно су

изгубљена многа културна добра, чак и неке архитектонске

културно-историјске целине, чијим уништењем је нестао и део

нашег идентитета, наше душе и укупних цивилизацијских

достигнућа. Треба увек имати на уму:

Судбина је кућа ко у селу људи,

ко да и Свевишњи једнако им суди,

када их напусте, од среће ил’ худи,

несрећа је иста и кућа и људи.

Додуше, Покрајински завод за заштиту споменика клутуре

урадио је анализу постојећег стања, урбанистичку диспозицију

са уметничком и етнолошком топографијом, као и услове

заштите педесетак објеката у Бачкој Паланци. Елаборат упућује

на очување свих карактеристика на основу којих је утврђено

њихово споменичко својство, али недостају и пројекти обнове,

и законски оквир њихове заштите.  

Реконструкција и конзервација аутентичне грађанске

архитектуре и народног градитељства подразумева познавање

и примену материјала од којих су грађени објекти и

традиционална знања и вештине градње  старим градитељским

техникама. Поред заштите од пропадања и очувања

градитељског наслеђа, актуелност овом раду даје и све већа

заступљеност градње еколошких стамбених објеката на

традиционалан начин. У прилог овој констатацији, у свом

хабилитационом раду „Војвођанска сеоска кућа од набоја“,

професор архитектуре Ервин Гиндер каже: „Не би требало да се

стидимо што примењујемо и тај прастари начин градње и

‘примитивни’ материјал, јер је у многим земљама, чак и
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Овај кратки преглед топографије репрезентативних архи-

тектонских остварења у нашем граду и историју њиховог

настанка  завршићемо  реченицом највећег паланачког

архитекте Милана Палишашког: „Архитектура је огледало душе

људи који су је стварали.“ А ми ћемо  скромно додати: У

огледалу наше душе, будуће генерације ће нас препознати и

ценити по томе, колико смо учинили да сачувамо стару

архитектуру и предамо им је у аманет.

II  ТРАДИЦИОНАЛНО НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО 

Страшно је не знати ништа о прошлости а

градити садашност и маштати о будућности.

У проучавању непокретног културног наслеђа веома је важно да

се,  поред сакралне, профане, пејзажне и споменичке

архитектуре, дужна пажња посвети и традиционалном народном

градитељству, као подједнако важном елементу наше културне

баштине. Јер творевине народног градитељства су материјални

артефакти наше културе, документ времена у коме су настали,

сведок социоекономских и демографских промена насеља и

значајан потенцијал стратегије развоја туризма и екологије.

Ниједна грана људског стваралаштва није толико подложна

пропадању, девастирању и уништавању као архитектура и

традиционално народно градитељство. И стога треба све

учинити како бисмо га обновили и заштитили. „До неба је велика

туга кад умре паорска кућа, јер са њом умире и њен слуга, умире

плођење и рађање“, каже наш прозаиста Бошко Ивков. 

Услед велике старости и недовољне и неадекватне заштите,

многи етнолошки значајни објекти наше општине су,

грађевински, у лошем стању, а да и не говоримо о њиховој

смањеној естетској вредности –     више нису репрезентативни

за било какву презентацију нити су  функционални за било коју

ширу употребу. Још крајем 19. века, чувени земунски архитекта

сецесије Фрањо Јенц, приликом градње једног објекта у

Паланци, изјавио је за локални лист: „Не треба само да градимо,
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овас, просо, пшеница, кукуруз) такође је укопавана у земљу –

била је крушкастог облика, ужим делом окренута нагоре.

Припремана је тако што се, пре одлагања хране, у њој наложи

ватра како би се уништила флора (корење, семење и сл.) и

фауна (инсекти, мишеви и др.), и након чишћења од гарежи и

пепела, спремиште је било спремно за употребу.  

Стока је и лети и зими била под отвореним небом, као и сточна

храна, што је имало за последицу велике губитке сточног фонда

и пропадање хране припремљене за исхрану стоке у зимском

периоду. Поуздано знамо да су насеља из тог времена која су

гравитирала подручју будуће паланачке општине – Урош, Плав,

Стублине, Керекић, Тамана, Букин, Рајково Село, Обровац,

Љубушић, Пешт, Чардаклија, Гола Бодра, Сент-Михаљ, Чеб,

Крстур, Сент-Иван и др. – била стално или повремено

насељена. Неке од ових насеобина, пропадањем (ратна

пустошења, епидемије) и расељавањем (Војна Крајина,

приватни поседи), престаће да постоје, док ће се од других,

груписањем, формирати већа и економски јача насеља, која

углавном, и данас постоје. У том периоду, дакле у другој

половини 18. века, на готово опустелим пространствима

Барање, Бачке, Баната и Срема ослобађеним од турске

окупације,  граде се планска насеља, са строго прописаним

уредбама о градњи стамбених објеката и њиховој локацији у

оквиру парцеле за градњу. Не мењајући основни растер насеља

и распоред објеката на парцелама, у другој половини 19. века

јавља се нови тип стамбених објеката – дужну кућу, „кућа на

бразду“, све више потискује прека стамбена кућа, тзв. „швапска

кућа“. Управо овим облицима стамбене куће, типичним за

традиционално народно градитељство (чијим пропадањем је

угрожено непокретно културно добро Бачке Паланке) овде ћемо

поклонити највећу пажњу. 

Прве писане трагове о урбанизацији и груписању насеља на

територији наше општине налазимо у тзв. „Терезијанском

Урбару“ из 1756. године и просторним плановима инжењера
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богатијим од нас, прихваћен и цењен.“ Иако видимо промене у

многим областима практичног живота, сведоци смо да

традиционално народно градитељство све више осваја простор

у модерној архитектури, прилагођено савременим потребама

становања у еколошким оквирима. 

Ми који смо се у тим и таквим кућама од набоја рађали, који смо

у њима младост провели, мирис земље, жутих дуња и фришког

хлеба из крушних пећи осетили, у сеновитим гонковима

бостаном и јечменкама се сладили и грејали на банковима

паорских пећи – интимно и сетно смо везани за њих, а

истовремено тужни што у неповрат нестају. 

На крају овог кратког романтичарског увода, покушаћу да

парафразирам  сада више и не знам чију мисао: „Ако не будемо

часни потомци, нећемо бити ни достојни преци“ – у знак заштите

традиције, наслеђа и свеколике наше баштине. 

1. Просторна организација насеља и газдинства

Насеља су баш ко људи, 

огледало њине душе,

неједнаких снова, ћуди,

кад их граде, или руше.

Мало је историјских података о просторној организацији

руралних насеља, начину градње стамбених и економских

објеката, друштвеном и верском животу на подручју наше

општине из предтурског и турског времена. Насеља, или боље

речено насеобине од десет-давдесет кућа (полуземуница),

разбацаних по паланачком атару, без економских објеката за

смештај стоке и хране – то је, у најкраћем, опис људске

станишта  тог времена. 

Стамбени објекти у тим насеобинама имали су једну просторију

укопану у земљу до кровне двострешне конструкције, покривену

сламом, шашом или трском. Остава за зрнасту храну (зоб, јечам,
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задње (економско) двориште, које се протеже по дубини, а на

крају парцеле су башта (врт) и воћњак. Стамбени објекат је

чеоно извучен на регулациону линију улице, а од комшијске

међе (иза куће) је увучен „шух и по“ (око 50 цм), по правилу, са

двориштем на сунчаној страни, док је задњи део куће окренут

леђима хладним северним ветровима.

Распоред економских зграда у задњем дворишту (штала, шупа,

плевара, чардак, сењак, свињац и кокошињац, бунар са ђермом,

хлебна пећ, пушница, пољски нужник) фунционалан је, скалдан

и естетски прихватљив. У продужетку стамбене куће, по дубини,

повезан отвореним тремом (гонак), налази се вајат, који је укопан

два-три степеника (за висину ходника), а до њега је улаз у

подрум, где се и завршава предње двориште. Оно је од доњег

дворишта одвојено украсном оградом и капијом. Штала је први

објекат доњег дворишта и незнатно је издигнута у односу на

нивелацију парцеле, до ње је колска шупа, па сењак, плевара,

кокошињац и пољски нужник (који мора бити најмање 30 м

удаљен од стамбеног објекта). Целом дужином парцеле, од

уличне колске капије до баште, пружа се транспортни пут, који

пресеца парцелу на два неједнака дела, тако да „кућерак“

(летња кухиња) остаје у ширем делу предњег дворишта, док се

бунар, чардак (испод њега је свињац) и јама за стајњак налазе у

доњем дворишту, наспрам  шупе, штале и плеваре. 

Будући да се економски објекти налазе са леве и десне стране

дворишног пута, обезбеђен је приступ запрежним колима до

њих, што олакшава манипулацију радилима, сточном храном и

лакше лагеровање  пољопривредних производа. Уједно,

дворишни пут је и противпожарни пут. Практична комуникација

у оквиру домаћинства преноси се преко уличне мале и колске

капије на комуникацију са насељем и атарем села – што је

основни принцип просторне организације пољопривредног

газдинства.

Наравно, не треба заборавити културне, забавне и друге аспекте

живота чланова домаћинства, који се углавном одвијају у
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Франца Денка, урађеним 1771–1782.   за свако насеље посебно.

Ти документи су били основа за све будуће рекоснтрукцијје и

проширењима села. 

Урбанистичка диспозиција објеката традиционалног народног

градитељства је највећим делом сконцентрисана у источном и

западном делу Бачке Паланке, односно, у Старој и Новој

Паланци. Такође, репрезенте народног градитељства срећемо

у свим селима наше општине, где су, по природи ствари,

етнолошки вредни објекти највише заступљени, мада у тим

срединама има и јавних и стамбених објеката са стилским

карактеристикама варошко-градске архитектуре. 

Просторна организација насеља у нашој општини има своју

историјску генезу, чије резултате видимо данас као вишевековно

функционално прилагођавање друштвеном животу, интензивној

пољопривредној производњи, климатским карактеристикама и

сл. Основне одлике свих наших насеља, посматране кроз

елементарне параметре насељавања и просторног концепта –

иако има малих разлика (углавном због микро-рељефа и

хидролошких прилика) – можемо категорисати као типичне за

војвођанско село. Тај тип насеља одликује се планским

ортогоналним или агломерираним карактером (с малим тргом у

центру села), где су у средишту места смештени објекти јавног,

друштвеног и верског живота. Морфолошке особености

(четвороугаона основа, решеткаста структура, праве, широке,

каналисане и фластерисане – поциглане – улице које се секу

под правим углом, мала густине градње) у већини насеља наше

општине су исте, осим села Нештин и Визић, која су лоцирана у

Срему и због конфигурације терена имају другачију морфологију. 

Развој пољопривредне производње, потреба за одговарајућим

смештајем летине, као и интензивно сточарење – изискивали су

проширење окућнице, односно изградњу економских и помоћних

објеката и њихов логичан распоред у оквиру грађевинске

парцеле. У документу „Главни упут за насељавање“,

објављеном у Бечу 1772. године, окућница се дели на предње и
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земље за градњу обављан је запрежним колима (посебно

припремљеним за такав посао), најчешће „на мобу“, где домаћин

нема обавезу да „мобаше“ плаћа, храни и поји (ко кућу гради,

сваки динар му је потребан!). 

Конструкција темеља стамбених кућа од набоја такође је од

набијене земље, а гради се тако што се у ископани темељни

ров, дубине 50 центиметара, ручно набија земља до горње зоне

нивелације грађевинске парцеле. Темељне стопе у правом

смислу те речи не постоје (осим кад се темељи граде од печене

цигле), а како се користи исти материјал и иста техника градње

и за носиве зидове, не постоји јасна граница између темеља и

надтемељног зида, јер га не пресеца било каква изолација.

Подрумска просторија је укопана целокупном висином у земљу;

обзидана је и засвођена печеном циглом, и обично је последња

просторија у низу по дужини стамбеног објекта. Изнад подрума

је вајат (остава, шпајз). Будући да је подрумско степениште

упуштено у тој просторији, нарушени су и њен изглед и њена

функционалност. 

Конструктивни носиви зидови од набоја захтевали су

приликом градње посебну пажњу, пре свега у погледу

технологије грађевинског материјала. Када је у питању иловача,

која је основни материјал у градњи, њена природна влажност

често варира због велике хигроскопности. Оптимална влажност

се одређивала искуствено, органолептички – иловача стиснута

у шаци остаје у грудви, не расипа се, или је без трагова

капиларне воде, тј. сува грудва. Други важан елеменат је састав

(каквоћа) иловаче, која варира од песковите до посне и масне,

а ова последња има 20–40% песка и најмање осцилације на

скупљање приликом сушења, а самим тим је отпорна на пуцање,

што зидну масу чини компактном. Стручна уградња материјала

је од велике важности, јер прецизним шаловањем

(постављањем оплате – калупа) и квалитетним набијањем

иловаче, постиже се прецизност у изради и велика носивост

(статика) конструктивних зидова.  
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стамбеној кући и предњем дворишту, као и у јавним објектима у

селу грађеним за те намене.  

2. Традиционална стамбена кућа 

Младости су део једне давне,

ђерам, гонак, кућа и чилаши,

идиличне слике староставне,

хлебне пећи, банак и салаши.

Типични артефакти традиционалног народног градитељства су,

пре свега, стамбене куће грађене између 1870. и 1915. године.

Традиционална стамбена кућа се јавља у три типа градње:

дужна – „кућа на бразду“, прека – „кућа на лакат или кључ“ (са

ајнфор капијом или без ње) и „кућа уз пут“, која је изграђена

најчешће на самој регулационој линији улице, преко целе

ширине грађевинске парцеле, а на уличном делу фасаде има

ајнфор капију (колски и пешачки улаз).

Одувек су људи при градњи својих кућа углавном користили

грађевински материјал који се налази у непосредном окружењу,

а само делимично (оно најнеопходније, и у мањим количинама)

из удаљенијих крајева. Тако је и са паланачком традиционалном

стамбеном кућом, изграђеном од набијене иловаче, које у нашем

непосредном окружењу има „где год ашовом убодеш“. 

Куће од набоја – уосталом, као и друге објекте – посматрано кроз

призму грађевинских захвата и конструктивних елемената,

можемо поделити у три групе. У прву групу сврставамо темељне

зидове и стопе, у другу, зидове, таванице и трем (гонак), а у

трећу, кровну конструкцију са кровним покривачем. 

Носиви зидови дебљине 50–70 цм, заједно са темељима,

рађени су од набијене земље, коју су за мање објекте градитељи

копали у дворишту, а код већих грађевинских објеката (стамбена

кућа, економске зграде, јавни објекти и сл.), допремана је ручно

ископана земља на периферији насеља, у тзв. јамама. (И данас

се на ободима насеља могу видети ти ископи, који се у кишним

периодима испуне кишницом и поодземном водом.) Довоз

46 Леонард Немет



улице, скраћени – за дужину предње собе – на који се улази из

дворишта, као и трем у облику обрнутог слова „L“, који је типичан

за „кућу на лакат“. Отворена страна трема, на коју се ослања

кровна конструкција, оивичена је парапетом (нижим или вишим)

и стубовима који, повезани носећом гредом, обезбеђују статику

таванске конструкције. Понекад је отворена страна трема

оивичена само потпорним стубовима који нису повезани ни

парапетом (у доњем нивоу), ни луковима (у горњем нивоу), него

само гредом на коју се ослања кровна конструкција. Стубови

могу бити различито профилисани – најчешћи су са квадратним

или кружним пресеком. Подови трема се такође јављају у свим

варијантама – од набијене земље премазане балегом, до опеке

и плочица од теракоте или вештачког камена, са флоралним или

геометријским мотивима. 

Таванска и кровна конструкција граде се истовремено, тако

што се поврх подужних носивих зидова поставе подложне греде,

а преко њих се, попречно, ређају и закивају греде тавањаче, које

су пре уградње припремљене – засечене, са укопаним рупама

за рогове и жлебоване са обе стране по дужини. Плафонска

испуна се уграђује тек када је кућа покривена, како би се носиви

зидови што пре заштитили од кише, јер је потребно време за

израду викли (или: витлова), тј. ваљака од блата и сламе,  и

њихово сушење. Израда викли захтева одређену прецизност –

пре свега у погледу дужине багремових цепки, као и пречника

готових ваљака – викли, како приликом монтаже (увлачење у

жлебове тавањача, које су фиксиране за подложне греде) не би

долазило до застоја у раду. Викли се граде тако што се несечена

слама разастре (сламке леже међусобно паралелно по дужини

а не изукрштане), па се преко ње наноси блатни леп; овако

приремљена маса се намотава на цепку, с тим што крајеви цепке

остају слободни у дужини 4–5 цм. После делимичног сушења,

викли се постављају у жлебове греде тавањаче, а поврх њих

наноси се слој блатног лепа и тако се формира тавански под.

Такође, блатни леп се наноси у неколико тањих слојева („руку”)

и са доње стране таванске конструкције, тако да добијемо
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Покрај темељних зидова, за дебљину шалунга (дрвене талпе –

даске дебљине 8 цм), укопавају се вертикални стубови – вођице

(обично грађа за кровну конструкцију), које одређују правац и

вертикалу зида. С унутрашње стране шалунга (чија је висина око

30 цм), стављају се дрвене разупоре, које одређују дебљину

зида. У шалунг се затим убацује припремљена иловача, која се

набија дрвеним набијачима – батовима, до дебљине 10–15 цм.

На угловима и местима где се сучељавају носиви зидови,

ставља се „арматура“ од прућа и трске, вертикално и

хоризонтално, како би се боље повезали, укрутили и заштитили

од хабања и оштећења. Када се заврши набијање слоја иловаче,

избијају се клинови између талпи и вођица, ваде се разупоре и

попуштају ужад, која преко вођица притежу талпе – калупе.

Калупи се затим подижу за њихову ширину, по зиду се са горње

стране поспе плева или сечена слама, поново се учврсти калуп,

убаци земља и цео поступак се понавља до жељене висине

надтемељних зидова. Отвори у зиду од набоја (прозори, врата)

се накнадно исецају, према жељеним димензијама, а само се

код већих отвора (двокрилна врата и сл.), за време набијања

зида, постављају дрвени носачи – греде, у циљу статичког

ојачања надвратника. Код новијих кућа од набоја  налазимо

преградне зидове и димњачке канале од ћерпича. Димњачки

канали се у таванском простору своде у један већи димњак, који

је изнад крова, с димњачком капом, озидан печеном циглом.

Ћерпич (турц. – непечена цигла) је калупована непечена цигла

направљена од смесе иловаче, плеве и воде; прави се тако што

се житка маса смесе обликује у дрвеним калупима димензије 30

х 15 х 8 цм, а затим полаже на тло ради природног сушења. За

разлику од опеке (печене цигле), ћерпич се уграђује у зидове

само помоћу малтера од иловаче. 

Трем – гонак, као вредан архитектонски елеменат

традиционалне стамбене куће, има функцију наткривеног

простора који омогућава комуникацију између прострорија, као

и везу између предњег и задњег дворишта. Типолошки гледано,

има више врста тремова: уздужни трем, на који се улази са

48 Леонард Немет



забат има једну или две „баџе“ (отвора), који служе за

вентилацију и пропуштају дневну светлост у мрачни тавански

простор. Забат који надвисује кровну конструкцију најчешће је у

облику једнакокраког троугла, чији краци у делу изнад  кровног

покривача могу бити прави, степенасти или валовити (сеоски

барок), док је површина забата често украшена орнаментима у

плиткој пластици. Забат преке куће, као и на „кућама на бразду“,

озидан је ћерпичем или опеком, али без орнамената.

Зидови од набоја се малтеришу (лепе) блатним лепом, који се

добија мешањем иловаче, плеве и воде. На орапављене и

очишћене зидове од набоја фанглом се наноси пачок (разређени

блатни леп) а затим дебео слој блатног лепа, на чију полусуву

површину се опет наноси танак премаз од пачока, уз фино

равнање – глачање. Завршна обрада омалтерисаних зидова од

набоја било је кречење мешавином гашеног креча и пепела, док

је бељење зидова рађено кречним млеком (мешавина гашеног
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плафон у равни са тавањачама, које се не виде ни са доње,

плафонске, ни са горње, таванске стране. 

Постоји још неколико поступака израде таванске конструкције,

али како њихова заступљеност у паланачким традиционалним

стамбеним кућама није честа, ми се овде нећемо бавити

описивањем њихове изградње.  

Кровна конструкција је увек од дрвета – обле, тесане или

резане чамове грађе. Углавном се кровна конструкција јавља

као двострешна (на две воде), са роговима повезаним пајантом

(распињачом) – код дужне куће, или као подрожњачка, са

столицом – код преких кућа већег распона. Традиционална „кућа

на бразду“ има једноставну кровну конструкцију: кровни рогови

су укљештени (укопани и чеповани) у греду тавањачу и ојачани

паjантом у горњој зони и препуштени преко бочних носивих

зидова; захваљујући томе што су тавањаче испуштене у односу

на носеће подужне зидове и са једне и са друге стране, куће

имају стрехе са обе подужне стране. Прека кућа, тј. „кућа на

лакат“, има сложену кровну конструкцију: рогови се ослањају на

подрожњачку столицу, која кровно оптерећење преноси како на

носиве зидове, тако и на таванску конструкцију, док се

укљештавање рогова и бична стабилност постижу косницима,

који повезују стубове столице и подрожњачку греду, тако да се

спрегови против ветра (ветрењаче) не уграђују, за разлику од

простих кровова дужне куће. 

Кровни покривач традиционалне куће је равни бибер-цреп (у

новије време и жлебовани), док су у давна времена наши преци

покривали куће трском. Додуше, сведоци смо да се понеки

градитељ и инвеститор враћа трсци као кровном покривачу – нови

тршчани кров може се видети у Улици Дунавска обала бр. 219.

Забат (кибла) на дужној кући увек је окренут улици и део је

уличне фасаде. Поред функције затварања таванског простора,

забат има и естетску страну. Јавља се у два основна начина

градње: када је увучен испод кровног покривача и када

надвисује кровну конструкцију. И у једном и у другом случају,
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Кућа са новим тршчаним кровом у Улици Дунавска обала 219



„Прека кућа на лакат“

Кућа у Улици Краља Петра Првог бр. 89, на кат. парцели бр. 3455

има етнолошку вредност која се огледа у: неоренесансној

стилској чистоти, богато украшеној фасади, ајнфор капији и

отвореном трему (гонку). Објекат је велика партерна прека „кућа

на лакат“ извучена на регулациону линију улице, наглашене

сокле и кровног венца. Улична фасада је вертикално подељена

са пет лизена. Између првог и другог су по два двокрилна

прозора, као и између трећег и четвртог, а у средини је један

лучно засвођен двокрилни прозор. Прозорски оквири су

рустикално изведени. На њих се ослањају лучне обрве, и то

изнад прозора у првом и трећем пољу уличне фасаде. Улазна

ајнфор капија је смештена између 4. и 5. лизена, на који се

надовезује бедем.
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креча, воде и конзумног млека). Тек крајем 19. века почела се

упражњавати техника моловања (собосликања) гуменим

ваљцима и картонским шаблонима, с флоралним мотивима,

линеарним бордурама и имитацијом хеленских стубова с

капителима.

Подне облоге, као вишеслојне хоризонталне носиве

конструкције, поред термо и хидро изолације, имале су и

естетску функцију у традиционалној стамбеној кући. Земљани

под је први и најстарији пример подне облоге, а затим се јављају

под од опеке и дрвени под, док су плочице од теракоте,

природног и вештачког камена врсте подних облога новијег

времена. 

Прозори и врата (грађевинска столарија) су саставни

елементи традиционалне куће, чији функционални и естетски

параметри задовољавају хигијенске, сигурносне, кому-

никацијске, топлотне, светлосне, звучне, противпожарне и друге

потребе чланова домаћинства. Они начином израде и оковом

најбоље говоре о времену у којем су настали и упућују

историчаре уметности и архитектуре у стилску припадност и

етнолошки оквир традиционалног народног градитељског

наслеђа. 

3. Топографија етнолошки вредних објеката ван

просторне културно-историјске целине 

„Кућа на бразду“ са отвореним тремом

Кућа у Улици Краља Петра Првог бр. 91, еколошки значајан

објекат на кат. парцели бр. 3453, по типу је дужна „кућа на

бразду“ са отовреним тремом, који се простире дуж читаве

грађевине, све до улазних врата на фасади. Њена улична

фасада је вертикално профилисана са три пиластера који се

завршавају упрошћеним капителима, мађу којима се налазе два

прозора и улазна врата. Та три отвора на фасади украшена  су

лучним обрвама у плиткој малтерској пластици.
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Прека кућа у улици Краља Петра Првог 89, неоренесансни стил



у добром је физичком и статичком стању, али је судбина овог

објекта врло неизвесна. 

Кућа у Улици Живојина Мишића 142

Кућа у Улици Ж. Мишића бр. 142, на кат. парцели бр. 2006/1, је

етнолошки објекат са карактеристичним тремом, који је

наткривен асиметричним двострешним кровом; наглашено је

извучен из основног габарита куће, што нарушава вертикалну и

хоризонталну осу објекта.

Кућа у Улици Живојина Мишића 158

Кућа у Улици Ж. Мишића бр. 158, на кат. парцели бр. 1638,

изграђена  је између два светска рата. Њена фасада, у

декоративном смислу, урађена је под утицајем арт-деко стила,

што је чини посебним и ретким примерком етнолошке куће у

нашем у граду. 
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„Дужна кућа“

Дужна кућа (кућа која се простире дуж грађевинске парцеле) у

Улици Краља Петра Првог бр. 97, на кат. парцели бр. 3488, има

трем који је  скраћен за дужину предње собице. Улична фасада

је без украса, са три прозора и забатом који затвара и надвисује

кровну конструкцију „на две воде“. 

„Прека кућа уз пут“

Прека кућа кућа уз пут, у Улици Живојина Мишића бр. 187, на

кат. парцели бр. 1497, подигнута је почетком 20. века, еклектичке

је стилске концепције, у духу историзма, са симетрично

подељеном уличном фасадом, са по четири прозора са сваке

стране улазне ајнфор (колске) капије. Објекат је изграђен целом

ширином грађевинске парцеле на регулационој линији улице, а

забати који затварају тавански простор  надвисују кровну

конструкцију.

Фасада је хоризонтално наглашена у соклу потпрозорним

парапетом и кровним венцем, а вертикално је подељена са шест

лезена украшених орнаментима. Прозори су уоквирени

пиластерима који се завршавају капителима, на које се ослањају

натпрозорни тимпанони у облику изломљених правоуглих

кракова. Кућа на броју 187 је од изузетне етнолошке вредности,
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Прека кућа у Улици Живојина Мишића 187, у духу историзма Кућа у Улици Живојина Мишића 142 , из 1888.



Кућа у Улици Дунавска обала 213

Кућа у улици Дунавска обала бр. 213, етнолошки значајан

објекат, подигнут у другој половини 19. века, на кат. парцели бр. 

6654, има  очувану аутентичну фасаду, чији стилски концепт

одаје елементе заобљеног асиметричног рококоа. Кућа је

троделна (соба, кухиња и собица), са тремом чију кровну

конструкцију носе дрвени стубови без парапета, који се

завршава улазом у собицу до улице. Улична фасада је

вертикално асиметреично подељена са четири лизена, који се

завршавају капителима изнад којих су полукружне фасадно

извучене украсне лајсне различитих димензија. Забат се ослања

на кордонски венац и увучен је испод кровног покривача. 

Кућа у Доситејевој улици 13

Кућа у Доситејевој улици бр. 13, партерни преки стамбено-

пословни објекат, има фасаду у плиткој пластици (са равним и
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Дужна кућа у Ул. Дунавска обала 213, друга половина XIX века

Кућа у Улици Живојина Мишића 158, арт деко стил

Пословно-стамбени објекат у Доситејевој улици 13, бидермајер



плитким оквирима око прозора и фасадних улазних врата у

пословни део објекта), која  се одликује уздржаним елементима

бидермајер стила. То је, такође, стилски раритет међу

етнолошким објектима у нашем граду.

Културно-историјском топографијом етнолошки значајних

објеката и њиховим урбанистичким позиционирањем и

уметничком анализом уличних фасада и стилова градње –

покушали смо да приближно утврдимо стилску припадност и

типологију традиционалног народног градитељства, тако важног

сегмента градитељске баштине нашег града, са намером да, пре

свега, укажемо на потребу да се оно сачува од убрзане

девастације.  

58 Леонард Немет



Радован Ковачевић, Београд

НЕСУЂЕНИ ТРИБУНИ

Зашто два истакнута интелектуалца, владика Никодим

Милаш и правник Сава Бјелановић, нису оставили дуб-

љег трага у политичком организовању међу Србима у

Далмацији 19. века

Надајући се да би сложени историјски мозаик могао да се упот-

пуни изоштравањем неких слика из прошлости, аутор се

упушта у тумачење догађаја из друге половине 19. века, који

су се плели у троуглу Задар–Београд–Беч. Реч је о два истак-

нута представника српске интелегенције у Далмацији – о тео-

логу Никодиму Милашу1 и правнику Сави Бјелановићу.2

Сувишно је бавити се упоређивањем животописа, углавном

због обиља фактографије, а и несврсисходно је судити исто-

рији. Ипак, истраживач има права на питања без гнева, и поред

нагомилане страсти са којом се суочавао при расветљавању

неоправдано заборављених ликова и појава. Они често самују

под сметовима инерције све док се не појави изазов за могуће

разрешење недоумица о драматичним збивањима чији одјеци

још трају.

Милаши су невелика, али позната фамилија у северној Дал-

мацији, пореклом из Цетине, села на аркадијиским врелима

истоимене реке испод масива Динаре. Никодим је рођен у Ши-

бенику од оца занатлије и мајке домаћице, иначе Италијанке

која је удајом прешла у православље. 

_______________

1 Никодим Милаш (1845–1915), црквени достојник, теолог и плодан писац.
2 Сава Бјелановић (1850–1897), политичар и новинар. 

Малишан је крштењем добио име Никола, а детињство му је прошло у школовању

код фрањеваца у родном граду и у нижој дубровачкој гимназији код доминиканаца

и језуита.
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Др Никодим Милаш, епископ далматински
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Подразумевају се чести одласци у очев завичај, где није могао

мимоићи мистериј древне цркве Св. Спаса, ни гробове под

тешким каменим блоковима из планинског мајдана. Ту нико не

може избећи питање ко су били ти становници далматинских

планина кад су примали хришћанство и одабрали вечно почи-

валиште под громадама мегалита. Тек касније Милаш је саз-

нао да су цетинску цркву одлучно својатали и римокатолички

прелати, рачунајући на снагу уверљивости својих аргумената

контра историјског памћења Срба који у том крају живе у ве-

ковном континуитету.3 Но, без обзира на такве распре, младог

Милаша је мучило и етичко питање: како да се намири дуг ста-

рим генерацијама динарских сточара и вучара, који дуго нису

знали а ни превише марили за расколе у хришћанским

црквама, ни за сврху међусобног анатемисања. 

Док су му се ређале богословске године у родном месту и

Сремским Карловцима, имао је среће да га на време запазе у

црквеним врховима, тако да је послат на студиј филозофије у

царствујушчој Виени. Очекивано, своје раскошно образовање

је заокружио магистеријем и докторатом на Духовној акаде-

мији у Кијевско-печорској лаври. Вратио се у Задар, који је та-

ворио као латински провинцијски град са густим инкрустом

српских и хрватских села у залеђу. У старом градском језгру је

неколико старих самостана, као и православни храм Св. Илије.

Посебно, ту је Богословија у којој га је чекало место профе-

сора. Око њих су се – као и око камења Форума – плеле ле-

генде о богумилским девојкама са босанских страна, од којих

су неке у стара времена неким чудом постајале чак и патри-

цијске снахе. Једна од њих – бележи Крлежа – винула се до

дворца француске династије Анжуа. На задарским плочни-

цима још се назирала и сенка младог Доситеја Обрадовића,

који је овде раније сусретао „серпске и сарајевске трговце и

Сербље официре“ у млетачкој служби, као и „проче грађане“. 

_______________

3 Према новијим археолошким истраживања Срби су насељавали делове северне

Далмације у 13 веку, а судећи по посмртним остацима у громилама (Свилаја,

Дрниш), још од 4. века н.е.



је магија византијског наслеђа у Далмацији, утемељена кроз

средњи век, примамљиво треперила са црквених олтара, што

му је било довољно за став да српски народ у Далмацији има

историјско и свако друго право да брани своје духовне вред-

ности. Без обзира на касније критике и оспоравања, то је не-

сумњиво било Милашово животно опредељење.

Само током својих првих професорских година он се није ак-

тивније бавио суштинским политичким проблемима Срба у

Далмацији. Али као пажљив посматрач није могао да избегне

размишљање о збивањима којима је скоро свакодневно и сам

био невољни сведок или непосредни актер. Већ се и из пуке

провинције – каква је Далмација била и после 1848 – назирао

процес дефинитивног гашења преосталих наднационалних ев-

ропских монархија и (паралелно с почетком ругања „курви Ау-

стрији“), процес настајања нових држава у којима би народи

били носиоци суверенитета. Наметала су све гласнија питања

како српски народ у северној Далмацији, као и у читавој Хрват-

ској, да избегне сциле и харибде на путу до модела државе

какву су већ стекли Немци са Бизмарком, или Италијани са га-

рибалдинцима.

Биле су то теме из Милашових разговора с нешто млађим

Савом Бјелановићем, који се већ био прочуо као задарски но-

винар и публициста. Још као средњошколац био је вредни ак-

тивиста Уједињене омладине српске и редовни сарадник

„Заставе“.4 Је ли већ тада професор Богословије у свом саго-

ворнику5 препознао политичара који би могао да постане вођа

Далматинских Срба?6

Бјелановић је рођен у Задру, а у здању надомак Калеларге за-

вршио је класичну гимназију. Милаш се заправо прво срео са

_______________

4 Сава Бјелановић (1851–1897), политичар и новинар, уредник „Српског листа“.
5 Никодим Милаш, Успомене из првих година српског политичког живота  на При-

морју, Задар 1903.
6 По Кости Милутиновићу, „Двије фазе у политичком развоју Саве Бјелановића“, Бен-

ковачки зборник 1, Бенковац 1987, 224.
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Милаш је такође морао да прелиста и црквене документе о

каснијој посети Вука Караџића Далмацији, али и да чује

сећања како се тај сјајни гост веома изненадио што је Задар

„страшно поиталијанчен“, а и језик службени био је италијан-

ски. Ипак, град је био седиште покрајинске владе и гувернера,

који су били каријерни официри, с правом да – све до краја тог

века – издају и заповести цивилима. 

Милашу је за почетак била довољна чињеница да гради свој

положај у важном средишту православља за Далмацију, где је

пословни и политички утицај српског грађанства, као и у Ши-

бенику, био много јачи него што се обично мисли. Пред њим

се растварају обећавајући видици, јер одлично је владао свим

важнијим европским језицима, а свештенички чин му је омо-

гућавао да остварује интелектуалне и духовне везе и са не-

кима од умнијих хришћанских мислилаца, посебно са руским

теолозима. 

Подразумева се да му је одмах хијерархијски предочено да је

одгајање нових класа богослова врхунска обавеза! 

Далматински Срби су се вековима достојанствено држали

своје вере захваљујући највише својим мирским свештени-

цима, од којих су неретки – по Доситеју – били толико ваљани

да су им парохијани указивали поштовање „какогод патријар-

сима и епископима“. Али, наступила је с модерним временима

и потреба за духовницима новијег формата! Годинама касније

знале су се о младим свештеницима лозинке по Равним Кота-

рима, Буковици и Подинарју: „Он је Милашов ђак!“. То је била

сведоџба о квалитету. 

Својом појавом Милаш је одмах „фигурао као преженца“ – како

се у Далмацији каже за стасите мушкарце. Уписивано му је у

владичанске протоколе да римокатолике поштује као браћу у

Христу колико год и они признају равноправност православљу.

Пошто је у другој половини тог века ниво верске толеранције

био знатно нижи него у време јозефинских реформи, Милашу

су се наметали упозоравајући сигнали о угрожености. Још увек
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Бјелановићем у Бечу – младић је личио на занесеног звездо-

знанца иако је студирао права. Пошто је дипломирао, ево их

опет на задарској риви, рекло би се подједнако загледани у

подземље историје, али и у више спратове актуелних политич-

ких збивања. Природно је да су примећивали како их милују

очи младица Приморкиња, али нису помишљали да ће се због 

Сава Бјелановић
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различитих схватања у основи истог животног опредељења,

ускоро трагикомично разићи, па и сударати годинама. 

Најзбиљнији разговор водили су њих двојица у лето 1879, кад

су се као тек именовани чланови „Одбора покретача за уста-

новљење Српског листа“, припремали за разговоре у Обровцу.

Био је то, рекло би се, историјски тренутак! Група виђенијих

Срба из Далмације расправљаће о гласилу које ће „заступати

српске интересе на Приморју“. 

Треба напоменути да је двадесетак година раније у Далмацији,

као плод политичког организовања, настала Народна странка,

која ће касније оснажити проширивши фирму са хрватским на-

ционалним предзнаком. Испрва, она је била заједничко

окриље Хрвата и Срба јер су и почетни програмски циљеви

оба народа били блиски – сједињење Далмације са Банском

Хрватском и увођење „словинског“ језика у школе и админист-

рацију. Зато је и страначко гласило „Народни лист“ такође било

заједничко. Али, само неколико година касније примећено је

да та новина све ређе објављује текстове ћирилицом, док је

странку све више „захватао процес кроатизације“.7

Отуда прва потреба да и Срби у Далмацији – док националнe

енергије траже прве резултанте – покажу смисао за разуме-

вање историјског контекста ради опстанка на клизавом путу

политике. Српски интелектуалци су на састанку у Обровцу ус-

пели у лето 1879. да се договоре о покретању својих новина

са – за почетак – прилично јасним политичким тезама.

Како се и могло очекивати, Милаш је члановима одбора пред-

ложио С. Бјелановића за првог главног уредника „Српског

листа“. Али је – с обзиром на амбицију да ће то бити нацио-

нално гласило, а не лист приватника или политичке групације

– поставио и услов да се оформи група, нешто као редакциони

одбор, која ће прегледати све чланке пре штампе. Милаш се 

пре тога у манастиру Крка повео за причом Симе Матавуља8

_______________

7 Софија Божић, Политичка мисао Срба у Далмацији, Београд 2001, 32.
8 Симо Матавуљ (1862–1908), књижевник.



Треба знати да је хрватска страна у другој половини тог сто-

лећа – ослањајући се на градове уз море и артикулишући

отпор талијанашима – већ имала снажнију основу политичког

организовања. Ипак, уместо добродошлице, можда и покрови-

тељског става, у њиховим новинама је „Српски лист“ дочекан

с неразумевањем. Подозривост је еволуирала убрзо у не баш

пријатељски став да су прве српске новине у Далмацији „по-

повско масло“ и „калуђерско клапало“! А од почетка осамде-

сетих година у хрватској штампи у Далмацији постало је врло

спорно помињање неких појмова као што су српска посебност

или српски интереси. 

Тим новинама – у чијим редакцијама су махом уредничка

места заузимали прилично образовани католички свећеници

– посебно је сметало што су се међу ауторима у „Српском

листу“ често појављивали професори задарске Богословије

Никодим Милаш и Љубомир Вујановић.10 Уследили су зајед-

љиви, па све жучнији приговори због њихових конзерватив-

нијих израза. За такве нападе није било потребе, јер двојица

српских теолога – колико год се трудили – ипак нису представ-

љали неку политичку опасност. При том, католички интелекту-

алци били су неупоредиво бројнији и организованији, а нису

ни дозвољавали да се њихове намере коментаришу чак и кад

су заузимали врло искључиве ставове о подели по познатим

верским матрицама. 

Мора се признати да је Бјелановић у својим новинама уложио

доста труда за „изглађивање вјерских опријека и омраза“. Ко-

лико год се није слагао са сарадницима из редова православ-

ног свештенства, није прекидао везу са њима, не само због

„демократских“ поена који годе сваком листу. Нарочито је

ојачао своју позицију по објављивању студије Лазара Томано-

вића11 о фра Андрији Качићу Миошићу, који је својом сентен-

цом разоткрио опакостима у два далматинска народа: „Није

змија змију приварила“.12 Тај уређивачки потез су одушевљено 
_______________

10 Љубомир Вујновић (1841–1883), теолог, национални радник.
11 Лазар Томановић (1845–1932), политичар и писац.
12 Андрија Качић Миошић (1704–1761), фрањевац, књижевник.
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о књазу Николи, који је позвао у службу већ познатог песника

Лазу Костића, али га је – упркос његовом завидном новинар-

ском искуству – оставио да чека годину дана док му није пове-

рио уређивање свог „Гласа Црногорца“. На крају му је скоро

узгред дометнуо да ће, као владар, све текстове претходно

сам читати! Зашто? Како? Препознатљив одговор: моје но-

вине, моја политика!   

Далмација је ипак била нешто друго, што је омогућило Бјела-

новићу да пружи отпор: „Надзор, цензура, зар да ту стегу при-

хватим сто година послије Волтера?“ Знао је да одбор нема

боље решење, па је реторички узвикнуо, као Лајош Кошут на

пештанским барикадама 1848, да му се не дира у слободу

штампе! И још: ако се првом српском листу у Далмацији на-

метну цензори, све ће бити као по иронији неког циника, да ос-

нивач мења уреднике као девојка љубавнике.

Тако Милашов предлог није прошао, jeр је човек као С. Бјела-

новић вредео уступака. Указано му је поверење већине, и он

је у свом задарском стану организовао редакцију. У првом

броју објавио је крупним словима програмски уводник: главни

задатак листа биће „одбијање нападаја и обрана српства

уопће, а посебно на Приморју...“ Али исто тако и да ће будити

и неговати српску свест, а да при том „туђе нећемо задирки-

вати“!9 Да све буде јасније, истакнут је став да „нашијем ли-

стом нећемо неслоге распиривати“, већ „равнати пут трајном

споразумијевању и темељ ударати искреној слози Срба и

Хрвата“. 

Тако је полетно започела Бјелановићева тзв. „српска фаза“ де-

ловања. У односу на Милаша одмах је уочен одмак, што није

била само последица претераног самопоуздања врсног инте-

лектуалца. И он је, као и Милаш, осећао опасност од судара у

уклетом микрокосмосу какав је Далмација, али није одолео по-

треби да сам одређује меру позваности у предстојећим исто-

ријским збивањима.

_______________

9 Први број „Српског листа“ изашао је 14. јануара 1880.
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Судећи по томе, два потенцијална трибуна малене српске

заједнице у Далмацији нису од почетка анализирали имају ли

снаге да избегну врзино коло монолога и нелогичних потеза,

без чега неће сужавати простор заједничког деловања. Како је

време одмицало све је мање било услова за приближавање

ставова једног умног, конзервативног клерика и једног расног

новинара са изразитим политичким амбицијама. А није по-

знато да ли је било јачих покушаја за уклањање међусобних

неспоразума.

Зато се само очекивао час кад ће обојица – као људи који не

осећају потребу за дијалогом – бити захваћени вртлогом дога-

ђаја, у којима би – без јачег инстинкта за преживљавање и ду-

боке заједничке активности у народу – могли да се баве

ловљењем ветра. 

Повод за дубљи сукоб је, нажалост, био у сегменту Милашове

духовне и научне делатности, с посредним али јасним поли-

тичким ставом. Без сувислог објашњења у јавности Аустрија

је издвојила Босанско-херцеговачку и Далматинску епархију, и

грубо, с провоцирајућим циљем, спојила их са Буковинском

епархијом. Седиште нове творевине није било ни у далеком

румунском граду Черновици, као средишту те области, ни у

Задру или Сарајеву, већ – у Бечу! Циљ је био препознатљив –

да се Босна и Херцеговина јаче прикопчају уз ту монархију, да

би се и на тај начин створили  услови за пројектовану анексију.

Поступак је био исувише груб да не би међу Србима био нега-

тивно протумачен. Императору аустријском се прохтело да

ради и даље по дотадањој владалачкој доктрини, да би још

дуго дириговао својом менажеријом народа. Зато је Милаш по-

кушао да укаже на трагикомичне сцене збуњених јерарха из

српског, румунског и других народа. Далеко од седишта својих

епархија и верника, чак и кад су се међусобно уважавали, ни

врсни преводици нису могли да им помогну у разговорима о

заједничким, камо ли о сличним запетљаним проблемима.

Али, ни језичка баријера није била најбитнија, колико про-
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и подједнако поздравили далматински Срби и Срби католици,

као утук над клерикалцима из оба народа. Миошићев Разговор

угодни народа словинског – чак и код национално заблуделих

– могао се разумети само као позив на слогу и сједињавање

снага Јужних Словена. Наметала се јасна сугестија да у судару

Срба и Хрвата, по линији клерикалних саможивости, побед-

ника не може бити. 

Покушавајући да сагледа појаву Милаша, истраживачу се на-

меће мисао да се није могло говорити о гороломнику, о не-

устрашивом вођи који ће следити масовне изливе страсти –

није он био таквог кова! Срце под мантијом је почело убрзаније

да куца у складу са чињеницама о ризицима који су увек пре-

тили његовим верницима, али сада већ бујају. Многи су у Дал-

мацији и за време Млетака, а посебно под Аустријом, кидисали

на Србе, а они су – заједно са својим свештенством – пру-

жајући отпор, ипак остајали своји! Ипак сада Милаш осећа да

демон сврставања иза наводно непроверених либералних

идеја удара звекиром и на врата православља у Далмацији!

Његова позиција је, бар у почетку, била прилично еластична –

изабран је у извршни одбор Матице далматинске 1883, и то

заједно са двојицом католичких свећеника, Јурјем Бјанки-

нијем13 и Иваном Данилом.14 Тај привид недоследности није

наишао на разумевање у „Српском листу“: „Три одборника, три

попа! Радуј се далматинска омладино...“15 Бјелановић је так-

вим и сличним потезима поставио своје решење за далматин-

ску квадратуру круга, очито без ширине и критичке

интерпретације. Као периферијски следбеник европских на-

преднијих идеја, почео је јаче да истиче нужност опирања кле-

рикализму уопште, по танкој дефиницији да би његов народ,

као и Хрвати, могао да пронађе свој пут само ако би се мануо

тамјана и свете водице! 

_______________

13 Ј. Бјанкини (1847–1928),  новинар, у зрелијим годинама политичар југословенског

опредељења.
14 И. Данило (1820–1895), политичар и публициста, са Божидаром Петрановићем ос-

новао Матицу далматинску.
15 Према Л. Томановићу, н.д., 8о.
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Али, шта са све живљим надама да ће се наћи формула за

утрнуће империја и настанак већег броја националних држава,

о чему је најчешће писао Бјелановић? Милаш (како се поверио

једном свом пријатељу), никад није био превише опчињен се-

љачком  државотворношћу српске матице. Рекло би се да –

као ни неки други српски јерарси – једно време ипак није сум-

њао у племенити сјај бечке круне. Као да је у њему била

дубља нада да ће се, уз побожно гануће просвећеног ума, ипак

остварити еванђеоски склад хришћанских религија, као што је

век раније прокламовао ћесар Јозеф Втори.16 Поуздавао се и

у помисао да се по мудрој шеми „умиљатог јагњета“ и тактиком

корак по корак, може успешније бранити достојанство, па и оп-

станак малих народа, него кавжењем са рогатима.

Наредни потез Н. Милаша био је појачан објављивањем на-

учног списа Канонско начело православне цркве при разређи-

вању црквених области, с посебним нагласком на јерархијски

положај Сарајевске митрополије.17 У њему је још експлицит-

није обрађена тема о поменутој Буковинској епархији, дакако

уз поштовање принципа националних посебности. При том је

нарочито имао пред очима судбину свог босанског пријатеља

Саве Косановића (1839–1903). Кад је требало, тај владика је

скинуо мантију и узео оружје да ратује за свој народ у Неве-

сињској пушци, али га је Беч касније без милости уклонио ко-

ристећи се равнодушним ставом Васељенске патријаршије

према збивањима у Босни и Херцеговини. Још од Берлинског

конгреса, кад је Беч добио мандат на тридесет година да у том

делу Османског царства ведри и облачи, пригушиван је сваки

јаснији глас упозорења о намерама Хабсбурга. 

Неочекивано, Милашов спис о манипулацији са српским епар-

хијама  осудио је Сава Бјелановић у „Српском листу“!18 Српски

интерес је био да Босна и Херцеговина бар привремено остану

везане за цариградску патријаршију, чију јурисдикцију је било 
_______________

16 Јозеф Други, цар аустријски цар крајем 18. Века. 
17 Објављено у Задру 1884.
18 Као гласило Српског културног клуба излазио под тим именом у Задру 1880–1888.
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пратни удари бечке администрације, која се баш трудила да

све обухвати својим мрежама. Милаш се поново умешао у про-

блем са темељно образложеном расправом под насловом Ис-

торијско-канонични поглед на установљење нове

српско-румунске митрополије, покушавајући при том да брани

достојанство цркве и свог позива. А методички разрађен, тај

критички осврт требало је барем да изрази противљење још

једном примеру хабсбуршког беснила. 

Мање је важно за ову прилику докле је тај спис одјекнуо и ко-

лико се о њему расправљало у хофбуршким парковима. То је

ипак био чин којим је оживљен делић наде далматинских Срба

да се са престоничким великашима који пут може диванити

са нивоа који је мањим народима био најчешће недоступан.

Постоји забелешка савременика да су се – на пример у Скра-

дину – Срби међусобно храбрили Милашовим примером – да

још има „мужевних профешура који се пред Бечом неће ни

зеру згобати!“. По њима је „наш катихета зборио царском врху

тако да га вас свијет разуми – `ладно ко поскок, питко ко варе-

ника“.

Основни Милашов став гласио би овако: ако је правде и па-

мети у хришћанској царевини, православни у Босни и Херце-

говини, па и у Далмацији, не би ваљало да буду мета

политичких обрачуна, ни смућевина вештине и цинизма с по-

доста презира. Закључак је имао ослонац и у позивима на неке

примере из историје, а као главни репер Милаш је узимао

Српску православну цркву у јужној Угарској, која је на сабо-

рима и уз позивање на скупо плаћене царске повеље, успе-

вала још од времена Чарнојевића да одржава и поправља

положај свог национа. Свечаним повељама о привилегијама,

она је била призната за прворазредну националну институцију,

као гарант за чување народа од укмећивања, католичења и

унијаћења, па зашто не би и огранак истог народа у Далмацији

добио истоветну милост? Милашу је, значи, на уму била само

звезда светосавске саборности, која би под Велебитом и Ди-

наром, али и широм босанско-херцеговачког вилајета, „усме-

рила народну енергију према путевима народног благостања“. 
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мањим народима да се „правилно и у духу своје народности

развијају“, него се држи „кобног и убитачног начела“ да је

најлакше владати уношењем раздора међу народима!

Је ли због тог несклада у размишљањима о истом проблему

требало да дође до разлаза међу истакнутим носиоцима

српске политичке мисли у Далмацији?

Бјелановић је идеалистички тражио излаз: Бечка монархија

треба да се реорганизује по угледу на кантоналну Швајцарску,

и то „унутра једнакост и равноправност народносна, споља

строг неутралитет“.22 За Милаша је то наивност, јер није било

једноставно рећи збогом царској круни. На то Беч није пристао

ни 1848, а не би се тек тако одрекао ни феудалног шпанског

протокола, ни Хердерове фантасмагорије о Путу на Исток.

Било је то преурањено Бјелановићево клицање новој револу-

цији, или барем позиву на русоовски модел народне сувере-

ност, што су себи могли да дозволе само они који би за такву

идеју поново гинули на барикадама. Милаш је био реалнији,

не дозвољавајући да подлегне жестини коју су деценију раније

демонстрирали европски „комунци“. Сумњао је у метод којим

би се „мењао свет“ преко ноћи, у чему га није поколебао ни

нешто каснији Јован Скерлић с изразима младалачког јакоби-

ниства, нити је показао разумевање за његово пребацивање

православном свештенству што се наводно држало „опште

предрасуде аустроугарских Срба“ да води националну борбу

„на застарелом  црквеном пољу“.23

Ту су и корени све дубљег разлаза двојице наших јунака. Не-

поверење прераста у сукоб, при чему су се обојица – сваки на

свој начин – веома трудили да објасне бригу за интересе свог

народа. Али се такође није видео ни јачи напор далматинске

Српске странке за стварање реалног програма у којем би било

места и за њихов компромис.
_______________

22 „Српски лист“  6. децембра 1880.
23 Ј.Скерлић, текст о Никанору Грујићу, у Писци и књиге, 5. Београд 1911.

73Радован Ковачевић

лако доказивати. Чинило се да Бјелановић, као ни Димитрије

Руварац, није логички ни етички сасвим разумео еволуциони

приступ Милашовог позитивног национализма, с тврдим убе-

ђењем да је здрав религијски осећај ваистину најбољи и за

будућност политички преамбициозног српског народа. Дакако,

требало је ценити и Бјелановићев отпор да се епархије и у

Босни и Херцеговини и Далмацији тек тако припоје патријар-

шији у Сремским Карловцима, јер би то – из његовог угла –

ишло на руку циљевима Бењамина Калаја.19 Бјелановић је

нешто раније гајио симпатије према том аустријском министру,

пишући о њему као о „танковијастом, окретном и господског

понашања“, и као о  „мудром државнику који признаје Србе“.20

Посебно је хвалио Калаја као научника, изнад свега доказе да

су Босна и Херцеговина историјски и етнички српске земље,

као и тврдњу да ни Дубровник није друго до српски град! Све

то је било Бјелановићу довољно да Калаја назове чак „апосто-

лом слоге Срба и Хрвата“. Тада није слутио да се тај пре-

вејанац, још из конзулске канцеларије у Београду, само

припремао да понуди Бечу свој концепт плана за трајно ши-

рење зле крви и трајног раздора међу јужнословенским наро-

дима, називајући своју морбидну конструкцију „кључем

југословенске политике“!

На високој дужности у Сарајеву Калај се преко ноћи изметнуо

у жестоког србофоба!21

Зато Бјелановићев отпор Милашовим размишљањима треба

донекле разумети и као раскид са старом заблудом. И Калајев

пример помогао му је да сажме слику о Бечу као о „злом ге-

нију“. Осуђивао је Хабсбуршку монархију што „ни данас не зна

да се поучи на искушењима прошлости“, нити дозвољава 

_______________

19Б. Калај (Kallay, 1839–1903), дводеценијски одговорни министар за  Босну и Хер-

цеговину, један од главних актера при склапању Тајне конвенције; веома допринео

империјалистичкој политици Беча на Балкану.
20 „Српски глас“ 15. августа 1888, текст под насловом „С пута“.
21 Више о томе код Василија Крестића, Историја Срба у Хрватској и Славонији

1848–1914, Београд 1991, 160–165.
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Шта би Милаш могао да учини – тужити уредништво или пре-

ћутати? Определио се за штампање посебне брошурице од

једва неколико страна са својим закључком: у „Српски лист“ је

уложио свој углед и толико свога новца, а узвратио му је гњили

ауторитарац коме сметају противни али истинити аргументи!

Подсетио је на почетак односа са Бјелановићем, и на поменути

састанак у Обровцу, питајући зар није био у праву кад је пред

покретање новина затражио да се „ограничи самовоља буду-

ћег уредника листа“.  Додао је и ово:

„И догодило се управо оно што сам ја тада предвиђао.“24

Дакако, на Милашову књижицу одговорио је Бјелановић, и то

подужим чланком, али опет са положаја „својих“ новина. Као

да се није плашио примедби да тиме крши и демократске

принципе слободе штампе, за које се иначе толико борио. Али,

циљ оправдава средство – није му сметало да додатно оптужи

свог противника за злоупотребу олтара. 

Ипак је, без обзира на тај сукоб, Бјелановић већ дуже време

давао ауторски и политички тон „Српском листу“, рекло би се

доследније него највећи број тадашњих новинара и публици-

ста, па и врло ретких декларисаних атеиста из оба народа.

Држећи се убеђења да се српство не може поистоветити са

православљем, писао је да су Срби постојали и пре Великог

раскола, а постојаће и даље „иако православија нестане како

то Хрвати већ предвиђају“. Као прераном гласнику југословен-

ства, било му је пре свега важно да се „српске косовске песме

разлежу од Дунава до Јадранског мора, и од Велебита до Кома

високог“.25 Такав приступ му је омогућио да не штеди ни като-

личке екстреме, истичући да је „хрватство у нас новост што су

нам (га) попови унијели...“!26 Посебно се обрачунавао са ради-

калним ставовима вођства Народне (хрватске) странке.27 Је ли 

_______________

24 Н. Милаш, Једна отворена ријеч, Задар 1886.
25 „Српски лист“ 30. јануара 1880, чланак  „Будућност хрватства“.
26 Исто,19. децембар 1887. 
27 М. Павлиновић (1831–1887), политичар и књижевник, свећеник.
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Заговарајући поступност и строгу промишљеност у политичким

акцијама, Милаш је приступао актуелним проблемима свога

народа неретко у складу са искуствима и потребама цркве. До-

минирао је одрешит, непорециви осећај одговорности према

својој минијатурној заједници, коју никако не треба истурати

на разбојишта великих и силних. Је ли то разумео Бјелановић

који је све либералне принципе подређивао гневу политичке

борбе и прилично магловитом слободарству? А како је дубље

упознавао појам нације – та страст је у њему бивала дубља и

знатно изазовнија. Због вишка темперамента, али и не пре-

зајући од конфликата, као да се у обојице није примала муд-

рост да се контуре истине морају сагледати са свих страна,

иначе ће слика бити крња. 

Некако пред своју београдску епизоду, о којој ће бити више

речи, Милаш је оштро реаговао на неке информације у

„Српском листу“, у којима је он – уз неопростиву уредничку

произвољност – приказиван као мантијаш, осорни клерикалац.

Повод је бизаран: наводно је у цркви Св. Илије у Задру, под

плочом с три натписа – на грчком (Hagios Elias), латинском

(Sanctus Elias) и српском ћирилицом, и то пред Велики пост –

грдио неке туторе и вернике са олтара због нелојалности

према цркви којој припадају.   

„Неистина, подвала!“ – огорчено је Милаш одбацио оптужбу

као провокацију, не кријући шта мисли о таквим коментато-

рима, тачније о буџаклијама далматинског паноптикума.

Одмах је срочио одлучан деманти, захтевајући од редакције,

тј. од Бјелановића, да му се, као угледном члану српске зајед-

нице и једном од оснивача листа, омогући да и јавно оповргне

нападе.

„Српски лист“ је на то узвратио с неопростивом игноранцијом

– не може! У јавности је прострујало: зашто се уредник бахато

оглушио о право истакнутог покретача гласила, који је и зна-

чајан представник цркве? Како би се онда Бјелановић понео

према обичним читаоцима?
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тумачио истомишљеницима да српско име у Хрватској мора

да нестане јер су „Срби само Хрвати източне цркве и визан-

тијством иштећена и покварена наша браћа“.32

Управо с повременом склоношћу за крајње назоре и мере,

Бјелановић је – дајући себи право да јавно арбитрира  –

сврстао таквог Павлиновића у исти кош са Милашом! Дакако,

Милаша је то погодило. Био је преосетљив, помало нарцисои-

дан, а и сам се сврставао у сангвинике, што га је оптерећивало

у полемикама, мада се није могло рећи да је гајио веће поли-

тичке амбиције. 

Између два челна човека у далматинских Срба тако је нарас-

тао још виши зид. Дакако, Павлиновић је са истомишљени-

цима покушао да искористи ту брешу код противника и одмах

почео прави рат не би ли докусурио „Српски лист“. Бјелановић

се и даље трудио да остави утисак слободног мислиоца који

је против „сваког потпаљивања вјерског фантазма“ и религиоз-

них искључивости, али није успео да се у Народној странци

наметне чак ни са танком идејом о фракцији далматинских

земљака. У првом тренутку није се снашао ни око позива папе

Леонеа XIII на измирење хришћана, док се није ослонио на

убојиту артиљерију Светозара Милетића, који је довикнуо пре-

ангажованом ђаковачком бискупу Штросмајеру да се остави

унијатских мудролија:

„Видимо ми вашу жељу да вам јединство цркве овим путем

буде мост ка народном одређењу оних Србаља који изневе-

рише веру своју ка католичењу и похрваћењу српског народа.

Зато, маните се ви нас православних!“33

Мора да се Милаш на то само осмехнуо. Иако се са Светоза-

ровим ставовима често није слагао, овога пута му је деловао

као мелем за срце, пошто је већ сумњао да ли Бјелановић 

_______________

32 М. Павлиновић, Хрватски разговори, Задар 1871, 173.
33 С. Милетић у новосадској „Застави“ поводом Штросмајерове „Окружнице“  22.

маја 1881.
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му огорченост према римокатоличким свећеницима, које је на-

зивао „крвопијама српског имена“, била неопходна као оправ-

дање за сукоб са Милашом, или обратно? Ево једног прилично

презривог израза према задарском владици:

„И мени је он додијао (тежњом) да се у нашој странци хоће

Михо Павлиновић, а престао је тек кад сам му ја рекао да Пав-

линовића не сматрам срећом Хрвацке странке...“ Али је у жару

полемике жестоко прекорачио правила доброг понашања зло-

ћудом поентом: 

“Уосталом, свака будала не може постати Павлиновићем!“28

Треба нешто рећи о том жупнику из села крај Макарске, тада

већ познатом страначком прваку, па и писцу. У младости –

дакле шездесетих година тог века – био је слика и прилика

Србина католика! О њему се писало да је „уздисао над успа-

ваном свијешћу српскога народа и био спреман да ускочи у

слободну српску кнежевину да се тамо окријепи српским

духом...“.29 Учио је језик по Вуку Караџићу и опевао српске ма-

настире, славио Србију и Црну Гору – „једном речи србовао

је“!30 И још после формирања Народне странке, у којој ће дон

Михо касније имати врло значајну улогу, грлио се најпријатељ-

скије са Јованом Сундечићем, професором у задарској Бого-

словији и покретачом једног листа за књижевност и уметност.31

Али, после ватиканске енциклике 1871, и пошто је оценио да

му више не треба подршка српских политичара, за њега ће

папа и догме католичанства постати најузвишенија светлост,

звезда водиља! „На срцу ми је најприје вјера, па потом домо-

вина, устројена по прописима те вјере“ – обелоданио је он свој

прелом, чиме је преко ноћи, међу првацима хрватског нацио-

нализма, постао један од најжешћих негатора српских права

на идентитет. Чим је заузео главно место у странци, хладно је 

_______________

28 „Српски лист“, 16. јун 1886, „На „једну отворену ријеч архимандрита Милаша“.
29 Исто, 15. септембра 1887.
30 С. Божић, н.д. 97.
31 Ј. Сундечић (1825–1900), .песник, лични секретар црногорског кнеза Николе Пет-

ровића.
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Добио је чин архимандрита кад му је понуђено да ради на јед-

ном специфичном пројекту у српској престоници. Прихватио

је, надајући се да би на том нивоу могао да учини много више

за свој народ у целини.

Позив му је – бесумње с најбољим намерама – упутио лично

Милан Кујунџић Абердар, министар просвете и црквених дела

у напредњачком кабинету.37 Ваљда је рачунао да му за што по-

тпунију каријеру – која је углавном текла низ длаку Обрено-

вића – треба још једна учена глава из „прека“, која ће  појачати

живост, па и конкуренцију, у плитком слоју домаћих интелек-

туалаца. Одређеније, повод за позив био је план за реоргани-

зовање београдске Богословије.38

Први пут тако ступа на тло матице српског народа. Лако је за-

мислити његову радозналост, па и  усхићење због сусрета са

дуго сањаним отачаством. Ако се занемаре сентименти (који

у овој причи нису неважни), лако је разумети да су га одмах за-

нимале информације о школи коју је требало да преузме.

За њено београдско здање не би се могло рећи да би било

трошно, само да је било пара и неимара за одржавање. Иако

изграђено тридесетак година раније иза Саборне цркве, једва

да је због запуштености служило сврси. Милаш је морао

најпре да устукне пред „од дасака склепаном црквицом“, ис-

пред које је сусретао ђаке који су се ту окупљали ради свако-

дневних богослужења. 

_______________

37 Милан Кујунџић Абердар (1842–1893), професор филозофије на Великој школи,

политичар и књижевник, академик.
38 Основана 1810. трудом Доситеја Обрадовића, радила је због рата само још три

године, под управом Викентија Ракића, бившег пароха цркве Св. Спиридона у Трсту

и нашег најпознатијег српског црквеног писца у то време. После Другог устанка  об-

новљена је тек 1836, са тимом професора који су пристигли са простора Карловачке

патријаршије.  До 1871. била је то једина школа у Србији у којој су образовани будући

свештеници и учитељи. Први пут је названа Богословијом у једној одредби намен-

ског закона Кнежевине Србије из 1863.  Дуго је била под управом Архијерејског са-

бора, а поменутим законом ушла је у државни школски систем.
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уопште признаје истину да се православна црква у Далмацији

вековима поистовећивала са опстанком Срба. А и тај бискуп

Штросмајер, кога су и Хрвати грдили да је „Швабо Штроца“,

живео је као средњовековни велможа на својим имањима, али

је зато „као концилски говорник синтетизовао бизантизам и ла-

тинство“.34

Бјелановић је на тај начин, у другој фази своје политичке и пуб-

лицистичке активности, почео да гради политичку линију уме-

реног национализма, што ће га касније одвести у романтичко

схватање југословенства. Милаш је, напротив, тада био близак

са Милетићевим ставом да југословенску идеју на време треба

одбацити, да се српски народ не био суочио са трагично висо-

ким последицама.

Уверен да Бјелановић „крњи интересе Српства“, Милаш га је у

полемикама помињао још чешће, оптужујући га да угрожава

„српску индивидуалност“.35 Наводно је „ватрена младеж“ око

Бјелановића радила самовољно, о чему се јасно изразио:

„Слабо слушају моје савјете, а ја сам им ипак препоручио да

се не заносе некаквим либерализмом јер то ипак коме највише

шкоди него ли самим Србима.“36 Зато је штампа, наклоњена

циљевима римокатоличког прозелитизма, једва дочекала нове

сукобе водећих људи међу далматинским Србима, као доказ

њихове политичке незрелости. Милаша су те новине напросто

анатемисале као „неверника“, уз грубу дискриминацију да је

„непријатељ римокатоличанства“. 

Схватајући да му je испод части да тражи место у вртлогу

идеја, по њему непримерених и проблематичних, а без воље

да се уклопи у разрачунавања ниске политичке културе,

Милаш је одлучио да се привремено повуче са такве сцене. 

_______________

34 Мирослав Крлежа, Десет крвавих година, Београд 1977.
35 Марко Цар, Сава Бјелановић, Дубровник 1911.
36 Према Л. Томановић, „Из писама умрлих и заслужних Срба“, у „Нови живот, Бео-

град 1926, 9. 

78 Радован Ковачевић



Београд 1878.
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је нагласак био на стручним предметима (појање, црквено пра-

вило, читање и тумачење Св. писма, пастирско богословље,

догматика...). Важна су била и предавања из пољске еконо-

мије, да би будући духовници знали да посаветују паству да

није све у додолама и литијама, поготову не у чепркању ралом

по земљи хранитељици, па што Бог да. Ваља напоменути и да

су богослови морали да протрче кроз лекције из дијететике с

домаћим лекарством. Само током завршне године посвећи-

вана је пажња некој врсти примењене педагогије, заправо

предмету који је називан учитељски метод с практичном рачу-

ницом.

Из тадашњих летописа види се да је Милаш – у попису тадаш-

њих и мало каснијих наставника – наишао и на нека имена

пред којима је требало скинути капу: Евгеније (Симеуновић),

потоњи епископ тимочки, Јаков (Инокентије) Павловић, касније

митрополит српски, Никола (Никанор) Ружичић, касније епи-

скоп нишки, Димитрије (Павловић), потоњи патријарх српски...

Нужно је поменути и професоре који ће оставити значајан траг

у српској науци и уметности – Веселин Чајкановић, Јефто Де-

дијер, Ђорђе Крстић... 

Сви су они доста урадили и за Богословију, а ипак је Милаш

брзо схватио колико му је остало посла у установи која је

углавном настављала да траје у оквиру превазиђених идеја.

Као да прву школу те врсте у Србији није основао Доситеј, тво-

рац сентенце да се само „простота и глупост“ задовољавају

увек „при старинском остати“. У тој својој епизоди он више није

конзервативац!

Пошто је у начелу пристао на ангажман, и не презајући од  суд-

бине реформатора, морао је по задарском и руском искуству

да процени шта да се задржи у школском програму, али и да

се одстрани сувишно. Требало је уподобити школу новом вре-

мену, дакако у оквиру задатка који му је поверен. На првим ко-

рацима био је охрабрен срдачном подршком три године

старијег Милана Кујунџића, министра просвете и црквених

И та „зградица“ је, као и штошта у престоници, служила тек по

невољи, пре за навикавање богослова на скромност и трпе-

љивост, уз поруку да их ни у парохијама није чекало нешто

боље.39 И то је био Београд, још увек пун ћепенака и ћорсо-

кака, али и јата булбула по ђул баштама. Сав напрегнут у нуж-

ном отимању од блиског оријенталног наслеђа, и у не баш

спретном окретању ка надирућој европеизацији, град је ипак

код дошљака будио неки оптимизам. Биће од њега нешто! На

пример, Лондонски „Тајмс“ је у то време процењивао (уз уоби-

чајену дозу русофобије), „да малена кнежевина гаји наде да

постане словенски Пијемонт“.40

Архимандрит је прво у Богословији анализирао наставни план

и програм. Као и обично, изучаван је словенски језик (цркве-

нословенски), као и нешто предмета општег образовања, али 

_______________

39 Више о томе код Теодора Вилицког, Стари Београд, 1911, 12.
40 Према Јовану Ристићу, Дипломатска историја Србије, Београд 1896, 140–141.



Пошто му је, уз професуру, понуђено да преузме челно место

у Богословији, Милаш је схватио да има и сву подршку владе.

Шта је онда остало него да засуче рукаве: ако Бог да биће бе-

рићетно!

Али, већ сама појава наочитог архимандрита, који је пленио

држањем и снагом зрелог мушкарца и култивисаном речју,

убрзо је изазвала специфичну пажњу чаршије: Ко ли је тај,

одакле га ветар донесе? Из тог првог ромора могао је да се

разуме и призвук негативног предзнака: шта ће нам још један

теолог, ко да нема доста ових наших? Шта ли снује мантијаш,

поготову што кажу да је са мора, из далеког, туђег Јадрана, из

града звучног а опет тешког имена Задар?

Већ само то је било довољно да изазове почетни ксенофо-

бични отпор: ипак се странац обрео међу нама! Сумњиво им

је било избегавање да барем заузме сто у којој бољој кафани.

И што не покушава да се надвисује на другим плебејским јав-

ним местима. Задранин се тешко привикавао и на олаку непо-

средност која је красила просечног Београђанина, лишеног

смисла за озбиљнију етикецију. Остаје и питање шта је још

спадало у повод за појачану радозналост? Јер она је обично

– уз досаду – главни покретач паланачких аброва, па и сумњи.

Затим се појавила подозривост. У неким престоничким нови-

нама је објављена подмукла пасквила по којој је Милаш за-

право „некакав предикатор“, што је покренуло „дубље“ питање:

која вајда од његових проповеди, поготову што долази са ау-

стријског и лацманског мора? Из паланачког духа се одмах ви-

нуло много питања, од којих су најчешће била ова: Што ли се

тај прави фин? Зар не зна да смо многима од те феле већ ви-

дели леђа? Је ли то био израз оне љубоморе између либерала

и напредњака, и сумњичавости према „образованијим, отме-

нијим и напреднијим“, о чему ће у Београду касније писати Ар-

чибалд Рајс?43

_______________

43 Арчибалд Рајс, Чујте Срби, Београд 1928.
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дела. Није тешко замислити њихов сусрет после толико година

од познанства у Бечу, као ни ток угодног разговора после по-

служења кафом „какву ни у Солуну не знају да приставе“. Да-

како, припремајући се за дијалог, гост се – осим главних црта

из министрове биографије – потрудио да сазна и штошта уз-

гредно, мада не и неважно. Абердар се одавно винуо у поли-

тички простор Србије као истакнути функционер Уједињене

омладине српске, посебно као уредник њеног гласила „Млада

Србадија“. Милашу је било блиско штиво тог листа, који је био

читан и у српским општинама Далмације.41 А познат му је био

и његов усклик који је одражавао политичку доктрину тадашње

српске елите:  „Зар можемо заборавити жеље и наде за своје

уједињење ? Зар се наше тежње оснивају на ћуди и машти, а

не на крвавој историји и на правди?“  Али сада се Абердар већ

убрајао у ону врсту политичара који настоје да барем ублаже

ако не могу да поправе грехове из бурне младости. 

Гладећи своју „прпошну браду“42 министар је прво разменио са

својим гостом заједничке и ине успомене са студија на истом

факултету у Бечу, када су студенти из јужнословенских зе-

маља гајили – рекло би се – подударне снове о преуређењу

Балкана. Искуснији за четврт века, домаћин се није упуштао у

деликатности црквеног живота, па су сусрети пролазили у тра-

гању за заједничким интересом о будућем Милашовом поду-

хвату. Дошљак се само осоколио кад је сазнао да су ђаци

Богословије основали дружину „Братство“, у којој су приметно

место – у такозваном „страначком одељењу“ – заузимали мла-

дићи из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Бугарске, а и неко-

лико њих из Далмације. И на тај начин су се припремали да

посвете живот „црквеном, просветном и националном раду“,

нарочито у покрајинама под влашћу две старе, омрзнуте ца-

ревине.

_______________

41 Бјелановић је, као и Владимир Симић, председник општине Обровац, био члан те

организације.
42 Израз по Сими Ц. Ћирковићу, Силуете и карактери, Београд 1999.
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парохијални расадник, иако су најбољи међу протама одржали

Србе кроз векове. Укратко, митрополитова благост се брзо пре-

тварала у опори сигнал: храбро си раширио крила, архиманд-

рите, али требаће ти и пуно среће! И као да га је упозоравао:

колико год се трудио да будеш користан, увек ће се овде наћи

неко да те ребне по грбини! 

Taко се и десило, углавном зато што Милаш није знао, или још

од првих корака по Београду није довољно водио рачуна о ри-

гиднијој страни партијаштва у Србији. Социолози различито

описују ту појаву, поред осталог и као токсични нуспродукт ле-

галне борбе за власт. Нешто касније, један часни странац је

уочио да су ова наша трвења постала опака најпре „због при-

страсног и злог надметања у корупционаштву“.44 Доиста, у

време Обреновића приметан је у политичким односима био

мањак осећаја за пристојност.

С почетка се Милашу Србија чинила слична швапском гоблену,

као простор прошаран чаробним селима у бајковитим доли-

нама, кроз које жуборе сребрни потоци.45 Није појмио да се чак

и по слободарској Шумадији људи тешко ослобађају сталеш-

ких нарави, навика и заблуда, споро прихватајући нужне мен-

талне и друштвене ризике. Још из Задра му се привиђао

српски магнет словеноцентризма, не сумњајући да та идеја

живи тек као „запаљива варница“.46 Стварно стање у земљи

још двадесетак година раније описао је Пера Тодоровић – у

њој „влада династијашка раздраженост“, партије су растројене

борбом за гласове по сваку цену, а „жандар, потказивач и не-

поверење прекрили (су) државу“. Краља и политичку елиту

није правдало ништа, па ни последице тешког дебакла у рату

с Бугарском. 

_______________

44 Рајс, Чујте Срби.
45 На сличан начин је писао и Слободан Јовановић о Србији деветнаестог столећа –

то је, по њему, била „земља једноставна са задацима простим“, а с изазовима као

„земља нова“  (Влада Александра Обреновића, 427).
46 Ђ.Раденковић, н.д. 23.
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Можда се у овој игри нарави назире аутистична фобија, али и

питање колико је Милаш био стварно припремљен  за овакву

мисију. Морао је бар да појми да се историја матице српског

народа, ионако згуснута и често трагична, узвитлавала с не

баш јасно усмереним динамизмом. Део друге половине сто-

лећа био је проплетен нервозним, који пут аутодеструктивним

потезима последњих Обреновића. Зато је нужна упитаност: да

ли је архимандрит на време упозорен да га чека суочавање са

могућим неугодностима, можда и са стресовима?

А ситуација је била мучна – после два рата које су Срби во-

дили против Турака, и након Берлинског конгреса, државица

се нашла у геостратешкој клопци између Беча и Цариграда.

Ипак, Милаш је био у прилици да на лицу места осмотри

већину занимљивих ликова и карактера, али и нервозна за-

страњивања сукобљених делова политичке елите. После не

баш корисних сусрета по разним министарствима, још увек без

критичког става о приликама које су сколетеле Србију, Милаш

је затражио пријем и код митрополита Теодосија Мраовића

(1815–1892), да му по адету целива руку. И да му објасни шта

би – по знању и искуству из великог света – требало да уради

на месту које је прихватио. 

Чинило се да је његов домаћин, и без терета година, изгледао

врло уморно – свега му је доста! По познатим изворима могло

би се схватити да Мраовић бар тада – на измаку животног тока

– није показивао намеру да се уноси у неке захтевније по-

слове. Његовог претходника, митрополита Михаила, Милан

Обреновић је дословно отерао као русофила, па је митропо-

литу – признатом од Сремских Карловаца, али не и епископа

по Србији – било најважније да не буде још дубљих сукоба мо-

нарха и свештенства. Укратко, од њега није могао да очекује

јачу подршку. 

Али је лако могао да наслути главне назнаке у Милашовом

алтруизму: хоће човек да од београдске Богословије начини

духовни брег светлости! Хтео би да Богословија не буде само
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свештеници. На пример, осим грчког и руског, богослови би

требало да знају и језик Овидија и Марка Аурелија! Уосталом,

довикнуо је, латински се учио на дворима Немањића, а ни сада

без њега нема услова за дубље упознавање са делима кла-

сичне културе. 

Многе су се веђе одмах претећи подигле: шта ће нам запад-

њачки пртљаг? Наши свештеници неће господство Ватикана,

aли ни оне који би да нам га наметну, макар и посредно! Уоста-

лом, то са латинским  много им је вукло на „распопа Доситеја“

који је – не случајно – дуже скитао управо по тој Далмцији.

Још гора бура се дигла кад је Милашова приступна беседа

објављена у „Просветном гласнику“. Госту из лацманског света

требало је коначно ударити контру, јер је био све сумњивији са

својим идејама које смрде на либерализам! После свега није

било чудно што се већина богословских професора солидари-

сала у својој жалби влади, отприлике овако: незнанац, као и

свако страно тело, само им смета!48 Уосталом, нека зна мини-

стар Абердар: или он, или ми. Такође, те године кренуо је у

Србији још један од сукоба радикала и напредњака, подјед-

нако ненаклоњених „пречанима“.

После тога су кола јурнула низа страну. На Милаша су на-

срнули и они који су се дотле устручавали, што не значи да

нису били мање агресивни. На врлог теолога се – мимо сваког

протокола – на једном скупу окомила чак и краљица Наталија.

Судећи према једном портрету из тог времена (париски „L’illus-

tration  europeenne“, 3. октобар 1889), она је и даље била жена

„вилинска лица“, али се и на њему примећивало да је њен брак

са Миланом Обреновићем изгубио смисао. Као и све жене које

преживљавају брачни пакао, а непособна да критички процени

свој удео у кривици, и она је искористила безначајан повод  да

доктору теологије скреше:
_______________

48 У аутократској Србији није могло бити напретка, писао је С. Јовановић, због за-

дртости интелигенције и због „необузданости личне амбиције!“ (н.д. 428). 
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У таквој атмосфери су се за удар на Милаша први потрудили

либерали, које је – после потреса у странци – и даље водио

времешни Јован Ристић.47 Дакако, приземни атаци на Милаша

су углавном били само део плеве зловољне страначке „так-

тике“, не би ли се противницима – који су довели Милаша –

нанела бар узгредна штета. А гласине, лансиране из странач-

ких „штабова“, чак и кад су срочене офрље и без иоле разум-

ног повода, ипак погађају неки циљ: нису дале мира бедном

дођошу, погађајући његов пажљиво негован его. 

Милаш тако постаје једна од устаљенијих мета без којих се на-

водно није могло у „великој политици“! Основна оптужба – ко-

лико год била неартикулисана, али свеједно мучна – гласила

је: Аустрија је теслимила Милаша лабилнијем делу Србије,

само да би Обреновићи, уз помоћ подрепаша на власти и уз

подршку Ватикана, могли да поунијате овај православни

народ! Како после таквих подмуклих напада да се уобличи Ми-

лашов алтруизам, до чијег остварења је још било далеко? И

како да у српској матици буде свима добро дошао кад му

ниједна велика странка не даје прилику да докаже колико би

могао да буде користан. 

Не види се из његових белешки да је бар неко време Милаш

успео да активира резерве својих снага, да се сабере и смири.

Ваљда је предуго слушао нечији савет о врлини упорности, и

да – док пси лају – треба само задржати своје место у кара-

вану. Авај, архимандрит је после сваког затишја ипак постајао

све несигурнији. Кључни тренутак неспоразума наступио је са

Милашовим излагањем на Светосавској академији, када је

обелоданио свој план о модернизацији наставног програма Бо-

гословије. Из докумената се види да се определио за реорга-

низацију и модернији педагошки приступ настави, за

поштовање научних достигнућа у педагогији и методици, као

и за употпуњавање списка предмета које ће изучавати будући 

_______________

47 Ј. Ристић (1831–1899), истакнути државник, политичар и историчар.
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Краљица Наталија

Да је то Милаш чуо с неке друге стране, не би му било

пријатно, али би лакше одбио или отрпео. Овако, морао је да

се замисли. Зар на њега, тако строго посвећеног православљу

да су га у Далмацији сврставали у строгог конзервативца, да

груне љути оркан? Зар ико на свету може да се поиграва

појмом унијаћења, после толиких трагичних искустава које су

имали далматински Срби? Своје најбоље године провео је

Милаш опирући се католичком прозелитизму, али то се овде

изгледа багателише. Зато је морао да закључи да управо из

непознавања основног проблема православља у Далмацији

долазе и Наталијине оптужбе против њега као плаћеног жбира.

И гневно питање: пошто Милашово православље није ни на

овом нивоу оцењено као искрено, по томе ни валидно, шта га

чека пошто се Њено величанство тако изразило?

Ипак, морао је да размисли. Није била реч само о подмуклој

алузији једне слабо обавештене жене, већ о узнемирујућој пре-

тњи која се на мах изриче само велеиздајнику. Шта би га горе

могло снаћи? Лако је замислити његову запрепашћеност. Није

успео да дође до речи, да укаже краљици да га је неко пред-

ставио у кривом светлу, чак опањкао и наружио. Могао је да

замоли аудијенцију за разјашњење заблуде, јер о томе је реч.

И да сугерише да је ваљда за све крив неки од дворских са-

ветника у њеном спору са краљевским супругом, који се упу-

стио у авантуру с Бечом.

Уосталом, како Милаш да објасни горопадној дами да у Србију

није дошао по свом ћефу? Њега је влада позвала, и само она

може – по европејским мерилима – да га опозове. Можда је

био готов и да повиси тон: зна ли мадам да је Милаш поникао

у крају где се Срби вековима баш труде да опстану у својој

вери, о чему ви овде немате појма? И зна ли Наталија, јадна

не била, да није било спорадичне подршке из ледене Моско-

вије, и каквог-таквог племенског саучешћа из подловћенских

гајева маслина око Стањевића,49 већини далматинских Срба

би се одавно замео сваки траг.
_______________

49 Манастир изнад Будве на млетачкој територији, склониште црногорских владика. 
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– „Пратим пажљиво шта радите, и какве су вам намере. Отво-

рили су ми се очи.“

Према Милашовом запису, очитала му је вакелу као ђачићу;

још горе, као смутљивцу: 

– „Треба да знате да је Србија строго православна земља, и

да у њој нема места ни за унију, нити за агенте римске пропа-

ганде!“ 



Манастир Крка
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Али, није се усудио да ризикује. Ипак, Србија није била његова

држава!

Пун свести о својој немоћи, морао је само да се запита: зар у

Београду није било знано да су га црквене власти десетак го-

дина раније послале у Немачку на једну од бројних теолошких

конференција, на којој се под протестантским окриљем рас-

прављало како постићи јединство за отпор Светој столици?

Лако је појмити да је ту пре свега доминирала частољубива

тежња да се пронађе пут до униформности службе божије и

једначења верске праксе православних, старокатолика и ан-

гликанаца. Све је то требало да доведе до платформе с којом

би се наводно трасирао повратак на изворно хришћанство, или

чак у јединствену религију и црквену организацију која би

надјачала католичанство! Из Милашових белешки и докуме-

ната се види да је он, као представник огранка једног малог

народа и још мање црквене заједнице, само пажљиво пратио

расправу, не запостављајући анализу атмосфере на скупу.

Само је на основи излагања разних прелата могао да дешиф-

рује њихове циљеве, да одгонета њихове главне мотиве. Та-

кође је покушавао да предвиди и смисао политичких намера,

нарочито оних које са Христовом идејом о љубави међу ближ-

њима немају праве везе.

Неохрабрен својим закључцима о том скупу, записао је: „Сте-

као сам утисак да од тога неће бити баш ништа.“ У  Сремским

Карловцима нису били изненађени његовим извештајем, јер је

српским јерарсима било и до тада јасно да ће пут до већег ра-

зумевања међу хришћанима свих струја, нажалост, бити дуг,

чак трновит.50

_______________

50 О томе говори Милашово сећање на наредну папску енциклику којом је православ-

нима по ко зна који пут било понуђено да се уједине са католицима, дакако под жез-

лом актуелног „Кристовог намјесника Св. Петра у Риму“. Поменуо је изјаву унијатског

бискупа Дробецког, који је после посете Далмацији морао немоћно да призна да „нико

не мрзи унијате колико православни Срби у северној Далмацији“ (Сава, н.д. 276).
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Бар док је Милаш бројао своје последње дане у Београду,

могао је да стави до знања краљици Наталији да о хришћан-

ству, дакле и православљу, зна неупоредиво више но што би

она могла да појми. Али, схватио је да Њеном величанству

није падало на памет да се занима за српски народ у Далма-

цији, већ је мозаику својих фрустрирања и све мучнијих личних

и политичких сударања додала нови, мада сасвим несмислен

тон.

Зато је архимандрит једва издржао да се у Богословији заврши

школска година па да се нечујно повуче из Београда:

„Никад више нећу ногом ступити у ону краљевину!“ – записао

је. „Ни за живу главу опет у онај београдски осињак.“



После онаквог дебакла у Београду, Милаш је ипак добио врло

озбиљну сатисфакцију с позивом да преузме катедру канон-

ског права на београдској Великој школи! После онаквог по-

раза, та голема част требало је да буде мелем за његову душу!

Ипак, ране још нису биле зацелиле и није чудно што је понуду

одбио.

Одмах затим му је понуђен положај ректора Карловачке бого-

словије, али је – како су црквени писци касније срочили – „и та

могућност отпала“. 

Ускоро је изабран за епископа далматинског, а хиротонисан је

половином 1890. „Чувар вере и цркве своје“ – тако је дефини-

сао свој нови положај. Покушавао је при том да у дужим раз-

добљима избегава  или барем релативизује учешће у свему

што спада у световну политичку активност. Поготово је игно-

рисао упуштање у страначке размирице, које су повремено

буктале међу Србима у Далмацији. Али је владика – осим ру-

тинских обилазака парохија – свако мучно упуштање у прего-

воре с властима око изградње и обнове храмова, или ради

покретања мисија и изнуђеног рвања са римокатоличким бис-

купима – морао да доживљава као Божју казну. 

Јер притисци на Србе су стално повећавани, да би врхунац до-

стигли 1894. године с наглим јачањем правашке идеологије.

Неспоразуми, спорови и сукоби Хрвата и Срба убрзано су „за-

хватали све области живота“.51 Било је и нешто светлијих тре-

нутака; рецимо, Фрањо Јосип је Милаша примио у аудијенцију

и одобрио његову молбу да се у Задру реши  проблем отва-

рања гимназије за српску и хрватску децу. Ипак, био је то за-

немарљиви дашак свежине у атмосфери опште запуштености

Далмације. Крајем 19. века регија је имала око шестсто хи-

љада становника, од чега петнаест процената Срба и три про-

цента Италијана. На истом тлу народи су делили судбину 

_______________

51 Василије Крестић, предговор књизи Димитрија Руварца „Ево, за шта сте нам

криви“, Београд 1977,V
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Али, по повратку, ни манастиру Крка није био добродошао, јер

је ту старешина био његов каријерни конкурент, па и политички

противник! Склонио се једно време у парохијски дом у неда-

леком Биовичином селу, где је почео да пише Православну

Далмацију, своје најпознатије дело.

Али то га није спречавало да даље остане пажљив осматрач

збивања на балканском западу, иако је из редова властитог на-

рода врло често нападан као да је – по једнима овејани аустро-

фил, по другима непоправљиви русофил. А с оба та пола

најчешће су одапињане стреле у њега као у јасно обележену

великосрпску мету. Непосредно после повратка у Задар зате-

као је узбуну – због неких Бјелановићевих неопрезности при-

премао се удар аустроугарских власти на „Српски лист“.

Изречена је забрана штампања „у земљама угарске круне“,

дакле у Далмацији, али и у Босни и Херцеговини. Чак је оду-

зето право редакцији да преноси вести из бечких службених

извора! Бјелановић се некако снашао – новине су наставиле

да излазе, али под именом „Српски глас“, као и без ознаке

(ионако врло лабаве) страначке припадности.

Ипак је то био само инцидент који је  наговештавао крупније

проблеме.

Милаш је могао да се увери да је Сава – у својој „југословен-

ској“ фази – развио врло живу делатност као посланик у Дал-

матинском сабору, иако га је дон Павлиновић чак и пред своју

смрт нападао за „изазивање племенске мржње“ и вређање ка-

толичке вере. Да му не би остао дужан, узвраћао му је чиње-

ницама о фратарским злоупотребама вере. Наиме,

милитантни католички попови су – како се изразио – у распре

улазили по навици из минулих избора са „револверима за

појасом“! Зато је Милаш проценио да ће му бити довољно да

делује на устаљени начин из цркве: клонећи се колико год

може  дневних политичких окршаја, што ће Бјелановићу омо-

гућити шири простор деловања. 
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даље као убеђени антиклерикалац, иако му је – као расном

политичару – пракса показивала да је то пут који треба за-

обићи. Није му много помогло ни окаснело признање хрватског

публицисте Динка Политеа да за сукобе Срба и Хрвата од

Задра до Будве нису криви само православни свештеници,

него у истој мери и римокатолички фратри.53 Дакле, све је

Бјелановић урадио по савести, само није учинио колико треба,

ни колико је објективно могао, да се политичко организовање

српског народа у Далмацији подигне на неопходан, виши ниво.  

Тек после његове смрти – а умро је не напунивши педесету –

развила се нека врста журбе за преузимање тог политичког на-

слеђа. Схватајући преку нужност да се формира делотворна

политичка организација, Милаш се донекле тргнуо. У Српској

странци су појединци предуго радили на своју руку „како је ко

знао и умио“, због чега је она „постала више апстрактан појам

него стварна чињеница“. 54 Ни црквеном вођству није било

лако „бочити се с властима“, па је уз Милашову помоћ форми-

рано „Далматинско политичко друштво“ у Сплиту као и „Српско

братство“. Процењујући да би то могла да буду жаришта нових

идеја, власти су обе организације забраниле, сасекавши у ко-

рену покушај да се допринесе развоју српске политичке кул-

туре. Срећом, наставио је да излази „Дубровник“, лист

дубровачких Срба католика.

Прецизнија анализа показује да Милаш није најспремније

ушао ни у тај период. Његов покушај да Српску странку из-

гради на идеолошком темељу са чврстим православним печа-

том могао се разумети као рефлексни гард према све

агресивнијем хрватском праваштву. Али политика је уметност

на јакој занатској основи, што Милаш није изучио. Зато доста

његових потеза није наишло на разумевање у народу, што је

1901. довело до неуспеха српских кандидата на изборима за

Далматински сабор. 

_______________

53 Д.Политео, Србско-хрватско питање, Сплит 1889, 35.
54 Дубровник“, 13. јуна 1897.
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замрле привреде, покушавајући да не потону сасвим у без-

надну чамотињу.

„Све је стало“, писало је у јединим српским новинама, с пред-

логом у серији чланака да је решење у пробијању комуника-

ција ка Босни и Србији. Али, то је било опречно интересима

Мађарске, која се ослањала највећим делом на ријечку луку,

да би преко ње извозила панонско жито. Беч је зато наставио

да фаворизује Трст. Истина, падале су који пут и мрвице са

царске трпезе, па је у Скрадину изграђен први хотелчић. Појам

јадранског туризма још дуго ће бити сасвим магловит. 

Српска странка је већ десетак година од оснивања деловала

у несређеним, па и скоро хаотичним условима. Њен стварни

шеф, мада без формалне функције, био је и даље Бјелановић.

Да ли је могао више и боље? Странка није била регистрована

код суда, а није имала ни одборе и пододборе, као ни изабра-

нике за различите функције. Уместо правог програма прећутно

је као замена служио поменути новински уводник у „Српском

листу“. 

Милаш је често морао да призна да Бјелановић као новинар и

политичар доста пажљиво разматра превирања у Аустроугар-

ској, која се – према мрачној метафори у његовим новинама –

убрзано претварала у државу сподобу. Да би одгодила неми-

новност нестајања, приљежно је „вјештачки стварала у њој

(х)егемоније појединих народа, појединих странака, појединих

исповиједи... да (би) друге однарођивала, гушила, на превјере

или безвјерје присиљавала...“.52

Тако је Бјелановић, као упорни следбеник либералних идеја и

трошећи се убрзано, кипео у идеалистичком замаху, делујући

као заточник Јужних Словена. У самозадатом циљу веровао

је да политичка активност вреди тек ако си предани борац за

ослобођење „од јарма Двојне монархије“. Чак и кад му није

сметала деформисана историјска реалност, доказивао се и 

_______________

52 „Српски глас“ 4. новембра 1887.
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у странци. Још теже му је било да схвати зашто су се и Срби

из Подинарја губили у оснивању нових фракција, и – на пример

– откуд разлази Книњана са Србима из Врлике, после чега се

осетно губило на изборима.58 Зато највећем делу хрватских

странака није било тешко да и даље практикује националну

иверску искључивост, држећи се све упорније „теорије“ исто-

ријског и државног права.59

На кога су Срби из Далмације тада могли да се ослоне? Тра-

гање је мучно а одговор се намеће. Што се Милаша тиче, пре-

вагнула је његова одлука да се до краја живота посвети цркви

и науци. По неписаном календару стварања био је прво оба-

везан да напише књигу о верској пропаганди,60 као и да се

потом посвети делу под насловом Православно црквено

право.61 Као најученији  канониста на словенском југу, пред

истек тог столећа остварио је замисао о Православној Далма-

цији, најозбиљнијем покушају за ширење истине о Србима у

вековној борби за голи опстанак. За четири године рада истра-

жио је, али и одболовао тај део  повести нашег народа. 62

Књига је плод дубљег разумевања усуда српске расељености,

као и драматичног суочавања са потребом ширења нацио-

налне самосвести и бриге за будућност. Још стотинак година

пре Милаша, о православним Далматинцима се писало тек уз-

гред, углавном као о „презреном народу“ (Фортис). Крајем 19.

века Срби у Далмацији ипак наговештавају да ће полагати –

осим на верски – и право на национални идентитет, као и на

све елементе природног права. „Три славна српска манастира“

(по Доситеју), дакако и убоге „ускочке“ црквице у већини села 

_______________

58 С.Божић, н.д. 31.
59 По Крлежи, то је теорија интелегенције из шездесетих година 19. века, која је „од-

гојена по калупу тадашњих пожунских и будимских саборисања“, да би тај појам „де-

валвирали до чисте малограђанштине“  (Крлежа, н.д. 459).
60 Н.  Милаш, Пропаганда, њезин  опстанак и данашња уредба, Београд 1889.
61 Објављено у Мостару 1902.
62 Књуга је поново објављена као репринт седамдсетак година касније.
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И без непосредног личног интереса, тако је протекло Мила-

шово ангажовање у заврзлами световних неприлика. Хро-

ничари су забележили да се „уплео у политику невољно“ што

се одразило на запостављање научног рада.55 Ни раније му

није било лако да се помири са Доситејевим и Вуковим увере-

њем да се религија може променити али народност и језик ни-

када, нити са синтагмом о „српству трију вјера“, које се

Бјелановић лаковерно држао. Нема сумње да је при том вла-

дика далматински претеривао у својој ортодоксији. Српску ин-

телегенцију у Далмацији је назвао „бескарактерним свијетом“,

изражавајући презир према онима који су „натакарили фран-

цуски шешир“ уместо црвене капе. Посебно је сумњао у искре-

ност великог дела дубровачке културне и политичке елите, за

коју је написао да се рађа, живи и умире с анимозитетом према

православљу, као и према српској народној идеји. 

Таквим уопштавањем је остао грешан према бројним Хрва-

тима који су се изјашњавали као Срби католици, заправо

према значајном слоју културне елите Далмације, која је тада,

и још годинама, гледала у Србију и њен слободарски капаци-

тет као у своју звезду водиљу. Не мали број Срба католика је

ту идеју и у тешка времена упорно следио, чак и пошто их је

владалачки врх обе Југославије остављао на цедилу.56

У покушају да се попуни празнина која је остала иза Бјелано-

вића, гласило Срба у Далмацији и кормило странке преузео је

угледни правник Душан Баљак.57 На месту главног уредника

„Српског гласа“ мењало се после тога неколико људи вичних

перу, све док лист није угашен 1904.

Милаш као да више није имао воље да прати шеврдаву генезу

политичког живота Срба у Далмацији, па ни да реагује на брзу

одлуку Д. Баљка да изађе из политичког живота због раздора 

_______________

55 Сава, н.д., 278.
56 Светозар Борак, Срби католици, Нови Сад 1998.
57 Душан Баљак (1856–1935), адвокат и политичар, био је и члан Царевинског већа

у Бечу од 1907.
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Авај, кад је могао да се сасвим посвети истраживањима, Ми-

лашу се – по злоћудој закономерности – изненада наметнуо

случај баналне финансијске афере у управи његове епархије,

због чега је један службеник дигао руку на себе. Морао је да

доказује своју невиност, али је то ипак био згодан повод Бечу

и екстремистима у Далмацији да се коначно ратосиљају „фа-

натичног православца“. У ствари, био им је врло неугодан, али

частан противник.

Акцији око његовог демисионирања су се, нажалост, придру-

жили чак и неки православни духовници у Загребу, после чега

су и поједине црквене општине у православном делу Далма-

ције потписивале „резолуције“ за свргнуће! Али он је већ био у

годинама кад човек не може да се опире хајкама.

Некако је преживео „нови курс“ са Српско-хрватском коали-

цијом и Супилов „план“ о Српско-хрватској држави у оквиру ау-

стријског тријализма. 

Схватио је зашто ће Беч и даље подржавати франковце, али

и зашто се хрватска национална идеја повремено заогрће

„илиризмом“.  

Али, више није имао снаге да се бори. Повукао се са влади-

чанског трона крајем 1911. 

Две и по године касније, и под навалом вести са фронтова,

умро је у Дубровнику.  

Међу Србима у Далмацији, после њега и С. Бјелановића, више

се није појавила личност значајнијег политичког талента. Нити

је формирана озбиљнија политичка странка која би барем ума-

њила наговештене страхоте током наредних деценија. Тмурно,

али тачно, о трагичном епилогу Срба у Далмацији овако се

много касније изразио један хроничар на лицу места:

„Нашом географијом тумарају сјенке заборављене прошло-

сти, а картографија која памти имена извора, врхова, кла-
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северне Далмације, имали су ванредан значај у „злу удесу, кад

се свакодневно наметала дилема бити или не бити“.63 Следећи

вековну линију српске цркве коју је као „врхунаравну вријед-

ност“ у српској држави нешто касније признао и Крлежа,64 вла-

дика далматински морао је да постави питање: да ли ће иста

искуства значити и у деценијама које предстоје? Била је то

слутња да предстоји дуго, крваво 20. столеће.  

Пред њим су зато стајала и нова истраживања о петнаестак

деценија српског народа под Аустријом, бесумње нека врста

другог тома Православне Далмације. По свему судећи, и тај

посао је обавио, о чему говори његова забелешка да је при-

премио за штампу и књигу Црква и држава у Аустроугарској.

Али полиција му је – месец дана по избијању Великог рата –

провалила у стан и однела све документе. Том рукопису се

потом губи сваки траг. 

Сувишно је питање да ли се Милаш са тим делом упустио и у

критичку синтезу својих борби. И да ли је – као сведок и актер

– покушао да објасни бар део заблуда српске интелигенције у

Далмацији и алтруистичког лутања у југословенској магли. Си-

ренски зов из ње био му је неубедљив, па и туђ, због чега је

био обасипан нападима хрватске, али и српске штампе у За-

гребу, Задру, Сплиту... Коначно, ту је и питање да ли је Милаш

већ тада, познавајући зле околности и прошлост, могао да

предвиди опасност од провалија у коју ће Срби у Хрватској

упадати, да би коначно претрпели и најтеже, ненадокнадиве

жртве.

_______________

63 Скерлић је приговорио том делу српског народа да „због општих предрасуда“ не-

престано воде националну борбу „на уском и застарелом црквеном пољу“, као да су

„сва друга споредна“ (Јован Скерлић о Никанору Грујићу, Писци и књиге 5, Београд

1911, 55). Ипак су и црквени писци примећивали да се Српска црква у целини тада

„више бавила националним питањем и политички расправама, него подизањем

нивоа богословских знања међу свештенством и верницима“ ( Ђорђе Ј. Јанић, „Ре-

цепција Доситеја у црквеним часописима“, Зборник радова Доситеј у Српској исто-

рији и култури, Београд 2013, 765).
64 Крлежа, Осјећај народности у Десет крвавих година, 539.
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наца, јаруга, потока, млинова, чобанских станова, села на-

званих по људима чијих ни потомака више нема, постала је

готово бесмислена...“65

_______________

65 Бранко Чоловић, „Баштина без баштиника“ , у Просвјета Загреб, октобра

2013.
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Милош  М. Ђорђевић, Београд

                                                                                              

ЗНАКОВИ ПОРЕД ПУТА ИЛИ ШИФРA АНДРИЋЕВЕ

ПОЕТИКЕ

Сажетак: Рад тумачи Знакове поред пута као хибридни жанр и

услов разумевања целине Андрићевог дела.

Кључне речи: Иво Андрић, Знакови поред пута, психологија

стварања, филозофија стварања, поетика, стил

Реч више казује него што у                  

обичном говору значи.                  

(Иво Андрић)

Душа корен нема.

(Народна изрека са Косова)

Андрићеви Знакови поред пута се могу тумачити и читати као

наративно-рефлексивни уметнички текст или као аутопоетички

коментари. Као књизи која се отима свим жанровима и као

шифрама његове поетике Знаковима се може приступити из

много углова. Не постоји зато критичар који се није њима

послужио као аргументима у разумевању и тумачењу Андрићеве

уметности. Сматрајући неважним њихово жанровско одређење,

ми полазимо од сазнања да су Знакови битни за разумевање:

филозофије и психологије стварања (а), 

логике стваралачког поступка и структурe дела (б) и

контекстa и целинe Андрићевог дела као синтезе древног и

модерног приповедања и стила (в). 
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распон Андрића као скривеног песника и „песника тихе

имагинације“ (који ствара дело што носи „невиђену проблемску

разноврсност“) и свих знакова у Знаковима поред пута креће –

„од локалне хронике до велике метафоре о свету и човеку“, па

закључује да тако Андрићево дело, накнадно:

„обраста шумом симбола, сигнала, архетипова, индиција,

загонетки и наговештаја, који би, зато што скупа

представљају битне знакове, можда изненадили и самог

аутора. Или се, пак, природа и порука тог дела сагледавају

из угла ауторових, експлицитних, дискурзивних

изјашњавања, тражених у његовим беседама или

есејистичким текстовима, макар исти тумачи били начелно

медитативно скептични према таквим одгонетању

књижевног дела“ (Гордић 2010: 7–8).

Знакови као шифре Андрићеве поетике, према томе, могу се

тумачити у контексту велике метафоре о свету и човеку или као

шифра за разумевање слутње и тајне и дубине и мудрости у

великом распону значења уметниковог дела. У том делу као

шуми симбола, показују сви знакови назначени на 592 странице

текста, нема изненеђења, ничег случајног и ничег што није

преоптерећено заначењима у настојању да означи подвучена

места живота, историје и времена у човековом искуству као

реалном и историјским свету.

Као хроника роман На дрини ћуприја, на пример, затвара се

почетком Великог рата. У XXI поглављу читамо не/скривеног

наратора који из уопштавања осветљава конкретно:

„Толико је божјих година прошло преко касабе поред моста

и толико ће их још проћи. Било је и биће их свакојаких, али

ће година 1914. увек остати издвојена. Тако бар изгледа

онима који су је преживљавали. Њима изгледа да се

никад, ма колико се причало и писало о томе,  неће моћи

или неће смети казати све оно што се тада сагледало

тамо у дну судбине, иза времена и испод догађаја (М. Ђ.).

У Знаковима се уметник „нагоном писца“ најпре, како би сам

рекао претресајући поетске тајне и мудрости своје уметности и

личности „на свом длану“ (Стојадиновић 2011: 320),

фрагментарно „сложио у себе“ (Стојадиновић 2011: 320). Ако се

то не схавати, не може се схватити ни сложеније слагање

уметника у себе у романима и приповеткама, нити онтологија

његовог дела.1

Критичар Д. Стојадиновић зато, имајући на уму дубину визије и

истиниту и реалистичку слику света забележену у Знаковима и

уписану у уметност великог писаца, с правом пише:

„Андрић се није чудио и кад је сумњао, јер је велико чуђење

знак изненадног, непознатог, нечега што се први пут види и

сазнаје. А Андрићево дело не зна за догађаје који се већ

нису негде догодили и које једно искуство, никако само

његово, не би имало негде у богатом сређеном

архиваријуму успомена“ (Стојадиновић 2011: 322).
                                                                                         

У Знаковима, а у средишту је у највећем делу биографско Ја, он

фрагментарно записује та искуства – да их запамти, исто онако

како ствара волуминозно дело да би свет запамтио како се

својим реализмом непрестано ломи у свом искуству и смрти као

реалности, како сам каже. Стојадиновић исправно закључује да

Знакови као „бескрајно разуђена“ књига нису никаква

радионица, већ представљају дело које се надовезује на

свеукупно Андрићево стварање као „кондезовани вид сазревања

истина, мудрости и тајни у њему“ (Стојадиновић 2011: 220).

Сродну исходишну идеју и вредносни суд, иако ју је целином

везао за романескно дело, има и С. Гордић. Он тврди да се 

_______________

1 На Институту за славистику Универзитетa „Карл Франц“ у Грацу професор Бранко

Тошовић већ осам година води пројекат под наслова „Andrić – Initiative“ који разматра

целину Андрићевог дела. У разматрањима Знакова поред пута, на скупу који је

одржан 2015. године, полази од Андрићевог поглед на свет у Знаковиам поред пута,

романима На дрини ћуприја, Травничка хроника, Проклета авлија, Госпођица и

Омер Паша Латас, приповеткама, поезији, публицистичким текстовима (приказима,

освртима, предговорима), научним радовима (докторској дисертацији), званичној и

приватној преписци и интервјуима, разговорима и јавним наступима.

103102 Милош  М. ЂорђевићМилош  М. Ђорђевић



слика пресликава стварност Босне и данас, чиме се потврђује

поетика трајања и вредности:

„Како је могућно да се ова земља смири и среди  и да

прими бар онолико цивилизације колико њени најближи

суседи имају, кад је народ у њој подвојен као нигде у

Европи? Четири вере живе  на овом уском, брдовитом и

оскудном комадићу земље. (...) И свака од њих сматра да

су њено добро и њена корист условљени штетом и

назатком сваке од три остале вере, а да њихов напредак

може бити само на њену штету.“

Тако поново стижемо до шифре Знакова као трезора истине и

слика реалности. Докази се могу наћи и у поезији и поетским

сликама, у којима Андрић размишља о истини. Вођен је нагоном

да реалистичким стилом осветли истину којом се слаже у себи

самом, и то начелом које је сам формулисао: „Угасите причу и

фантазију као димљиву лампу. Свиће“: 

„У основи желимо само једно: истину. Ослободити се овог хука

речи и пробити кроз ову схему слика и доћи до истине, наге,

просте, па ма и смртоносне. После свих јадних прича, иза

ћутања самог, отпочинути на тврдом и тамном тлу, не видети, не

дисати, не живети, али последњим пламсајем свести обухватити

истину, једино достојанствo “ (М.Ђ.).

Као критичар који  осветљава суштине и готово математички

доказује истине, Т. Брајовић доводи у директну везу финалну

слику срушеног моста, која показује како „изломљене стране

прекинутог лука болно теже једна ка другој“, романа На Дрини

ћуприја и Знакове, у којима је Андрић записивао идеје о

мостовима као „вечиту и вечно незасићену људску жељу  да се

повеже, измири и споји све што искрсне пред нашим духом,

очима и ногама, да не буде дељења, противности ни растанка“

(Андрић 1976: 213). У Знаковима он налази и уметникову

средишну идеју о томе да „најлепше и најстрашније ствари нису

никад казане“ (Андрић 2005: 179). Као дело које се опире
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Ко да изрази и пренесе (тако мисле они!) оне колективне

дрхтаје који су одједном затресли  масама и који су са

живих бића стали да се преносе на мртве ствари, на

пределе и грађевине?“ (Андрић 2010: 220).

Трагање за садржајима „тамо у дну судбине, иза времена и

испод догађаја“ – то је смисао целине Андрићевог дела и оно

што га повезује са шифрама Знакова. Они су потврда пишчевог

креативног свеприсутног духа који увек ствара. Увек

реалистички, језички и стилски тај креативни дух фрагментарно

завештан у Знаковима као муња осветљава и есеј. У Разговору

са Гојом читамо:

„Има неколико тачака људске активности око којих се кроз

сва времена, споро и у финим наслагама, стварају

легенеде. (...) Те наслаге стално, иако све мање верно,

понављају облик оног зрнца истине око којег се слажу

(М.Ђ), и тако га преносе кроз столећа.“

И у Андрићевој критици егзистирају сродне идеје, креативни дух

посматрача и тумача и реалистички стил. У тексту „Вуков

пример“ тако читамо:

„Нико није боље од Вука знао колико су наше земље

„каловите“, али нико није више био  прожет народном

мудрошћу да „живи блато газе“, тј. да се човеку који воли

живот, право мисли и добро ради, ништа не може на крају

отети; нико није више учинио да испод тог петовековног

кала и наноса  прво наслути и уочи, а затим изнесе на

видело све оно што је плодно, стваралачко и велико у

нашем народу и што је Вук сматрао да треба да буде наш

допринос општој култури.“

И Травничка хроника је сва у знаку и знамену истородне

рефлексије и поетске слике. Историја Босне у хроници о

везирима сликана је реалистичким стилом, разуме се кроз

поетичке шифре Знакова. Андрићева уметничка и историјска
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стране прекинутог лука болно теже једна ка другој и

последњим напором показују једино могућу линију лука који је

нестао“ (М.Ђ.) (Андрић 1976: 213).

У том светлу нам постаје јаснија драма и траума Алихоџе

поводом рушења моста:

„Тамо доле је разорени мост, грозно душмански пресечен

по половини. Не треба му да се окрене (и не би се ни за

шта на свету окренуо) па да види цео призор: при самом

дну глатко одсечен стуб, као џиновско дебло, и разнесен у

хиљаду комада по околини, а лукови лево и десно од тог

стуба грубо прекинути. Између њих зја празнина од

петнаест метара. А изломљене стране прекинутих лукова

болно теже једна ка другој“ (Андрић 2010: 257).

П. Џаџић суштински заступа исту идеју, јер тврди да „Мост на

Дрини има свог метафизичког претечу у Мосту на Жепи, као и

у есеју Мостови“. У есеју се, тачно закључује, налази „идејна и

емотивна потка приповедача-наратора из романа“ ( Џаџић 1983:

201).

Шире и дубље елаборирајући феномен везе и односа целине

опуса и Знакова, на исто упићује и Н. Кољевић, доказујући како

је јединство хронике На Дрини ћуприја, осим на есеју Мостиви,

засновано још у приповеткама Рзавски брегови (1924), Мост на

Жепи (1925), Љубав у касаби (1923), Ћоркан и Швабица (1921),

Мила и Прелац (1936), За логоровања (1922) и другима. „У

Андрићевим огледима наћи ћемо  мисли и есејистичке визије

које стоје у непосредној вези са његовим романом-хроником“

(Кољевић б.г: 32). Они откривају две творачке црте писца казане

поводом неимарских подвига у идејама:

(1) „видим да је рад једино што човек може да супротстави

свом непознатом удесу“ (Андрић 1976: 101) и

(2) „ниједна граница није оков, како се нама често чини,

него прва црта вишег промисла, почетак стварања“ (Андрић

1976: 102). 

107Милош  М. Ђорђевић

жанровском одређењу, Знакови, дакле, настају као непрестан и

сталан напор писца да изрази боју времена и нијансу звука

сваке речи и сваког историјског догађаја или појединачне

човекове судбине у времену.

Наравно, ово нису усамљени примери и докази који упућују на

јединство Знакова и романсијерско-приповедачког опуса

великога писаца. Следећи наше проблемско осветљавање теме,

илуструјемо га и Андрићевом рефлексијом из Знакова о значају

лука у грађевинараству и архитектури, дакле, оног елемента који

фасцинира у лепоти вишеградског моста и представља сегмент

уметникове рефлексије:

„Тамо где глатка површина окомитог зида  напушта равну

линију и савија се лагано у први наговештај заобљеног

свода, ту је човекова грађевинарска вештина превазишла

саму сбе и престала да буде просто слагање камена на

камен“ (Андрић 2005: 228).

Знакови, дакле, нису само фрагменти, како изгледају на први

поглед. Целину есејистичке рефлексије налазимо у медитацији

Mостови, насталој деценију раније (1933). У њој се показује како

се у Знаковима налази:

„заметак“ многих идеја и слика из романа (1) и 

Андрић уметник који је у континуитету опсесивно везан за

одређене теме и мотиве, какав је несумњиво и мост (2).

Он, дакле, мисли и осећа шта и Алихоџа и зато су Знакови књига

„бескрајно разуђена“ и „протегнута на читав живот и свеколику

емпирију једног креативног чина“ (Стојадиновић 2011: 212):

„Тако, свуда на свету, где год се моја мисао крене или стане,

наилази на верне и ћутљиве мостове као на вечиту и вечно

незасићену  људску жељу да се повеже, измири и споји све што

искрсне пред нашим духом, очима и ногама, да не буде дељења,

противности ни растанка.

Тако исто у сновима и произвољној игри маште. (...) одједном

ми се указа камени мост пресечен по половини, а изломљене
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вратило у Знакове, доказ је уметниковог отимања од живота

да би се он разумео и испунио људском срећом и лепотом, али

и настојања да се паралелно осветле и објасне филозофија

живота и његових природних и друштвених закона и тајна

психологије стварања и саме уметности.

Када говоримо о Андрићевом слагању у себе имамо на уму све

те процесе. Знакове разумемо не као упутство за живот већ као

искуство живота. Али једно упутство и једно искуство саздани су

у његовој идеји и опредељењу:

„Гледајући око себе очајну ругобу и многоструке и тешке

последице нерада и нехата, зарекао сам се да ћу радити,

мишљу и рукама, за себе  и за друге, увек и свуда, али радити.

Тако да трајно живим у плодном покрету и корисним променама.

Зарекао сам се да ћу бранити себе и своје место на којем живим

од нерада и нечистоће, застоја и немаштина“ (Первић 1999:

278).

Како овај завет изгледа транспонован у структуру романа На

Дрини ћуприја? Уздишући и без снаге да се лицем окрене ка

разореном мосту који је сам као знак „задужбина, хаир и лепота“,

Алихоџа, са свешћу да „исувише је био у праву“, медитира као

да слаже све мудрости овог света и пролазног живота, управо

онако како се сам Андрић слаже у себи самоме и брани себе и

своје место под сунцем у Знаковима:

„Све може бити. Али једно не може: не може бити да ће

посве и заувек нестати великих и умних и душевних људи

који ће за божју љубав подизати трајне грађевине, да би

земља била лепша и човек на њој живео лакше и боље.

Кад би њих нестало, то би значило да ће и божја љубав

угаснути и нестати са света. То не може бити“ (Андрић

2010: 258).

Место под сунцем тражи и Андрићев јунак – млади Гласинчанин.

И он се слаже у самом себи и брани своје право на бољи живот
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То су знакови Андрићевих Знакова који непогрешиво воде до

поетике којом је изнутра освтељена целина и суштина његовог

дела. А Знакови су настајали паралелно и у континуитету као и

приповедачко, есејистичко и романескно дело писаца, од 1924.

године, и зато, у суштини, откривају се и осветљавају као

елементи мозаика за склапање портерета уметника и

биографије дела.2

Специфични по жанру, Знакови су „страсно писана књига“,

Андрићева замена за дневник, путопис или лектиру, „портрет

уметника, његова етика и поетика, дело и драма дела у

настајању“. Они показују да „целог живота путује, бележи,

коментарише, размишља, уписује, прави исписе из књижевних

и културно-историјских дела, прикупља обимну грађу из које

настају и искрсавају његова дела, приче, романи, есеји“ (Первић

1999: 272). Као такви, они су све то заједно или архиваријум о

ономе што је сањао и што му се догађало, за што је

илустартиван део под насловом Несаница. „Аутор није увек

остајао при првобитној класификацији и намени својих записа,

и да је често оно што је припремао за Знакове улазило у

приповетке и обрнуто“ (Первић 1999: 273).

Примарне знакове Андрићевих Знакова Первић зато види у

сазнању да они афирмишу принцип непрекидног стварања као

принцип живота и људског постојања. Андрић је „схватио да за

њега живети значи писати, да би касније увидео да је писати

исто што и живети“, и то је примио као сазнање да је, како је

писао, „писање помало и отимање од живота“:

„Писање је облик постојања који не престаје да се подешава,

истражује, доказује, а који никад није до краја уобличен, извесно,

непорециво“ (Первић 1999: 274). 

Дакле, оно што је из Знакова нашло место у романима и

приповеткама, као и оно што се, потом, из романа и приповедака 

_______________

2 Први текст који припада Знаковима И. Андрић је објавио 1924. године у Гласнику

Савеза трезвене омладине.
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тежњи. А све то је обележило и крај прошлог века на тлу Босне.

Као и аутор Знакова, Гласинчанин би злу да супротстави мир,

ред и рад, али тога у Босни нема, нити ће бити.

Када је лане свет обележавао век од Великог рата, могао се, с

разлогом и поводом, вратити и овим Андрићевим идејама. У

Знаковима се налази први знак и „изузетна њихова

употребљивост за разумевање пишчевих ставова, о животу,

књижевности, писању“ (Вучковић 1999: 343). У Знаковима се

види да „историја и прошлост су за Андрића велика књига

знакова коју и он чита и одгонета, уписујући у њу трагове

сопственог постојања и делања“ (Первић 1999: 280). Знакови су

– ако се тако сме и може прагматизовати Андрићево дело –

настали с идејом да нам буду пред очима на свим животним

путевима којим бродимо на Балкану.
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и нови лепши свет, па у жару, пред ратну буру, вољеној жени,

беседи своју утопију младости и наде:

„Ја морам са друговима. Рат је ту, и нама је свима сада

мјесто у Србији. Мора се, Зорка, мора, јер је дужност. А ако

изађем жив из овога и ако се ослободимо, неће требати

можда ни ићи у ону Америку преко мора, јер ћемо имати

овдје своју Америку, земљу у којој се много и поштено ради

а добро и слободно живи. У њој ће бити и за нас двоје

живота, ако ти будеш хтејела“ (Андрић 2010: 233). 

Између Знакова и целине опуса Андрићевог постоји још једна

дубинска истоветност значења. Она се огледа:

у језику и стилу ослоњеним на реторици народног језика и

казивања (а) и 

на вечитој тежњи да се кажу, пренесу и упамте нужна искуства

из историје о судбини човека и народа (б). 

Гласинчанин у хроници о вишеградском мосту тако, и пре

Великог рата, свом вољеном бићу исповедно беседи:

„Мислим да се не варам. Ако ни због чега другог, а оно због

тога јер тебе не бих могао преварити. Док једни говоре и

бунцају а други послују и стичу, ја све пратим и

посматрам и све боље увиђам да овдје нема живота.

Задуго неће овдје бити мира ни реда ни корисна рада. Ни

Стиковићи ни Хераци неће их створити. Напротив, биће

све горе. Треба бјежати одавде, као од куће која се руши.

Ови многобројни и збуњени спасиоци који се јављају на

свком кораку најбољи су знак да идемо у сусрет

катастрофи. Кад се не може помоћи треба се бар

спасавати“ (Андрић 2010: 229).

До најбољег знака о доласку катастрофе, јунак је стигао

процесом посматрања и анализе – метода својствених аутору

Знакова. У његовом закључку је синтеза историјских сукоба

вера, народа и култура Истока и Запада и њихових историјских
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SIGNS ALONG THE ROAD CODE ANDRIC PROJECTS

Summary

The paper interprets signs along the way as a hybrid genre and a

requirement for understanding a whole Andric’s work. Signs are, if

we must and can pragmatizovati Andric’s work, created with the idea

that we are before the eyes of all walks of life to which we go to the

Balkans. They are the prerequisite understanding of Andric’s poetry.
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Јован Н. Ивановић,1 Београд

(НЕ)ПОЗНАТО О КОЧИЋУ

(Отворена и несводива Кочићева ауторска библиографија)

На почетку овог написа нагласимо да ћемо у његовој градњи

имати на уму напомену Богдана Поповића да се „у науци, као

и у обичном животу, прави успех постиже путем знања из прве

руке, самосталног мишљења и поштења“. Да бисмо били на

висини те напомене, ваља нам понирати у познато ради

непознатог о Кочићу и његовом делу. То је предуслов да се

достигне извесни „прираштај“ новине у говорењу о Кочићу и

његовом делу, али и о његовој презентацији. Његова

досадашња ауторска библиографија укључује, пре свега, њега

као песника, приповедача, драмског писца, писца разноврсних

чланака и приказа, говора и преписке, као и преводиоца, што

није оглашено у дотадашњем сабирању и објављивању

његовог књижевног наслеђа. С друге стране, постојећа

Кочићева библиографија бележи да су Кочић и његово дело

на више начина адаптирани за гледаоца и читаоца –

остварене су њихове драмске, ТВ, филмске и дискографске

адаптације. И на крају, да бисмо били на путу откривања

непознатог о Кочићу и његовом делу, нужно је познавање 

_______________

1 Јован Н. Ивановић (Доњи Чаглић недалеко Пакраца, 1941), песник, есејиста,

књижевни историчар, антологичар и библиограф – познати „кочићолог“. Предано је

радио на Кочићевој библиографији, прво за Сабрана дјела Петра Кочића (2002),

која је објављена као четврта књига тога издања. Неколико месеци иза објављивања

ових дела, објавио је књигу (хрестоматију) Петар Кочић у паралелама (2002).

Уследила је његова књига Приређивање Кочића – обмане и промашаји (2010), „која

исправља или појашњава много шта о Кочићевом књижевном делу. Показује и сав

значај, сву вредност пажљивог, аналитичког и критичког ишчитавања“ (др Ненад

Љубинковић). Две године касније објавио је прву осамостаљену Кочићеву

библиографију (2012). Поред писања о Кочићу, објавио је студије о Меши

Селимовићу, Владимиру Поповићу, Теодору Павловићу  и др.
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наслеђе понуђено читаоцу на увид и кориштење у седам

наврата: Зора Вуловић је прва у две књиге објавила Кочићева

Целокупна дела (1932); скоро две деценије касније Тодор

Крушевац је објавио Кочићева Дјела (1951), такође у две

књиге; једанаест година касније Ђуро Гавела објављује

Кочићева Сабрана дела (1962), исто у две књиге; након пет

година Тодор Крушевац објављује Кочићева Сабрана дјела

(1967) у три књиге; следе два издања Кочићевих Сабраних

дјела у 1986. и 2002. години, оба у четири књиге: прво су

приредили Бранко Милановић, Мирјана Богавац и Љубица

Томовић-Ковач, а друго Никола Цветковић и Ненад Новаковић;

на крају, уочи овогодишњег 50. Кочићевог збора појавило се

Кочићево сабрано дело у једној књизи, у издању Завичајног

друштва „Змијање“. Уочи поменутог збора, промовисан је и

превод Кочићеве приповетке Јаблан на француски језик.

Поред тог превода, у годинама овог века, које сагледавамо у

овом приступу, појавио се превод дела Кочићеве приповетке

Мргуда на шведском језику у књизи Noveller från Bosnien –

Hercegovina (Stockholm, 2009). Шведски читаоци су могли

нешто више да дознају о Кочићу из написа „Крајишници Петра

Кочића“ Вука Церовића, који је објављен 2012. на шведском и

српском у двојезичној Дијаспори, као и из нашег написа о

Кочићу који је недавно објављен у истом часопису.

Ово до сада речено о написима о Кочићу и презентацији

његовог дела, о новијем преводу Јаблана, и не само о томе,

довољно је да се потврди чињеница да не јењава занимање

за Кочића и његово дело и да је то занимање у сталном и

значајном порасту. Да је то тако, види се из одељака наше

поменуте Кочићеве библиографије, посебно из одељка

„Литература о Кочићу и његовом делу“, у коме је забележено

– у односу на интегралну библиографију у Сабраним дјелима

Петра Кочића из 2002. године – око седам стотина нових

приступа. Иза те године објављено је преко тридесет

Кочићевих изабраних дела/приповедака и поменуто издање

Кочићевог целокупног дела 2015. године. Поред поменутих

њихове рецепције, познавање бројне и обухватне литературе

о њима, а она до данас садржи преко три хиљаде

библиографских јединица. Без свега назначеног тешко је

отпочети и окончати писање о познатом и непознатом Кочићу

и доказати да је његова ауторска библиографија „отворена“ и

несводива, као и писање о Кочићу и његовом делу. Наша

сазнања о њима омогућиће нам да о њима пишемо у духу

говора из „прве руке“ и са „прираштајем“ новине. На тај начин

ћемо, верујемо, бити на висини научне моралности коју

подразумева поменута напомена с почетка овог написа и моћи

ћемо да досадашњим знањима о Кочићу прикључимо извесне

нове појединости. У свему ће нам бити од непроцењиве

помоћи поједини одељци Кочићеве библиографије коју смо

први пут засебно објавили 2012. године и која, нажалост, још

није доспела у већину библиотека, где јој је пожељно место. 

Ако се отвори њен одењак „Литература о Кочићу и његовом

делу“, сазнаће се да је о њима написано скоро три хиљаде

разноврсних библиографских јединица, а ако се погледа

одељак „Посебна издања Кочићевог дела“, видеће се да је

таквих издања преко две стотине и тридесет. Из њеног одељка

„Кочићеви прилози у периодици, заступљеност у изборима и

збирним делима“, видеће се на ком месту су, и колико пута,

публиковане Кочићеве приповетке, чланци, прикази, говори и

писма. Ти прилози су објављивани на бројним местима. У

нашој библиографији бележимо да је у периодици и изборима,

као и антологијама текстова, најчешће објављивана Кочићева

приповетка Јаблан, преко сто педесет пута, следе приповетке

о Симеуну Ђаку, па приповетке Гроб Слатке Душе, Мргуда,

Мрачајски прото... Познато је да је Максима Горког

прославила Макар Чудра, а Кочића Јаблан и његова

„Пјесмарица од Давида Штрпца“, тј. драма Јазавац пред судом,

која је доживела многобројна издања која одавно премашују

„троцифрени“ број.

Тренутак је да у наставку казивања о презентацији Кочићевог

дела напоменемо да је оно као његово сабрано/целокупно
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Ако се читалац одлучи да узме у руке нашу поменуту књигу

Приређивање Кочића – обмане и промашаји, упознаће извесне

појединости које су превидели сви досадашњи приређивачи

Кочићевог сабраног дела. Они су, на пример, у њега унели
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превода, 2007. године појавило се српско–немачко издање

Јаблана, а следеће године приповетке Мргуда. Уследило је и

њено српско–немачко–грчко издање 2009. године. Од

поменутог издања Кочићевих Сабраних дјела из 2002. па до

данас, Кочићева библиографија из 2012. године обогаћена је

са неколико драмских, ТВ, филмских и звучних адаптација

Кочића и његовог дела. Из ње се види да је у деценији иза тих

сабраних дела објављено неколико зборника радова о Петру

Кочићу (О Кочићу, за Кочића, Бања Лука, 2007; Петар Кочић

данас, Бања Лука, 2009), три хрестоматије текстова о Кочићу

(Јован Н. Ивановић: Петар Кочић у паралелама, Бања Лука,

2002; Лијепа књига о Кочићу, приредили Миленко Стојичић и

Ненад Новаковић, Бања Лука – Београд, 2002; Бесједе о

Кочићу, приредила Ружица Шукало, Бања Лука, 2005) и

неколико књига о Кочићу (Горан Максимовић: Свијет и прича

Петра Кочића, Бања Лука, 2005; Ненад Новаковић: Поетика

и језик у дјелу Петра Кочића, Бања Лука – Београд, 2010;

Јован Н. Ивановић: Приређивање Кочића – обмане и

промашаји, Београд, 2010).

Иза те библиографије, па до данас, прикупили смо преко

стотину и тридесет нових осврта на Кочића и његово дело, као

и неколико избора из његовог дела. У том временском размаку,

рекосмо, појавило се 2015. издање Кочићевог сабраног дела

у једној књизи и превод Јаблана на француски језик.

Све до сада речено о презентацији Кочића и његовог дела, као

и ранија напомена да је у годинама овог века (иза последњег

издања сабраног Кочићевог дела у четири књиге)  написано

безмало хиљаду осврта на Кочића и његово дело – требало

би да потпуно развеје сумњу у тачност наше напомене да је

писање о Кочићу „отворено“ и у успону, као што је „отворена“

и његова ауторска библиографија. Ми смо управо своју

знатижељу окренули ка тој отворености. И она нас је довела

до извесних сазнања која желимо да поделимо са читаоцем. 
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Ти пропусти се превасходно односе на бројне написе о Кочићу

које раније нисмо пронашли, као и на јединице које се односе

на посебна издања Кочићевог дела, и не само на то.

Поводећи се за ранијим приређивачима Кочићевих сабраних

дела, нисмо се удубљивали у неке њихове пропратне

напомене, посебно Тодора Крушевца, па смо пропустили да

обогатимо Кочићеву ауторску библиографију, што смо касније

поправили. Извршили смо бројне исправке и обогатили

Кочићеву ауторску библиографију, и не само њу, обогатили смо

је извесним новим појединостима које бацају ново светло на

Кочића и његово дело. Уједно, те исправке указују на то да је

његова ауторска библиографија и надаље „отворена“, односно

несводива. Јер, ко зна, неко ће можда некада пронаћи неки

Кочићев непотписани текст или писмо и утврдити да је

Кочићев(о).

На ту „отвореност“, на свој начин, указује и чињеница да смо

недавно предложили будућим приређивачима да у Кочићеву

ауторску библиографију унесу и Кочићев превод Басне

Максима Горког, који је превиђен и изостављен у презентацији

његовог сабраног дела. На тај превод прво смо скренули

пажњу у поменутој хрестоматији текстова о Кочићу, уношењем

текста Живојина П. Јовановића „Петар Кочић и руски

револуционар Максим Горки“ (Браничево, 1967, бр. 2–3, стр.

126–128), у коме је он подсетио на напомену Зоре Вуловић да

је „Кочић читао Максима Горког и превео једну његову ствар“,

у другој књизи Кочићевих Целокупних дела (1932), али не

наводи да је она указала о којој „ствари“ је реч и где је

објављена. Он нешто касније бележи да је Басна објављена у

Босанској вили 1913. и да је њен превод  у истој години

„прештампан у бр. 250 Вечерњих новости“. У вези са овом

„вешћу“ о Кочићевом преводу, Јовановић је искористио и

осиромашио напомене Зоре Вуловић о том преводу. Као први

приређивач Кочићевих целокупних дела, она је заиста у

предговору тим делима казала да је Кочић „читао Максима

Горког и превео једну његову ствар“ (Види: Зора Вуловић,
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одређене текстове који и јесу и нису Кочићеви. Надаље, у

књизи се, у напису „Окрупњавање и презентација Кочићеве

преписке“, говори и о Кочићевој преписци., О том њеном

окрупњавању приређивачи нису водили рачуна, посебно

последњи: Никола Цветковић и Ненад Новаковић, који су се

ослонили на домашаје претходника. На тај начин пропустили

су да обогате Кочићеву кореспонденцију писмима која су

пронађена иза тих претходника, тако да су их ови последњи

приређивачи могли, а нису, пронаћи и обогатити одељак

Кочићеве преписке у своме издању Кочићевих целокупних

дела. Они нису запазили, на пример, три Кочићева писма

Љубомиру Ковачевићу која је пронашао Радован Поповић и

објавио у Календару „Просвјета“ за 1996 (Србиње, стр. 393–

395), и још нека. Податаке о свим тим писмима, која су остала

изван поменутог издања, бележимо у осамостаљеној

Кочићевој бибиографији. У поменутом напису критички смо се

осврнули и на писање Горана Максимовића о Кочићевој

преписци (Летопис Матице српске, 2004, књ. 474, св. 3, стр.

334–349). Он је, наиме, писао само о Кочићевим писмима, а

не и о онима која су Кочићу била упућена. Указали смо на ту

мањкавост и напоменули да сваки „говор“ о било чијој

преписци подразумева двосмерност, говор и о узвратним

писмима.

Када смо већ код Кочићеве преписке, напоменимо и то да су

недавно пронађена три Кочићева непозната писма (Види:

Горан Максимовић: Три необјављена Кочићева писма, Philolo-

gia Mediana, Ниш, 2014, бр. 6, стр. 497–504), што потврђује

нашу напомену о „отворености“ Кочићеве ауторске

библиографије и када је реч о преписци.

Време је да укажемо и на остале видове „отворености“

Кочићеве ауторске библиографије. Поћи ћемо од наших

пропуста у Кочићевој библиографији коју смо објавили као

четврту књигу у оквиру Сабраних дјела Петра Кочића (2002),

а које смо запазили радећи на првој осамостаљеној Кочићевој

библиографији коју смо објавили 2012. године.
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одељак „Кочић – преводилац“ у Кочићевој библиографији

(Београд, 2012, стр. 147).

До сада смо говорили о презентацији Кочичевог књижевног

дела, која је у успону у годинама иза последњег приређивања

његових сабраних дела. Говорили смо и о учесталости

приступа Кочићевом делу и о његовој кореспонденцији, као и

о својим пропустима у библиографији која је објављена као

четврта књига поменутих Кочићевих Сабраних дјела из 2002.

године, које смо превладали у новој библиографији. Све што

је речено у овом вишеделном говору ишло је за тим да покаже

да је презентација Кочићевог дела „отворена“/несводива и да

је „отворен“/несводив дијалог са њиме. Ипак, не желимо да

застанемо код тога о чему је било речи, већ да томе

прикључимо још неке појединости које се односе на

„отвореност“ Кочићеве ауторске библиографије, али и на

разноврсно писање о њеним изазовним аспектима и

могућностима.

Сви делови Кочићеве библиографије из 2012. године бележе

библиографски „прираштај“ новине и на тај начин, у односу да

ранију библиографију из 2002. године, речито потврђују

истакнуту напомену о „отворености“/несводивости  говора о

Кочићу и његовом делу. Не потврђу то само поменути делови,

већ и допуна новим текстовима Кочићеве ауторске

библиографије. О тим текстовима смо својевремено писали у

знаку да они „и јесу и нису Кочићеви текстови“. Тако смо

оставили могућност да се они, уколико дође до њихове

текстолошке, лексичке, синтаксичке, поетолошке анализе,

прихвате или одбаце. За сада смо их ауторизовали као

Кочићеве држећи се „методологије“ Бранка Милановића на

основу које је он ауторизовао непотписани текст Стојан

Новаковић као Кочићев. Он је то учинио на основу тона тога

текста и неких „кочићевских“ изражајних сталности.

Прихватајући да се на такав „привремени“ начин могу

премеравати и ауторизовати нечији непотписани текстови, ми

смо онда неке непотписане текстове (Мртве позивају на суд,
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Предговор у другој књизи Кочићевих Целокупнх дела, 1932,

стр. 87), али је додала на другом месту (нав. дело, стр. 268)

да је реч о „једном“ преводу „Максима Горког“ који је

„одштампан у Босанској вили, бр. 13–14 за 1913“, што је

Јовановић прећутао и приписао своме „открићу“. (Ето примера

научног „поштења“ и говора из друге руке.) Тај превод Басне

објављен је у поменутом часопису и поменутом броју на

страницама 193–195, што нису навели ни Зора Вуловић ни

Живојин П. Јовановић, као што нису напоменули ни то да је

Кочић, у ствари, превео двадесет осму бајку из књиге М. Горког

Бајке о Италији (Скаски об Италии, Петроград, 1915).

Ми смо пропустили да у приређивању Кочићеве

библиографије за издање његових сабраних дела у 2002.

години обратимо пажњу на напомене Зоре Вуловић, као и на

напис Живојина П. Јовановића, о Кочићевом преводу Басне.

Нешто касније смо у књизи Петар Кочић у паралелама (Бања

Лука, 2002), која је изашла неколико месеци иза Сабраних

дјела Петра Кочића (2002), објавили Јовановићев напис на

стр. 60–63. Још једном смо писали о Кочићевом непознатом

преводу и то у књизи Приређивање Кочића – обмане и

промашаји (2010) и, упоређујући га са преводом Густава

Крклеца, одмеравали његову вредност. Закључили смо да је

Кочићев превод слободнији од превода Густава Крклеца,

превасходно у лексичком и синтаксичком смислу, али је

архаичнији његов тоналитет, с обзиром на време када је

начињен. На ту архаичност превода утиче сама употреба

имперфекта уместо перфекта или приповедачког презента.

Међутим, тај тоналитет је некако више у сагласности са оним

„бајковитим“ озвучењем Басне, коју иначе насловљавају и

Бајка. Превод Густава Крклеца је у стопу следио оригинал, па

је, рецимо, бољи од Кочићевог само у завршном делу ове

„басне“/бајке коју прича један Калабријац, односно Максим

Горки. Оригинал Басне и Кочићев превод објавили смо у књизи

Приређивање Кочића – обмане и промашаји (Београд, 2010,

стр. 114–130), затим смо податак о њој унели у новоотворени
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пасивнорезистентне и тужне рекапитулације оног што је

чињено да се стање поправи, али до тог поправка није дошло.

И даље су, каже, станови кметова „мизерни, њихов живот је

без радости и без сваке наде у бољу срећу“.

Рекосмо да је то Кочићев последњи „рукопис“, а зна се шта је

„рукопис“–  он је на путу ка савршенијем изгледу. Да је Кочић

узмогао, он би сигурно у њему нешто мењао и дотеривао.

Превладао би „германску“ конструкцију у неким реченицама,

осавременио би свој израз, смањио или изоставио бројне

имперфекте и још понешто. Упркос томе, овај запис је вредан

да га упозна читалац, не само зато што је то последњи

Кочићев рукопис, већ и зато што се ослања на Кочићеве

текстове сличне природе и додаје им зрно новине. Свакако, он

завређује да га будући приређивачи Кочићевих сабраних дела

и унесу у  њих.

Поред овог записа, постоји и Кочићев Запис из Црне куће, који

такође завређује да буде објављен у Кочићевом сабраном

делу. Значајан је по томе што је последњи Кочићев

публиковани текст. Ми смо овај и претходни текст, уз поменуте

непотписане Кочићеве текстове, унели у Кочићеву

библиографију из 2012. године. Тако смо и њима, као и

Кочићевим ауторизованим текстовима, потврдили њену

„отвореност“ и несводивост на крајњи изглед. С дрге стране, у

поменуту библиографију нисмо унели текст Ратково, јер

постоје уверљиви и прихватљиви разлози за то. Изнео их је

Ђуро Гавела (Сабрабна дела, књ. 2, Просвета Београд, 1961,

стр. 419). Он каже да је „погрешно“ овај текст „уносити у

Кочићеву ауторску библиографију“, са чим се слаже и Тодор

Крушевац (Сабрана дјела, књ. 2, Сарајево, 1967, стр. 301).

Али, ту сугестију нису прочитали последњи приређивачи

Кочићевог дела Никола Цветковић и Ненад Новаковић, па су

забасали и овај текст огласили као Кочићев и као своје

„откриће“.

На крају овог разноврсног урањања у „отвореност“ Кочићеве

ауторске библиографије и литературе о њему и његовом делу,
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Лубачевски без краја и конца, Бурјан и бакљада, Глобљења

не престају, Шкуц, Нитковлук зворничких газда), на које је

подсетио и Тодор Крушевац уз другу књигу Дјела Петра Кочића

из 1951. године, осетили као да су Кочићеви. Крушевац је

поменуо да би још неке текстове (Највећи губитник,

Протест, Карактеристика бегова Џинића, Кмети се дижу,

Утисак из Сарајева, Одговор на писмо из Босне) могли бити

Кочићеви, али их ми нисмо „осетили“ као Кочићеве, па их и

нисмо унели у Кочићеву ауторску библиографију.

Не улазећи у „тежину“ тих текстова, напоменули бисмо да

текст Највећи губитник не заостаје за Кочићевим текстовима

сличне природе, а који су већ раније унети у сабрана Кочићева

дела. Препознајемо да је тај текст Кочићев по његовој лексици

и „кочићевској“ стилистичкој озвучености.

После свега, рецимо и то да су сви приређивачи Кочићевих

дела занемарили два вредна Кочићева текста која су

објављена у периодици: текст О Босни, који је објављен у

„Политици“ 6. августа 1977. и текст Запис из Црне куће, који је

такође објављен у „Политици“ 15. септембра 1977. године.

Први текст је настао негде крајем 1913. или почетком 1914.

године. Сматра се да је то последњи Кочићев текст и да га је

писао већ „тешко болестан“. Текст изражава есенцију

Кочићевог животног послања. Указује на његову везаност за

Босну и Крајину и за проблеме са којима су се жилаво носили

његови Крајишници. Други текст, као и претходни, додаје неке

нове појединости оним Кочићевим текстовима са којима се

тематски додирује. Оба текста смо објавили у поменутој

Кочићевој библиографији из 2012. године. 

Поновимо, текст О Босни је у дослуху са претходним

Кочићевим чланцима и говорима, у којима Кочић истиче захтев

за решавање нагомиланих проблема у животу његових

Крајишника. Испод његове историчности – разлагања о

кметовском и аграрном питању – провејава Кочићева

опседнутост тим питањима. Она је осенчена благом нијансом
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реализма преоистекао је реализам његових приповедака, а

чији тоналитет и поруке јесте ствар Кочићевог талента. Своју

„срођеност“ са свиме о чему пише понео је као попутнину из

завичаја у свет и у стране у којима је дуже или краће боравио,

носио ју је заветно у Сарајево, у Београд, у Беч, у Скопље...

Та „срођеност“ је стваралачки проговорила у тренутку када је

студирао у Бечу, на прагу двадесетог века, и тај проговор је

одјекнуо лепотом и новином. Тада је оживело све у њему што

је оставио тамо, оживело је подстакнуто лепотом дистанце и

бистрином погледа на све у завичају. И тада су почели јасно

да се оцртавају карактери његових приповедака и окружење у

коме су они живели. Није их сликао кичицом бројгеловском или

хлебинском, већ кичицом у животно вранило умоченом, испод

које су израњале слике крајолика и људи, њихова психолошка

и карактерна палета, типична за горштаке на патњу свикле,

палета типична за људе „с планине и испод планине“,

трпељиве и мудре.  Кочић је у тој бечкој избистрено

стваралачкој омами духом био у Крајини, а телом у Бечу. Тако

је то увек било, ма где да се он задесио.

Кочић је живео живот за живот других, за правду усред

неправде, за слободу без слободе, отаџбину (Босну и Крајину)

запоседнуту и притиснуту наметима туђинца. У име тих

животних крстова његових Крајишника, пристао је да трнов

венац носи на своме високом паметном челу. Светлео је крвљу

свога жића и бића и када је био засужњен у Црној кући и када

је избациван из гимназије зарад „неба плаве боје“, коме је

остао заветно веран до шајкаче коју му је мртвом на главу

ставио један болничар, толико и он свестан ко је био Кочић и

за кога је и за што живео и рано нестао. И зато је у народу и за

народ постао трибун, борац који није штедео себе и свој живот,

већ се истурао пламеним говорима и жалобитном национално-

роматичном речју у својим песмама и причама. И он је, као и

Максим Горки, дошао на овај свет да се са њим не мири, већ

да га мења, веровао је да то може и посртао је и копнео у тој

вери. Ребрио се, одупирао свему и свакоме и подносио жртву

у име оних које је волео у нади да ће ублажити њихову патњу.
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овде ћемо приложити наш сажети прилог „отворености“

писања о Кочићу и његовом делу. Наш прилог ће зазвучати

есејистичком експресијом погледа одозго на магију Кочића и

његовог дела. 

Кочић и његово дело наметнуло нам се додиром самог

приданка живота, својом магичном национално-

романтичарском утопијом, брижношћу и повенућем зарад

стања које је желео својом жртвом да исцели. Његово дело

нам се наметнуло својим песничким тоналитетом, одзвуком

самог живота Крајишника и дамара њихове душе. Та

магичност Кочићевог дела ослоњена је на његов сасуд

тониран осећајношћу и дубином мисли које криле ка порукама

универзалним, она је сложена, рекло би се несагледива и

непреводива у материјални израз. Ми смо је препознавали

зарана у грохотном смеху свога деде, коме смо у детињству

читали Јазавца пред судом. Све код Кочића извире из жилаве,

усукане, бунџијске и природно даровите гесте његових

Крајишника, али и из ломне и носталгичне душе, из корена

живота њиховог на који насрћу „але и вране“, кљују га и сатиру,

рањавају, али се он не да, довија се и у својој изложености и

оскудности и, упркос свему, опстаје и заперчи се из свога

приданка. Поруке Кочићеве из дела су људске, опомињуће и

савремене, ослоњене су на сам живот, долазе из самог

његовог мрког талога, из његових годова који оживљавају

својим садржајем и својим историјским наслеђем, својом

сугестијом опрхвавања и трајања кроз време, упркос свему

што је погађало крајишки/босански простор и Крајишнике кроз

време. Те људске поруке Кочић одашиље посредно кроз говор

и „филозофију“ својих ликова, кроз њихов „говор“ из душе, а

који је пунокрван у свом изливу, такав када је реч о патњи и

губицима, такав и онда када се ти ликови препусте

национално-романтичном заносу о „староставном“ или када

успламте страшћу и препусте се њеном грехопаду. Кочић је

своје ликове најчешће вајао као прототипове, а амбијент

својих приповедака на основу оне у којој је поникао. Из тог
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Структура Кочићевих приповедака је претежно оквирна, а

њихова експозиција монолошка и песничка, као и њихова

поента. Поента у овој приповеци је невесели одзвук замршене

животне трагике која се сручила на момчића кога је срео

наратор/Кочић на извору код Маркановог точка, код

„гињеничких биљега“ недалеко Гомионице.

Управо из њиховог дијалога провејавају извесни елементи који

су развејани у осталим Кочићевим приповеткама, а они се

односе на „гињеничке гробове“ из времена „када су Турци

судили“, на „немирна, ватрена планинска срца“ која се „у

несвесном полусну снажно притежу, грле и љубе“,  односе се

на „овог цара“ који „за свашта има школâ, само не за

десетара“, за новог „злочестог десетара“. Ту су и елементи који

указују на љубав према српству, али и израз поштовања за

свакога човека („Нек је чојек вамо добра срца и поштена гласа,

а одијело – свеједно!“) и, коначно, они магистрални елементи

који се односе на судбину Крајишника и њихову животну

трагику, која се наслеђује на крајишким просторима и која

траје. Ти елементи говоре универзалношћу и њихов одзвук је

трагично жив и у данашњем времену, не само када је реч о

српском народу, већ и осталим који су доживели да им

моћници терете и разграђују државу и живот. Људи свих тих

разорених држава и опустошених домова могли би тужно и

безнадно проговорити речима Кочићевог момчића кога је

живот натерао да рано одрасте и да онако сетно уздахне над

развалином живота своје породице и свога рода („Што смо све

имали, па докле смо дошли!“)  и да изусти горку и универзалну

истину о животу, као и о животу на крајишком простору („Ми

смо ти, што се каже, незаробљени робови: код куће, без куће;

код земље, без земље; код постојбине, а без постојбине.“). 

У свом времену Кочић се упињао из све снаге да се то жалосно

стање промени, настојао је и онда када је био на измаку снаге,

о чему сведочи његов последњи текст О Босни, који

објављујемо иза овог текста, да се читалац у то увери. Њему
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Такву наду и такво чезнуће не носе само његови ликови, то се

персонификовано одражава и на природу, крајолик у коме они

живе („Јест, јест, планине моје и села моја, ви за нечим

чезнете, за нечим гинете.“). У ствари, Кочић се као „свезнајући“

наратор о једном те истом посредно исповеда и он „нешто с

чежњом очекује“  и  „за нечим гине“ и његово се „окренуло лице

према блиједоседефастом истоку“, Србији и још даље где

православље живи. Тешко је у крсту света, као и у историји

српске књижевности, наћи такву „кочићевску“ поистовећеност

са својим ликовима и амбијентом и такву брижност за све

обесправљене и понижене и такву заветност Слободи, Правди

и Отаџбини.  Његово приповедање тамјаном боне душе

мирише, национално-романтичним поверљивим меким

ткањем које светли да човек под теретом живота не клоне.

Његове приповетке су романтично-реалистички откидци душе

и приповедачки обуздани вртлози његове брижне и ломне

мисли над свиме што је пред његовим очима повређивано,

што се осипало и нестајало ту пред њим, што је као сирова

лепота издисало онако пометнички у мук као и да није

постојало.

Приповетке Петра Кочића углавном имају песнички оквир, у

коме се лагано уобличавају ликови и њихове судбине, неке

осенчене наслеђем историјске дубине, друге условљене

временом у коме су затечене, свим оним што је извана и

изнутра пало на њихова плећа и што се незацеливо зарило у

њихову душу.

Довољно је на овом месту то оснажити оним што садржи

Кочићева приповетка Код Марканова точка, о којој у освртима

и није говорено на овакав начин. Она у малом одражава оно

опште „кочићевско“, што је он окрупњавао у наративном

мозаику својих приповедака, чланака, говора, својих драма и

преписке. У овој приповеци разасуте су извесне Кочићеве

приповедачке сталности, а оне се односе на структуру и

тоналитет његових приповедака, али и на оно шта је у њих

положено. 
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његова енергија бијаше ослабљена и земљорадња стајаше

непрекидно на једном врло ниском степену. Станови

кметова бијаху мизерни, њихов живот без радости и без

сваке наде на бољу срећу. Пошто је кмет уопште само

толико радио да могаше голи живот животарити, такође

не бијаше ни давање посједнику велико, тако да такође и

бези управо сјајно не егзистоваше, многим од њих не иђаше

боље него гдјеком кмету, али они имађаху у сваком случају

корист да нису требали да раде. Тако бијаше цијела (Босна)

у једном правом жалосном стању.
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поручујемо да се Кочићево дело мора „узљубити незазорно“,

поштено и без варке, а оно ће му узвратити својим чудородним

насадом од природе и људства Крајине за које је Кочић живео

и борио се, повенуо и нестао.

Петар Кочић: О БОСНИ

Економски положај становништва је карактерисан везаним

власништвом земље. Аграрно стање је од одлучујућег

значаја за економски положај Босне. Кад су Турци Босну

освојили, дође мало по мало сва земља у посјед Турака или у

руке помуслимањених босанских феудалаца. Остало

становништво, раја, бијаху једна врста нашљедних

закупника – кмети – постали, чији се економски положај у

току времена погоршавао, постајаху ипак земљовласници

увијек безобзирнији и грабљивији. Пазило се овде у Босни, као

и на другом мјесту, да се форме аграрне зависности, које

гњече, тек сукцесивно развијају. Док је кмет око средине XVIII

вијека бегу само од прилике једну десетину земљишног

приноса имао да даје, пење се ова квота постепено на једну

трећину и више, такође дођоше и работе. У првој половини

XIX вијека дошло је дјелимично до кметских немира и под

притиском аустроугарске владе до неких рефорама, које

особито работу укинуше и такође иначе положај кметова

сигурнијим учинише, јер уклањање кмета са његовог

земљишта само је под интервенцијом власти било

допустљиво. Али пошљедње одређење ускоро се је обишло,

јер се лако дало изговора наћи, који могаху уклањање кмета

оправдати, особито код судских расправа раја бијаше добра

као бесправна. Посједници сами нису уопште радили или су

неки држали у граду, гдје су им кмети трећину имали да

доносе, малу трговиницу, – више врсту пландовања.

Пошто кмет мораше увијек у страху живјети, да се ипак

једанпут са свог земљишта удаљи и осим тога увијек важан

дио својом вредноћом појачаног приноса да има бегу да даје,
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Кад Босну и Херцеговину 1878. године бијаше окупирала

Аустрија и Угарска, многи се надаху да предстоји

избављење подјармљене раје. Влада Монархије тражише

међутим да затечене односе уздржи и да муслимане

задовољи. Њихови политичари хтједоше показати да

Аустро-Угарска, боље него Француска, Русија и Енглеска,

разумије муслиманско становништво усрећити. Овај циљ

бијаше дјелимично политиком Аустро-Угарске одређен која

је у јачању Турске и у једном смислу са њом користи за се

уочила. Ова тежња Аустро-Угарске и Њемачке, такође и

других сила, чињаше да позиција Турака ојача, а да ослаби

Словене, нарочито у Маћедонији... Пошто кмет само од

приноса земље трећину даје, нема он никаквог подстицаја

да пријеђе на кошарско храњење стоке. Он остаје рађе код

пашњака, од којих се не даје никаква дација. Упркос горчини

коју ствара уопште кметски однос, не ријетко управо

револте, такође оне од године 1910. које су у округу Бања

Луке биле, имаше више карактер аграрног штрајка. Људи

тада иђоше од села до села и позиваше да се устави

плаћање десетине. Мораше се војска реквировати, ипак не

дође ни до каквог крвавог сукоба, јер су кмети мирно на

земљу сјели и викали су: „Живио Фрањо Јосиф, ми не плаћамо

никакве трећине!“ Са неколико ухапшења коловођа сврши се

устанак. Да је овај покрет управо у Округу Бањалучком

избио, објашњава се дјелимично из историје ове области.

Стојећи на старој Војној Граници која се преко цијеле јужне

Хрватске простираше, бијаше овдје увијек уморство,

осрамоћивање, робље на дневном реду, сад бијаху

аустроугарски граничари на босанској обали, сад Босанци на

хрватсло(ј)м. Остаци ове негдашње дивљине су такође и

данас заостали тамо, по мишљењу многих, немирни

елементи су овдје готово јачи него на српској граници... 
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Снежана Илић, Нови Сад

СВЕТОЗАР ЋОРОВИЋ, ЈЕДАН ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ

СРПСКИХ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА У МОСТАРУ КРАЈЕМ XIX И

ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 

Сажетак: Светозар Ћоровић био је један од оснивача српског
културног покрета крајем деветнаестог и почетком двадесетог
века. Био је изузетно активан у Културном и просвјетном
друштву „Гусле“, центру српске духовности у тадашњем Мо-
стару. Много је учинио на унапређењу рада друштва. Са по-
братимом Алексом Шантићем покренуо је лист за културу и
књижевност „Зора“. Био је један од покретача једног од, можда,
најутицајнијих српских политичких листова у Босни и Херцего-
вини „Народ“.

Кључне речи: Срби, култура, књижевност, публицистика, Мо-
стар, Херцеговина, културно и просвјетно друштво „Гусле“, ли-
стови „Зора“ и „Народ“.

Светозар Ћоровић је потицао из једне од најбогатијих српских
породица у Мостару са краја деветнаестог и почетка двадесе-
тог века. Од ране младости се укључио у културни, а могло би
се рећи и политички живот свога града који се крајем девет-
наестог века развија у културни и политички центар Херцего-
вине.

Светозар Ћоровић се од самог почетка рада Културног и
просвјетног друштва „Гусле“ у Мостару, још пре његовог зва-
ничног оснивања 1888. године, укључује у његов рад. Мостар-
ска културна елита је истицала важност образовања за развој
свих области живота једног народа. Резултат тих настојања

131



је имала и облике борбе за што већу самосталност босанско-
херцеговачких општина. Енергично су се борили за побољ-
шање образовања и јачање националне свести српског народа
у Босни и Херцеговини. Тврдили су да само образован и на-
ционално освешћен човек може правилно да формулише на-
ционалне циљеве и бори се за њихово остварење. Овај покрет
се борио за решење социјалних питања и социјалну равно-
правност свих слојева становништва, без разлике у погледу
вере, пола и имовинског статуса. Као угледни чланови овог по-
крета, књижевници  Алекса Шантић и Светозар Ћоровић су и
кроз своја дела указивали на аномалије тадашњег мостарског
друштва, које су некад имале и погубне последице по
појединце и друштво у целини. Због тога их многи сматрају со-
цијалним писцима. Они су своје ставове исказивали  и кроз
своје позоришне драме, које су, током последње деценије де-
ветнаестог и почетком двадесетог века, приказиване у позо-
ришту Културног друштва „Гусле“. Књижевност је била основна
национална делатност преко које је грађанска класа одређи-
вала стратешке циљеве целокупног народа.6 Мостарски на-
ционални радници су покренули лист „Глас Херцеговаца“, који
је био први српски лист у Мостару. Лист се бавио темама из
културног, привредног и политичког живота Мостара и Херце-
говине. Мостарски културни покрет се борио за то да у друшт-
вени живот укључи све слојеве становништва. Борили су се за
побољшање услова образовања свих грађана, без обзира на
друштвени слој или  пол којем су припадали. Борили су се за
што веће укључење жена у друштвени живот Мостара и Хер-
цеговине. Светозар Ћоровић и Алекса Шантић су чак покуша-
вали, током 1892. године, да покрену и дечији лист
„Херцеговче“.7 Овај лист је требало да излази једном месечно.
Био би посвећен дечијем образовању. Имао би задатак да раз-
___________

6 Милорад Екмечић, Друштво, привреда и социјални немири у Босни и Херцеговини,
у: група аутора, Историја српског народа, VI/1, Београд, 582.
7 Писмо Алексе Шантића Милану Савића, 15. фебруар 1892, Писмо бр. 3, у: Цјело-
купна дјела Алексе Шантића, Алексина писма, www.aleksasantic.com

био је тај да су српске школе, и поред јаког страног утицаја,
биле развијеније у Херцеговини него у Босни. Сарајевски лист
„Босанска вила“ је писао о томе да је уважавање српских
школа у Херцеговини боље него у Босни и да би добро било
„да се овај број увећа, тако да ће Херцеговци сачувати своје
име“.1 Чланови друштва су били веома активни у пружању чак
и материјалне помоћи сиромашним слојевима становништва.
Нарочито су придавали велику важност пружању материјалне
помоћи сиромашним ђацима.

Као и многи припадници тадашње мостарске интелигенције,
Светозар Ћоровић почео је своју културну активност у друштву
„Гусле“ као глумац.2 Дао је немерљив допринос квалитету и
свежини позоришног репертоара „Гусала“,3 а као глумац добро
се показао у скоро свакој улози.4 Касније се истакао и као
драмски писац, али и режисер.

Културни покрет у Мостару је предводило дванаест културних
„апостола“, предвођених Светозаром Ћоровићем и Алексом
Шантићем. Овај покрет су сачињавали просветни радници,
млади интелектуалци и омладинци из трговачких и занат-
лијских кругова.5 Покрет се борио за црквено-просветну ауто-
номију општина и Босне и Херцеговине у целини. Ова борба 

___________

1 Др Јован Радуловић, Славно доба Мостара, Мостар, 2010, 272; др Јован Радуло-
вић, Мостарски српски друштвени и књижевни покрет у Мостару у другој поло-
вини прошлог и на почетку овог века, Београд, 28. IV 1958, 274, Архив Српске
академије наука и уметности, 13.388 (Оригинални текст докторске дисертације др
Јована Радуловића објављен је као књига 2010. године у Мостару, под насловом
„Славно доба Мостара“ а у издању СПКУД „Гусле“ и Српске православне општине
Мостар. Друштво „Гусле“ је обновљено 13. октобра 2008. године у Мостару.)
2 Атанасије Шола, Људи и догађаји у прошлости Гусала, у: Педесет година српског
пјевачког груштва „Гусле“ 1888–1938, уредник Јован Радуловић, Мостар, 1938, 36–
37.
3 Исто, 25.
4 Исто, 31.
5 Јован Радуловић, Мостарски књижевни покрет уочи изласка «Зоре» и утицај
Војводине на мостарску књижевну средину, у: Летопис Матице српске, књ. 348,
св. 1, година CXI, јули–август, 1937, Нови Сад, 52.
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цама и светлим гробовима на бојном пољу! Уопште узевши,
Гусле нису више биле друштво за гајење уметности, као такве,
него национално средиште, које је под плаштом уметности,
сновало и изводило друге народне подвиге, нарочито почевши
од 1897. па до светског рата.“8

Светозар Ћоровић је био „неисцрпан у изналажењу идеја по-
десних за разне народне манифестације, које је познатом
својом експедитивношћу и вредноћом претварао у дело. Но
себе у тим приликама није истицао. Волео је да остане анони-
ман и да другом препусти да се истакне.“9 Ћоровић је покренуо
и оснивање Добротворне задруге Српкиња.10 Био је кључни
човек за организацију и пропаганду представа и осталих на-
родних окупљања у „Гуслама“, како би се подстицао дух на-
родног заједништва и развијала национална свест српског
народа. На овим окупљањима скупљани су прилози за помоћ
Србима у свим српским и јужнословенским крајевима, а новац
од улазница за приредбе и свечаности које су одржаване у
„Гуслама“ даван је у добротворне сврхе. Ћоровић је иницирао
и отварање јавне читаонице у „Гуслама“, поред већ постојеће
библиотеке,11 и први је дошао на идеју да се обустави „покрет
сеобе Срба, због неродице, глади и прогона аустријских вла-
сти, из Невесиња и Горње Херцеговине у Србију, који су ау-
стријски агенти тајно подстрекивали, а са циљем да се тај
етнички компактни крај расели. Он је то хитно преко својих
пријатељских веза, доставио Српској краљевској влади у Бео-
граду и изложио колики би то био национални губитак за Хер-
цеговину. Затражио је да Влада не дозволи усељавање у
Србију, па да тако паралише тај погубни покрет. Услед такве
забране било је више него извесно да ће се свет смирити и
остати на својим огњиштима. То стога што и није намеравао
да сели у неке друге крајеве, него само у Србију, у којој је гле-

___________

8 А. Шола, Људи и догађаји у прошлости Гусала, 22.
9 Исто, 23.
10 Исто, 25.
11 А. Шола, Људи и догађаји у прошлости Гусала, 25.

вија дечије склоности према литератури и глуми. Планирано
је да лист буде илустрован. Шантић је, као покретач листа, тра-
жио помоћ од др Милана Савића како би лист у свом садржају
имао што више тема интересантних и поучних за децу.

Група омладинаца – „дванaест апостола“ – из времена националног и
књижевног покрета у Мостару. Горњи ред слева надесно: Милан Радуло-
вић, Љубомир Оборина, Алекса Шантић, Јован Дучић, Милан Ћуковић;
средњи ред: Драго Рајковић, Ристо Бошковић, Вицко Трипковић, Јован
Протић, Атанасије Шола; седе: Стеван Жакула, Светозар Ћоровић.

Са доласком младог руководства на чело друштва „Гусле“
1895. године, које су предводили књижевници Алекса Шантић
и Светозар Ћоровић, оно је знатно модернизовало свој рад и
постало „права Матица сваке друге народне акције, а омла-
дина која је учествовала у њима, била је спремна на жртве,
што је доказала за време рата, обележивши ту своју спремност
и оданост националној ствари многим страдањима по тамни-



Светозар Ћоровић и Алекса Шантић су 30 новембра 1895. го-
дине поднели молбу Земаљској влади у Сарајеву за одобрење
издавања културног часописа „Зора“.14 Побратими Алекса
Шантић и Светозар Ћоровић су се двоумили око имена часо-
писа. Варијанте за назив часописа биле су „Побратимство“ и
„Зора“.15 Оснивачи су, на крају, одабрали име „Зора“. Шантић,
Ћоровић и Шола су уложили и своја лична материјална сред-
ства, да би покренули лист. Овај часопис би се, по речима
њених покретача, бавио само културним и привредним те-
мама. Политичке теме би из листа биле искључене. Уредничку
концепцију листа његови покретачи су објашњавали следећим
речима: „Лист би имао бити ван сваке политичке религије, него
би био гласило ексклузивно за науку, забаву, умјетност и при-
вреду, те би доносио пјесме, приповијетке, научне расправе,
економске чланке, народне умотворине, музикалије и тд., али
све што засијеца само у науку, забаву и привреду, те му није
никаква друга мисија, него да омили читалачком свијету лијепу
књижевност и привреду, а сарадници ће бити сви признати
књижевници раденици Срби и Хрвати.“16 Излажење листа
„Зора“ је одобренo решењем Земаљске владе од 28. феб-
руара 1896. године,17 под условом да се „бавити само оним
предметима, који искључивши из рада листа сваки политички
правац, једино у науку, забаву и привреду засјецају“.18 Лист би
излазио једанпут месечно. Цензуру овог листа вршиле су
окружне власти у Мостару.
___________

14 Молба Алексе Шантића и Светозара Ћоровића, упућена Земаљској влади, у вези
са покретањем часописа „Зора“ и преписка вођена тим поводом између Градског
котарског уреда у Мостару, Окружне области у Мостару, Земаљске владе и зајед-
ничког Министарства финансија, у: Светозар Ћоровић, Светозар Ћоровић доку-
ментарна грађа, редактори Мухсин Ризвић и Борис Ћорић, Сарајево, 1972, 59–62.
15 Ј. Радуловић, Мостарски књижевни покрет уочи изласка „Зоре“ и утицај Војво-
дине на мостарску књижевну средину, у: Летопис Матице српске, књ. 348, св. 1,
година CXI, јули–август 1937, Нови Сад, 58–59.
16 Dr Hamdija Kapidžić, Bosna i Hercegovina pod austrougarskom upravom, članci i
rasprave, Sarajevo, 1968, 303.
17 Молба Алексе Шантића и Светозара Ћоровића, упућена Земаљској влади, у вези
са покретањем часописа „Зора“, 64–65.
18 М. Екмечић, Друштво, привреда и социјални немири у Босни и Херцеговини, 582–583. 
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дао земљу слободе и сваког берићета. Тако је и било. Свето-
зар је успео и народ се стишао. Међутим, проведена је интен-
зивна пропаганда, нарочито у Невесињу, да народ не сели, јер
га непријатељи на зло наговарају да напусти своје домове, па
да се неко други у њих усели... С том задаћом ишли су наши
изасланици у Невесиње, Војислав Шола и Ристо Бошковић, по
неколико пута и делили народу храну у натури, да се прехрани
до нове жетве, коју су Мостарци у знатним количинама наба-
вили дибровољним прилозима. И тако је, захваљујући на
првом месту Светозару и његовој хитној интервенцији,
спречена једна несрећна намера, инспирисана од наших не-
пријатеља, да се омогући насељавање наших чистих српских
крајева нежељеним дошљацима. Сви договори око те акције
вођени су, у главном, баш у Гуслама, у одборској канцеларији
или читаоници друштвеној.“12

Светозар Ћоровић, Алекса Шантић, Јован Дучић и Атанасије
Шола су крајем 1895. године покренули процес оснивања
листа „Зора“. Ћоровић је био најзаслужнији за покретање
листа, чији је допринос развоју културе код Срба у Босни и
Херцеговини био непроцењив. О томе је Атанасије Шола, по-
знати политичар и културни радник, касније писао: „И покре-
тање Зоре је замисао Светозарева. Једнога дана састасмо се:
он, Алекса, Дучић и ја у нашој канцеларији, у Гуслама (био сам
тада тајник друштва) и решисмо да се лист покрене. Светозар
је већ био све унапред припремио и предвидео, чак и мате-
ријална и чисто техничка страна није била занемарена, што
често бива код неискусних издавача књижевних публикација.
А најважнија дужност: окупљање и ангажовање сарадника
била је, разуме се, поверена Светозару. И он је, у року од два
дана, написао преко педесет писама (то у први мах) у којима
је објаснио потребу покретања ревије и умолио сарадњу.“13

___________

12 Исто, 25.
13 Љубица Томић Ковач, Зора књижевноисторијска монографија, Сарајево, 1971, 18.
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Главни задатак листа „Зора“ био је унапређење културног, про-
светног и друштвеног живота тада заостале Босне и Херцего-
вине. Овом часопису је и дато име „Зора“, јер је требало да
буде светло у мраку непросвећене Босне и Херцеговине. Лист
није имао амбиције да буде конкуренција листу „Босанска
вила“, који је излазио у Сарајеву а био је први српски  лист за
културу у Босни и Херцеговини, већ само да допуњује и уна-
пређује културни и друштвени живот Босне и Херцеговине. О
разлозима покретања листа најбоље сведоче речи из писма
Светозара Ћоровића др Милану Савићу, председнику Матице
српске, од 8. јануара 1895. године: „Данас Вам долазим, да
Вам јавим једну новост из ових крајева. Од фебруара ја и
Алекса покрећемо забавно-поучни лист, који ће излазити у
мјесечним свескама, као Луча. Овај лист неће бити конкурен-
ција Виле, али ће ипак моћи опстајати. Сарадњу нам обећаше
наши најбољи књижевници, те ће ту и садржина бити ода-
брана... Сада ево молимо и Вас, као пријатеља и мога и Алек-
синога, да нас и Ви обрадујете каквим вашим радом, било
пјесмом, било причом, било каквом оцјеном... А особито би нас
обвезали, када би нам за 1. број послали оцјену о Милићевића
Насељу.“19

Лист „Зора“ је, од самих почетака, имао амбицију да постане
значајан књижевни лист на свим српским и јужнословенским
просторима. Његови покретачи, на првом месту Светозар Ћо-
ровић и Алекса Шантић, су писмима интензивно позивали
своје пријатеље писце и културне раднике да што активније
сарађују у листу. Светозар Ћоровић је у писму Јовану Ђорђ-
евићу следећим речима описао нови лист који покрећу: „У Мо-
стару ја и побро ми Алекса Шантић, покрећемо нов лист за
забаву и поуку. Тај лист зове се Зора. Око листа окупили су се
скоро сви најбољи књижевници српски, па зар да ‘отац српског
нар. Позоришта’ не буде у том колу?“20

___________
19 Писмо Светозара Ћоровића Милану Савићу, Мостар, 8. 01. 1895, Рукописно оде-
лење Матице српске, Инв. бр. 420.
20 Писмо Светозара Ћоровића Јовану Ђорђевићу, Мостар, 18. 04. 1896, РОМС, инв.
бр. 22 590.
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Први број листа „Зора“ је изашао 30. априла 1896. године у
Мостару. Лист је покренут без икаквог најављивања и објаве
програма. У првом броју објављена је, на првој страни, песма 

Алексе Шантића „Остајте овдје“, која је била мотивисана бор-
бом за сузбијање исељавања јужнословенског живља, а на
првом месту Муслимана који су тада масовно напуштали
Босну и Херцеговину. По речима песника и члана уредничког
тима листа „Зора“ Јована Дучића, Шантић је био „први хриш-
ћански песник нашег језика који се обратио муслиманима овак-
вим речима братства и заједничке судбине. Једини он! И



Снежана Илић140

Шантић је једини од тог новог осећања направио не само један
поетски случај, него и питање народне савести.“21

Светозар Ћоровић је био и међу оснивачима листа „Народ“,
једног од најутицајнијих и најзначајнијих листова међу Србима
у Босни и Херцеговини. Припреме за његово оснивање почеле
су крајем 1906. године у Мостару. Његови оснивачи били су:
Петар – Перо и Алекса Шантић, Светозар Ћоровић, Лука
Грђић, Душан Васиљевић, Атанасије Шола, Коста Костић,
Милан Радуловић и Лазар Милићевић.22 Акција оснивања
листа покренута је са знањем Николе Пашића.23

Фотографија настала око 1905. године: Светозар Ћоровић, Симо
Матавуљ, Алекса Шантић, Јанко Веселиновић (седе слева надесно);
Слободан Јовановић и Милорад Митровић (други ред);Миле
Павловић Крпа, Атанасије Шола, Радоје Домановић, Светолик
Јакшић, Љубо Оборина, Ристо Одавић и Јован Скерлић (стоје).
___________
21 Херцеговачки интегрализам, Преглед основних идеја може ли БиХ постати БиХ,
у: Глас Требиња, Требиње, 2009, www.glastb.com
22 Vasilija Kolaković, Svetozar Ćorović kao nacionalni i politički radnik, Beograd, 249 (Не-
објављена докторска дисертација др Василије Колаковић, која се чува у Универзи-
тетској библиотеци у Београду, под инвентарним бројем РД 51–25).
23 Исто, 249.
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Светозар Ћоровић је пружао велику подршку својим младим
пријатељима и саборцима. Дугогодишњи уредник листа
„Народ“ и родоначелник социологије у Босни и Херцеговини
Ристо Радуловић је од младости много сарађивао са Светоза-
ром Ћоровићем. Дивио се његовом националном и културном
раду и сматрао га је својим великим узором.24 Истицао је да
Светозар Ћоровић није био високо образован књижевник, али
је као књижевни и културни радник дао изузетно велики допри-
нос сагледавању живота, традиције, обичаја и менталитета
Мостара и Херцеговине.25 Тврдио је да Ћоровић као „самоук
човек, није могао ни да изгради свој стил онако концизно као
Г. Кочић из Босне, ни да продуби свој тон онако као Г. Станко-
вић из Врање. У формалној страни своје уметности он је све
досад остао нешто неук и неодмерен. Али садржајем, мате-
ријом, дао је више него ико код нас.“26 Као један од његових
најзначајнијих доприноса развоју културе Радуловић је истакао
то што је Ћоровић био „први који је у свету почео да прича о
нашој Херцеговини, а особито о муслиманском њеном ам-
бијенту, у нашој литератури потпуно новом. Он, веран свом
херцеговачком типу, одушевљеном, дилетантском, глагољи-
вом, прича нам о свему, јер је све и било ново. И по свој при-
лици, као и многи стари писци и наши и туђи, он ће се најдуже
спомињати ради свог богатог материјала, који сачињава неку
врсту компендиума о Херцеговини.“27

Ристо Радуловић је истицао да је Светозар Ћоровић био један
од првих мостарских интелектуалаца међу Србима право-
славне вере који се активно борио за буђење националне све-
сти српског народа у Мостару и Босни и Херцеговини и активно
спроводио националну политику Срба у Херцеговини.28 Исти-
цао је да је Ћоровић „на освиту нових идеја и новог рада, био
један од првих радника. Један, да речемо, од првих херцего-
___________
24 Ристо Радуловић, Двадесетогодишњица Светозара Ћоровића, у: Летопис Ма-
тице српске, Нови Сад, 1914, 126–128.
25 Исто, 127–128.
26 Исто, 127.
27 Исто, 128.
28 Исто, 128.
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вачких идеалиста за оно што је лепо. Један, даље, од оног
уског и онако симпатичног кола првих самосталних идеалиста
у Мостару који су, тако рећи, дочарали фину и цењену мостар-
ску Зору, где је он био и главни сарадник, а неко време и уред-
ник. И на свим другим пољима народног рада, било естетског,
било политичког, Г. Ћоровић, до у задње време и народни по-
сланик, радио је са идеализмом.“29

Ристо Радуловић је истицао да је Светозар Ћоровић све у жи-
воту, од културног до политичког рада, радио са великим енту-
зијазмом.30 Као Ћоровићев велики квалитет Радуловић је
истицао то што је он био врло друштвен, срдачан и комуника-
тиван.31 Тврдио је да је Ћоровић, и поред своје велике оданости
својим идеалима и своје борбености у културном и политичком
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говом културном и књижевном раду.34 Истакао је његов велики
допринос буђењу националне свести Срба у Мостару,35 као и
велику вредност његовог књижевног дела. Сматрао га је чак
хроничарем мостарског грађанског живота.36

Светозар Ћоровић је дао велики добринос развоју културе, по-
зоришта и публицистике у Мостару с краја деветнаестог и по-
четка двадесетог века. Многи савременици су га сматрали
хроничарем Мостара свога времена а данс је потиснут, па чак,
и готово заборављен.
___________

29 Р. Радуловић, Двадесетогодишњица Светозара Ћоровића, 128.
30 Исто, 128.
31 Исто, 128.
32 Исто, 128.
33 Исто, 128.
34 Исто, 126–128.
35 Исто, 126–128. 
36 Р. Радуловић, Двадесетогодишњица Светозара Ћоровића, 126–128.
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С а в р е м е н и ц и

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВ: ПРОФИЛ

Одломци из необјављеног мемо романа Она страна

Александру се у ноћним несаницама, негде у сивој зони између
будног стања и сна, привиђа слика јахача на тркачком коњу који
незаустављиво галопира  на кружној стази. У јахачу, наравно,
препознаje себе. Зна  да ће вранац једном, када прелети преко
невидљиве црте која означава циљ, морати да стане. Слика ће
бесповратно да избледи испод склопљених очних капака,
непомичних и тешких, као да су од олова. 

Пита се, окрећући се у кревету с једне стране на другу,
које су то околности и, нарочито, људи по којима ће да памти и
свој живот када коначно почне да се приближује oнoj другој
страни.  Зар није увек, када је израњао из тишине и мрака, или
је из пустињске оазе своје усамљености излазио у свет, тражио
друштво маштара и занесењака? Привлачили су га својим
мистичним магнетима, скривеним у очима, устима, грудима,
рукама, ко зна где, оне и они који су, вођени можда непостојећим
звездама, обећану земљу налазили, или су веровали да су је
нашли, у науци, уметности, занатима, спорту, или су смисао свог
постојања и послања откривали у служењу Богу, друштву,
народу, у усрећивању једне једине или више вољених особа.
Грешио је у избору и не једном ударао главом о зид али је, ипак,
убеђивао себе да истинских следбеника сновиђења и
посвећеника идејама има негде око нас, мада их не
препознајемо увек, одмах ни лако. И није се узалуд храбрио
таквом надом.

Кога је или коју од тих изабраних, које је Бог погледао, прво
срео?  Када? И где? 
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Виктор Борисович Шкловски

Добро, мемоарски роман. А зашто мозаички? Па, јасно зашто,
због Шкловског. Михаил Епштејн, колега и познаник са Емори
универзитета у Атланти, написао је ту скоро да је Шкловски
обележио цео XX век. Ако би ико са тим помало претераним
тврђењем могао да се сложи, свакако би требало да буде баш
он, Александар Николајевич. 

У његовом мемо роману описи  сусрета са Шкловским, прво у
Београду 1973, а затим и у Москви те исте године, могли би да
заинтересују читаоце, нарочито оне  који о оном што прочитају
затим пишу за књиге, часописе, новине, дајући прочитаном
оцене. 

Својевремено је и  Александар  посветио један свој текст ди-
леми у којој су мери Писма не о љубави или трећа Елоиза
(1923)  Шкловског  роман и сложио се с тезом да је реч о новом
типу романа чији је истакнути теоретичар био баш он, Виктор
Борисович.  

Теоретичару и романописцу Јурију Тињанову, склоном да скреће
с утрвених стаза,  допало се код Шкловског преплитање  личне
преписке и фељтонских скица с размишљањима о чисто занат-
ским питањима таквог подухвата. Па и резултате Тињановљевог
брисања прашине с ликова руске историје назвали су његови
пријатељи – научним романом. И крстили, малтене као чудо до
тада нечитано,  још једним именом – филолошки  роман. Под-
сетила је Александра једна млађа Рускиња, такође навикла да
опојној белини петербуршких ноћи претпостави дуванским
димом замућену светлост собне лампе, да је неко из тог бунтов-
ног друштва смислио и термин – фрагментарни роман. Можда
баш Шкловски. 

Привлачили  су Виктора Борисовича сви ти покушаји ходања по
жици. Наводио је као пример таквог балансирања, да кажем и
на  високим гранама, две књиге Розанова Опало лишће. За
Шкловског је то дело представљало херојски покушај да се
изађе из књижевности. И баш зато се трудио да неверним про-

Одлучује Александар да одговор на ово, као и многа друга
питања, потражи у роману који почиње да пише. Први наслов
романа садржи само једно слово – велико М. Не присећа се
одмах Хичкоковог филма – Dial M for Murder. Позови М (ем) ради
убиства. А он М призива да га спасе од заборава. И заборав је
убица, зар не? Затим се једном великом  М придружује и друго.
Скраћенице за мемоарски и мозаички роман. Зове га у
разговорима са супругом и са самим собом једноставно – мемо
роман. 
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ни о свом оцу. Николај Иванович, Коља, схватио је на време да
је повратак у Русију крајње неизвестан и пожелео је да срећу
нађе и породицу ствара у земљи и граду са чије древне тврђаве
њих двојица посматрају како не баш сасвим плави Дунав хита у
море које зову Црним. Баш зато је господин Дунав песник. И зато
се песници труде да га мало скрену и у своје стихове. 

Са задовољством слуша тог одважног човека у  одмаклим годи-
нама. 

Међу причама о његовим чувеним савременицама, Александру
се нарочито урезала у сећање једна прича о љубави. 

Прича о Блоку

– Блоку су се повремено догађале везе с другим женама.
Да ли сте знали за ту Блокову склоност? – пита Александра Вик-
тор Борисович.

– Могао сам само да наслутим нешто читајући о љубав-
ном пару у песми ”О врлинама, подвизима, слави”.  Дама без
објашњења напушта оног кога зовемо песничким субјектом и
своју судбину препушта другом. Колико набоја, и психолошког и
социолошког, има само у том једном стиху – ”ты отдала свою
судьбу другому”. ”Своју си судбину дала другом”! Судбина жене
је као нека имовина која се даје или прима. И песник, претпо-
ставимо да је то он, у први мах олако прихвата растанак – баца
заветни прстен у ноћ и заборавља прекрасно лице. 

– Да би после схватио да живот без ње никад више неће
да буде као што је био некад. Све је прошло. Нема више ни маш-
тања о нежности, о слави … ”Твоје сам лице у његовом једно-
ставном раму / Својом руком склонио са стола”. У праву сте,
психолошка и социолошка студија могла би да се напише о тој
песми. А у причи која се стварно догодила Блока није напустила
његова супруга Љубав нити је она неком предала своју судбину
у неке друге руке. И она је имала љубавну везу са једним чуве-
ним циркуским кловном. А кловнови су почетком века уживали
огромну популарност, као данас филмски глумци. Тако се Љуба
једне вечери нашла у ложи да посматра свог љубавника. Клов-
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фесорским Томама докаже да је философ Розанов предсказао
књижевност  нове велике форме.  

Не заборавља Александар ни како му је Шкловски, приликом
шетњи по Београду, на Калемегдану и у шуми на Звездари, при-
чао како су се тих бурних двадесетих година у руској књижевности
догађале суштинске промене. Нарочито у прози. Из романа је не-
стајао сиже, а његово место преузимао је фељтон, до тада нови-
нарски, а не књижевни жанр. Нови читалац тражио је конкретност
у тематици и интимност у начину писања.  Човек који преживи
земљотрес хоће да види лице човека када отвори корице књиге.
А узима књигу да би схватио зашто се потрес догодио и како ће
после разарања и силних смрти моћи да живи. Хоће да верује
књизи, а књигу поистовећује са оним који је исписао њене стра-
нице. У судбини писца читалац жели да препозна своју. Тако су
мемоари из излога књижара истисли стари роман и постали
главна књижевна велика форма. О чему се некада писало у ро-
манима, тада је почело да се пише у мемоарима. 

Шкловски је, каже, схватио то када је после Револуције делио суд-
бину оних који су напустили трусно тле. Одлазећи из Русије по-
неле су избеглице заједно са иконама и илузију да ће се убрзо
вратити одакле су побегле и наћи земљу и живот какав је био пре
него што им се кров срушио на главу. Чекали су изгнаници не-
стрпљиво, мада с чврстом вером, час повратка. А у међувремену
су јели хлеб каквог тада није било у Русији. Није се живело лако,
али је бар хлеб био укусан, онакав на какав су били и навикли. 

– А ја сам у том хлебу осећао отров – говори Шкловски.
Изгнанство све трује, па и хлеб који једеш. Написао сам једном
да не можеш са собом однети сунчану светлост у боци, стрпаној
у кофер. Писац мора да тражи читаоца да би читалац нашао
писца. А у Берлину није било ни правих руских писаца нити њи-
хових нових читалаца. Зато сам се вратио и упркос свему нисам
се покајао никад. 

Не жели Александар да противречи Виктору Борисовичу. Зашто
би му спомињао песме Цветајеве, приповетке Буњина, Дар На-
бокова? Као да их он не зна боље од њега!  Не каже му ништа
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Александар је тог пролећа 1973, на повратку у Београд после
пола године проведене у Америци, из Ајове Ситија преко
Њујорка кренуо у Кембриџ на раније договорени сусрет са Ро-
маном Јакобсоном и његовом супругом, професорком Кристи-
ном Поморском. Они су знали Александрову књигу о руском
формализму и позвали га на ручак. О риђем Ромки, како су
Јакобсона звали Мајаковски и руски футуристи,  биће на стра-
ницама овог романа још речи, а сада само и укратко о преписци
два стара и присна друга после дугогодишњег прекида сваке ко-
муникације.

Роман Осипович се тргао на вест да ће Александар те јесени да
буде домаћин Шкловском у Београду, пре свог повратка у Ајову
ради завршавања антологије руске поезије XX века на енглес-
ком језику. Настала је она пауза, коју зову још и позоришном,
када личности на сцени нагло заћуте и седе или стоје укочени
као камени кипови. 

Омалени Јакобсон, сада већ сасвим сед и проћелав, али још
увек брз у покретима, хитрих очију као у ловца и тркач на кратке
стазе када говори, први, наравно, шкрипом столице прекида
мртву тишину. Изненада устаје и као на нечији позив за помоћ
креће  ка трпезаријским вратима. Довикује Кристини и Алексан-
дру – само тренутак. А изгледа као да се пре вратио него што је
отишао. У рукама носи неку своју књигу. Седа за сто, отвора ко-
рицу, поглед баца на Кристину, која разуме шта се од ње тражи
и са комоде му додаје пенкало. Не размишљајући ни часак,
Роман Осипович исписује неколико реченица на страни предви-
ђеној за посвете. А онда, незаклопљену књигу, да би се мастило
осушило, пружа Александру. 

– Читајте, каже. 

На самом врху странице пише да Витја није њега и Клода Леви
Строса критиковао зато што у њиховој анализи Бодлеровог сонета
”Мачке” нема ништа о еротици него због ”страха јудејског”. А у
новом пасусу је додао да његов друг из младости  у свему и даље
открива  нешто еротско, па би еротику запазио чак и на чајнику.
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нова супруга очигледно зна шта се догађа па улеће у ложу и на-
срће на своју супарницу. Љуба не бежи, главу не крије рукама
него узвраћа ударце. Публика уз велику грају прати тучу две
жене. А онда изненада настаје тишина. Овај необичан тајац на-
тера и жене да зауставе свој обрачун. Окрећу се према публици
и примећују, као и сви други, горе на врху, код самог улаза, Алек-
сандра Блока. Њега у том тренутку с разлогом зову владарем
осећања у Русији. Блок стоји непокретан. Онда се полако спушта
према ложи, прилази Љуби и загрљену је води уз степенице
према излазу. У једном тренутку јој каже: – Љуба, ништа није
било.

Телесна жудња  у старим данима

Прича Шкловски Александру, као да пише мемоаре, и о својој суд-
бини. Не само о некадашњем себи, него и о овом који стоји поред
њега, загледан у вечерњу светлост изнад велике реке. И његове
мисли са Дунавом плове на исток. Зна да је матор, дебео, ћелав.
Али се и овако стар понекад осећа млад, не само у души него и
телу. Воли он своју старицу супругу, па је и њу повео са собом у
Београд. Али није га напустила чежња за задовољством које
пружа телесна љубав. Каже жени да је у сновима грли и љуби, а
она се смеје. За њу је то лепа, али далека прошлост. Не разуме
она откуд му се у њиховим годинама јавља та жудња. Толстој би
њега разумео. Да, и онај у старости Толстој. Лав Николајевич није,
додуше, морао само да сања. Друг сладострашћа могао је, за раз-
лику од њега, да задовољи своје жеље.

Шкловски, Јакобсон, Бодлер

А, ето, Ромка Јакобсон га не разуме, мада се оженио оном па-
метном Пољакињом,  Кристином, много млађом од њих двојице.
Примио је од Ромке поруку, коју му је послао баш преко њега,
Александра. Написао му је већ писмо, одговор у неколико ре-
дака, колико и Ромка њему. И носи га са собом у џепу од сакоа.
Може Алексанадар и да га и прочита када седну да попију пиће
на које га његов млади саговорник позива. Али да алкохол не по-
миње ником. 
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екстаза. А тек каквим неодољивим мирисом свог чудесног крзна
испуњава собу и каквом опојном дрогом преплављује све вене
Бодлеровог већ успореног крвотока и његове изморене мождане
вијуге!

Можда је мој мачак у свом претходном животу био Бодлеров
друг. Можда зато и мој мали кућни владар може да ме обасја
светлећим таласима, налик на оне какве је својим рукама при-
влачио и покоравао Тесла. Можда може и да ме својим  не-
појмљивим чаролијама спасе ако ми се, или када, обичном
смртнику, пред очима изненада упале и затим погасе све звезде.

А рачунар светли и као да опомиње Александра да се мане
мачка и поезије и врати својој мемоарској прози у, ако га нађе,
романескном кључу.

………..

Антологијски Миодраг Павловић 

Александар Стефановић, секретар нове редакције
Савременика, с којим сам брзо успоставио пријатељске односе
и, упркос просторним раздаљинама, сачувао их и од запетог
лука времена током пола века,  упитао ме је да ли бих желео да
упознам песника Миодрага Павловића. Свом пријатељу је,
наиме, рекао да сам о његовој Антологији написао опширну и
студиозну критику с неким начелним примедбама и да ће она да
се појави у следећем, мартовском броју за ту 1965. годину. 

– Предложио је Мија да се сретнете и поразговарате и
пре него што критика изађе. Немаш ништа против?

– Напротив, биће ми изузетно драго, осим ако му није
намера да мењам у  нешто у тексту.

– Не брини!  Навикао је Мија на критике много жешће од
твоје. А и ја сам му рекао да ниси усвојио ни неке моје благе
сугестије.  Али такав си, какав си!

– Није моја критика уопште жестока. Зар нисам написао
да је Антологија, упркос примедбама, најкомплетнија
антологија српске поезије до данас?
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Колико под светлошћу свеће на столу толико и месечине, Алек-
сандар на отвореној тераси чита одговор Шкловског, док му
писмо у рукама трепери од искричавог поветарца с дунавских
обала. Пренебрегао је Виктор Борисович ону Јакобсонову жаоку
о јудејском страху, као о његовој наводно правој мотивацији када
је писао свој критички приказ. Задржао се само на примедби о
еротици. 

”Ти си, Ромка, ваљда једини на свету који ни на чајнику не видиш
еротску симболику.”

Гледајући већ у мраку округлу главу Шкловског, сличну пуном
месецу, присећам се првог стиха Бодлерових ”Мачака” о страст-
ним љубавницима и суровим научницима. Они, како следи даље
у стиховима првог катрена,  у зрелом добу заволе те моћне и
умиљате животиње … 

Преда мном седи у зрелом добу такав страстан љубавник и су-
рови научник, као из Бодлерове песме.

Мачак – Бодлеров друг

А и Александар, док исписује ове редове, пружа руку према свом
црнобелом мачору. Он седи мало удаљен од његовог стола и по-
сматра га својим ватреним очима. Лепо пише Бодлер да се у
мачећим мистичним зеницама  златом својих звезда огледа ва-
сељена. 

Свога, колико земаљског толико и небеског створа, и Алексан-
дар би узео у крило и привио на груди. Али понос и његове куће,
за разлику од Бодлеровог, не дозвољава ту врсту присности. Не
би је дозволила ни сфинга из египатске пустиње, као да му каже
мачак. Може само да мази његову као метал сјајну длаку. И овај
се мачак на миловање одазива предењем, звуцима тананих
струна какве је стиховима описивао у правом заносу париски
песник сплина.

Песникова страдања умело је својим тајанственим напевом, као
серафимским гласом,  да смири мало четвороножно биће. Про-
ниче  оно у тамну песникову душу и разгара у њој огањ блажених
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му истакнути нови српски писци, комунисти, ишли у хотел ”на
ноге”. Ишли су код Крлеже чак у Загреб и некомунистички српски
писци тада средњег нараштаја кад им је била потребна његова
ауторитативна подршка.  

Павловић није био од тих. Није био комуниста, један од ретких
писаца тог угледа, а умео је ћутке, бар за јавност,  да подноси
ударце. И једна Павловићева песничка књига дочекана је у
Књижевним новинама почетком шездесетих ”на нож” од познатог
критичара, његовог вршњака, у време када је изгледало да је
идеолошким обрачунима намењено било место на ђубришту
прошлости. Али су и расправе око Антологије показале колико
је отпорна та идеолошка прошлост.  

Павловић је мирно саслушао шта сам поводом Антологије имао
да му кажем. Чинило ми се противречним да није желео да
укључи песме у прози, јер су га, како је у предговору написао,
занимали само стваралачки напори у области стиха, а прозним
одломцима из средњовековних  биографија, преломљених
додуше у стихове, накнадно и не од њихових аутора, поклонио
је велику пажњу и дао им изузетно место. И то у преводу на
савремени језик! Да ли је преводима место у националној
антологији? – било је питање из моје критике.  И то заједно са
песмама писаним на савременом језику? А управо су
средњовековне песме битно одредиле духовни склад
Павловићевог избора, дале обележје целокупној српској
песничкој традицији у његовом виђењу.  Заслугом тих
златокрилих средњовековних песника, како их је касније назвао
Васко Попа, заблистали су поново заборављени духовни видици
средњовековне књижевности и допринели да се и у новијој
поезији уоче са њима дотле непримећена сагласја. Није била
избор свега најбољег из српске поезије, а ипак је, и једнострана
каква јесте, Павловићева Антологија заслужено добила  у мојој
критици вишу оцену него било која друга пре њене појаве. Много
вредног је изостало, због њеног, на свим песничким плановима
наглашеног јединства, али ништа зато – требало би,  предложио
сам,  створити другу и другачију антологију као њену противтежу.
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– Знам добро шта си написао, знам и шта сам ти ја рекао
и шта си ми ти одговорио, а ово ти је добра прилика да
размениш мисли са једним изузетно интелигентним и
образованим човеком, а уз то и одличним песником.

Ниједна друга антологија, а и мало која друга песничка књига,
није тако ”узнемирила” српску књижевну јавност као ова
Павловићева ”од Светог Саве до Ваве” (Христића). 

Главни раздор, с већим одјеком и од познате јавне расправе,
догодио се због ње у некадашњем модернистичком табору
окупљеном око часописа Дело, међу његовим најистакнутијим
сарадницима. Оскар Давичо није дозволио да се његове песме
објаве у Антологији српског песништва (Београд 1964), али
није могао  да спречи да се наслови његове четири песме нађу
у садржају. У том истом садржају од модерниста омрзнути Дучић
има једанаест наслова. А после рата дуго прећуткивани
Момчило Настасијевић, кога је баш Давичо три године пре
појаве Антологије назвао ”полуепигоном”,  а Марко Ристић му
је те исте 1961. уз име ставио именицу ”тамјан”, има свих десет. 

О Антоолгији се на посредан начин огласио и Добрица Ћосић,
Давичов тада најближи пријатељ и после романа Корени
најистакнутија перјаница српске послератне модернистичке
прозе. И то оштрим критичким освртом на Васка Попу, чије су се
”Игре” пре само десет година нашле на ударним, уводним
страницама првог броја њиховог модернистичког гласила. У
једној од ретких изјава Попа је веома похвално оценио
Павловићев избор из српског осмовековног песништва. Попи би
после такве изјаве требало да се зацрвене уши јер је та
антологији њему посвећена и он у њој има највише песама. Тако
некако Ћосић. У помињаном садржају нашло се, доиста,  ни
мање ни више него седамнаест наслова Попиних песама, ако се
не рачунају наслови циклуса. Његош је остао на девет. Ствари
се, ипак, брзо мењају у српској књижевности. Седам
небиблијских година касније Ћосић ће, као председник Српске
књижевне задруге,  Васка назвати – златоустим. 

Нашли смо се на Павловићев предлог у Мажестику, познатом
и по томе шгто је у њему после рата одседао Крлежа и што су
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А односи између Мије и мене током  деценија, свих пет, сачувани
су били ипак без већих неспоразума и расправа, с повременим
веома срдачним, а некад  и мање присним сусретима. Као
председник жирија награде Златни клуч Смедерева приредио
сам крајем осамдедесетих за ту прилику и избор из његове
поезије, пропраћен мојим предговором. 

Када смо колима ишли на додељивање награде, у друштву
покојне песникиње Наде Шербан, први пут је, и последљи,
започео разговор, заправо свој монолог о Васку. Знао је да Васко
кубури са здрављем, а чудио се и како је Васко, немаран према
себи и одбојан према лекарима, тако дуго носио болест коју су
му утврдили још пре неких тридесет година. Посумњао сам у
такву дијагнозу. Двоумио се и Мија током година, мада су је
донели немачки лекари. За време те кратке вожње, мање од
једног сата, све време се присећао дружења с Васком.
Споменуо је и како је једном, већ после њиховог разиласка,
долетео код Хаше на позив њене пријатељице, када је Васко
боравио ван земље а Хаша се нашла у смртној опасности.
Замолио ме је да о том случају не говорим ништа Васку, што
наравно нисам учинио. Нису те појединости ни за јавност.

Последњи сусрети

Мија је имао обичај и да се изјашњава о свом утиску након
наших  сусрета. Нешто у стилу – ”раговор је био користан”,  или
– ”пријало ми да се видимо”. Било је и мање пријатних
закључака,  мада ретко и онда већ телефоном – ”очекивао сам
више” или – ”боље да се нисмо дотицали те теме”. 

Тако се, нажалост, пре пар година завршио и наш последњи
ручак код Коларца у Кнез Михаиловој улици. Почео је лепо
Мијином причом о томе да се бави руском средњовековном
књижевношћу и да текстове чита у оригиналу, уз његово
уобичајено пропитивање шта ја мислим о овоме или ономе, а
завршио се неслагањем, не о Русима него о Мишоу, кога је
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Уместо полемике уследило је пријатељство. Почео сам скоро
свакодневно да виђам Павловића, углавном са Васком, кога сам
и упознао у Мијином стану на Студентском тргу (угледао сам га
с врата како седи с једном Мијином ћерком на колену, другом
поред њега, а у његовом загрљају). Схватио сам брзо да је Мија,
и тада, у млађим данима, веома сложена личност. 

Прекид Васковог и Мијиног пријатељства. Мијин ултиматум

Није ме зато изненадио  ни његов својеврсни ултиматум да се
после његовог разиласка са Васком определим између њих
двојице. Наши сусрети су се стварно  знатно проредили после
мог питања ”зашто?”, а затим и учтивог ”не”.  

– Нећу да се опредељујем између вас двојиице, ваша
свађа није мој проблем. Мени сте драги и блиски обојица. А ако
могу да допринесем помирењу, ту сам. 

Али помоћи није могао више нико. Зашто су се разишли? Мија
је замерио Васку да га је на Бледу, током Конгреса ПЕН-а,
потпуно занемарио опијен својим изненадним успехом. Доиста,
захваљујући само једној песми, ”Малој кутији”, прочитаној на
отварању на енглеском језику, Васко је одмах препознат као
велики песник и од стране оних који раније нису читали његову
поезију у преводу. Васко је постао звезда тог међународног
скупа, а  није искрористио прилику да странце упозна са још
једним великим српским песником, својим најбољим другом
Миодрагом Павловићем. Њиховом касном вечерњем разговору
није присуствовао нико од њихових пријатеља, али нам га је, Аци
Стефановићу и мени, у вили Академије, препричао, још исте
ноћи Васко, а мени и Мија током јутарње шетње. До краћег
помирења је дошло касније у Београду, али разлози који су
довели до прекида нису нестали, него су постајали све већи и
изразитији и морали су да доведу до коначног разиласка. Што
је једном пукло, пукло је!
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У младим данима је и пушио и волео да попије, никад превише.
Када сам га упознао био је то висок, витак, живахан млађи човек,
упечатљивог лица, с малим брковима, разговоран, жељан
општења и друштва. Није затварао очи ни пред женском
лепотом, али су сва, па и та интересовања у младости била под
великом контролом. 

Поезија је била једина његова ”слабост” и њој је подредио цео
живот. И свом успеху као песника. Држао је и до много чега
другог, али у много мањој мери. Тесно му је било, на пример, са
женом и две ћерке у двособном стану на Студентском тргу,
одбио је да иде у већи стан на београдској периферији (уместо
њега у тај стан је из гарсоњере са женом и близнакињама
отишао Бећковић), али у великом стану у улици 29. новембра,
где је живео увек сам после одласка породице у Немачку,
проводио је највише времена у кујни. Кујна је била његова
омиљена радна соба,  у њој се најбоље осећао као писац. Читао
је и писао много, а волео је и да се буди рано када су га будили
петлови и птице са недалеке дунавске обале. 

С осећањем неког бола запажао сам како га време мења.
Проређивала му се коса, лице борало и постајало отромбољено
и шире, губио је на висини и леђима се повијао ка земљи. Био
је веома зимогрожљив. У његом стану било је увек претопло, а
како је старио све више је био зависник од топлих одела и
џемпера од чисте вуне. Није се ипак жалио да га погађа старост
осим што се све теже креће. Ум му је и даље био бистар,
опажања брза, коментари кратки и одсечни као некад. Чак је и
понављао неке реченице из раних дана нашег пријатељства.  На
једном од не тако давних окупљања у Књижевној задрузи, када
смо, по његовом речима вероватно последњи пут говорили о
њему и у његову част, чуо сам како је рекао једном млађем
критичару – био си незаменљив. Тако се током година обраћао
критичарима када је био задовољан њиховим излагањима. 

Како је старио Мија је све већу пажњу посвећивао  свом
облачењу, мада у том погледу никада није био лежеран. У
Немачкој је имао могућности да купује квалитетну одећу, а
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нагрдио као песника. Јавио се опет телефоном да ми каже да
му није одговарало што сам бранио једног прехваљеног песника. 

– Да  је писао на неком другом а не  на француском
језику био би Мишо давно заборављен. 

Као да ништа није било, срели смо се и разговарали још
неколико пута, углавом кратко, у пролазу,  случајно. Последње
што ми је рекао када сам га пред смрт видео са Марленом на
Студенстском тргу није било о поезији.

– Добро изгледаш, после свих операција и болести.
Хајде, у здравље!

За разлику од Васка, који није никог посећивао у болницама нити
иком одлазио на сахране, Мија, ваљда зато што је био и лекар,
распитивао се када сам боловао, давао савете и обилазио ме
када сам лежао распореног стомака и, касније, отворене
лобање. 

Писао сам више пута о његовој поезији и његовим књигама. А
захваљујући њему као уреднику и ја сам у Просвети објавио
своју двотомну и двојезичну антологију руске писане поезије од
17. до треће четвртине 20. века. Саветовао ми је Мија и када
сам упадао у друштвене сукобе, углавном како да се из њих што
пре и безболније извучем. Нисам ни ја заборављао да му се
јављам после неких далеких путовања како би му саопштим
понешто занимљиво и за њега. Не  једном ми је рекао да ми
завиди на дугим боравцима у Светој земљи. 

Мада је важио за затвореног човека, није се Мија устручавао да
ми говори о себи, о свом детињству, породици, навикама,
страховима, а и књижевном животу и писцима. У једном писму
које ми је послао у Лондон 1965. дао је веома занимљив опис
књижевног Београда тог доба. 

Никада није јавно реаговао на њих, али је Мија стрепео од
књижевних критика. И зато  их је читао  ”на парче”, ретко целе
одједном. Није желео да га узнемире, јер бринуо је о себи, рекао
бих увек више о менталном него о физичком здрављу.  
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Васко Попа. Косово. Саша Суслов 

Позив за једногодишњи боравак у Јапану, у својству гостујујућег
научног сарадника на Славистичком центру Хокаидо
универзитета у граду Сапоро, стигао ми је после прославе
шестстоте годишњице Косовске битке. На Косово нисам отишао
због сувише званичног карактера прославе. Посећивао сам
Косово ранијих година као председник српских писаца, па ми
није било тешко да закључим да долази узбудљиво време када
ће се, не само у вези са Србијом и њеном јужном покрајином,
морати да постави још једно суштинско питање о будућности
целе земље, налик оном хамлетовском бити или не бити.
Ближио се расплет драме у много чинова, али нисам могао да
знам када ће да куцне час епилога. Каквог?

Питање Косова узнемиравало је и Васка. Како и не би када је
зрно косовске земље на длану и он као  црноризац кос у кљуну
претворио у песму. Васково Косово је и  ”Поље као свако / Длан
и по зеленила” и ”Поље као ниједно / Над њим небо / Под њим
небо”. Над тим пољем су и два крста, један сунчани и један црни:
”два укрштена сунчана зрака” и ”четири црна ветра сједињена
крвљу бојовника”. Ниједан природни  крст није на том пољу у
служби радости рађања, васкрсења, опстанка или повратка.
Сунчани крст ”слаже у крстине” ”пшеницу селицу”, другим
речима заједно са косом црнорисцем сахрањује оне који би због
опстанка да напусте поље.  Изгледа да су они и већина
косовских Срба.  А и ”стасали до неба” косовски божури, деца
косовог поља, морају  да служе црним ветровима, крсту смрти.
Да је Васково ”Косово поље” било тако прочитано када је било
објављено ко зна какве би последице снашле песника. 

Слутио је Васко каква опасност може да прети песницима који
на пророчки злослутан начин пишу о тој земљи на длану. Када
је Зоран Мишић хтео у Књижевности да штампа и мој циклус
песама о Косову дошло је једне ноћи (1970) до велике расправе
у мом ”светосавском” стану. 

Свој циклус сам почео да смишљам када сам за првомајске
празнике 1968. године  посетио свог великог друга и кума
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зналачки је усклађивао боје, од шешира, које је у позним година
почео редовно да носи, преко шалова, кошуља, машни,
пуловера, све до чарапа и ципела. 

Дете града и грађанског друштвеног сталежа, Павловић као да
се све више трудио да се ни по начину одевања не разликује од
својих великих претходника, Стојана Новаковића, браће
Поповић, Скерлића, Слободана Јовановића, Дучића, Ракића.
Изгледа да је још у раној младости одлучио да од њих не
заостане ни по знању страних језика и познавању светске
културе.  Временом је почео  и да личи на њих, а као песник је
желео да и он буде један од оних који су  свом роду нови језик с
новим осећањем дали. 

Постао је у много чему традиционалиста, а да ипак у нечем
битном остане и модеран човек. Није пропустио прилику да,
захваљујући многим променама, друштевеним, научним,
уметничким, има од претеча шире видике, а да при томе остане
веран и оном што је најбоље у културној традицији српског
народа. Зато је и постигао да у тумачењу српске књижевности
буде или бољи од најбољих или свакако њима раван. 

Мењало је време и његов карактер. Веома усредсређен на себе,
по природи и напрасит, готово закерало и прзница, све мање је
Мија крио те особине пред другима. Заправо, други су му све
мање значили у животу. Осим свештеника када је почео да се
припрема за одлазак у горњи свет. Упознао ме је са својим
духовним оцем, како га је представио, из калемгданске цркве
Ружице. Прочитао је и мој роман Лаља пећина и, у мом одсуству,
лепо говорио неком приликом о њему, онако, за столом, у
Књижевној задрузи. Не верујем да је друге моје романе и
погледао, а овај јесте. И мени је роман хвалио  јер је био  – ”од
ретке врсте, религиозан”.

Памтио сам и памтим без подсетника  његов београдски  број
телефона:  3276 – 959. Изненађивао се увек када сам му на
растанцима говорио да ћу му се јавити на тај број.  

– Ниси га још заборавио! Знаш га напамет!

Власник је сад одсутан. Није ни у Немачкој где је сахрањен.
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знања и одобрења! Кад није могао Зоран, Васков вршњак,
главни критичар и саветник на почетку његовог песничког пута,
да натера Васка да одустане од неког свог наума, ко би могао
други? Када је реч  о пријатељима, наравно. А овде је још била
реч о Косову!  И о песмама заједничког друга и по ноћним и не
увек сасвим трезним бдењима.

Васко се ужаснуо када је прочитао те песме.  Најавио је долазак
и једнога дана  касно увече стигао је код мене заједно са
Зораном. Успео је већ да испрепада Зорана мада не и довољно
да био он одустао од песама без моје сагласности. Зоран је
углавном те ноћи био слушалац, док сам ја покушавао да
убедим Васка да у песмама нема ничег опасног. Васка нису
могла да поколебају ни моја нити ичија објашњења ако се и када
радило о страху. И раније сам  слутио да је Васко негде у себи
уплашен човек, али никада пре тако јасно као те ноћи.

Васко се није заустављао у предвиђању и описивању свог хорор
сценарија. Страдаћу и ја као аутор стихова, ван сваке сумње и
Зоран што је као уредник часописа допустио да објављивањем
те, по њима, устиховане провокације, доводи у питање сам
темељ на којем се држи јединство српског народа са
народностима у Србији. И то баш тамо где је то јединство
најбитније, јер покушавају највише да га угрозе, и споља и
изнутра, непријатељи ове земље и њеног друштвеног уређења.
И ко ће да убеди надлежне да у тој косовској ујдурми, готово
завери, ни он, члан партије, уосталом као и Зоран, нема неку
важну улогу. Можда и одлучну. Саши као непартијцу можда могу
још и да мало прогледају кроз прста. Али не њима двојици. Зар
нас није научила историја да се комунисти најбезобзирније
обрачувају баш са својим дојучерашњим друговима. Најопаснији
и најгори за њих су наизглед своји, лажни другови који рију и
подривају своју партију и државу изнутра. За такве нема
милости. 

– И шта ћемо нас двојица, Зоране, онда? Па довољно је
да прочитају само наслов Последње Косово па да, не читајући
даље, крену у акцију. А ти, Саша, јеси ли свестан шта тај наслов
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Александра Суслова у Приштини. Саша је у то време био
управник ловишта на Шар планини и добро је познавао
руководиоце који су из Београда на Шару долазили у лов. Значи
да је био и добро обавештен човеки и одличан ловац, А и
изузетно храбар младић из руске емигрантске породице. Али са
фамозним кремљовским Сусловом ни у каквој вези.

Када сам у Дебру и Кичеву 1962–63. године служио војску,
новине су писале о Александру који је сам, када су све потере
после безуспешног лова одустале, кренуо да ликвидира једног
изузетно опасног медведа, могућег убицу људи. Намамио је
медведа сировим месом под дрво на којем га је чекао, али се
медвед појавио касно ноћу, када је и небом и земљом владао
мрак. Осетио је човека ловца и почео и он да се пење на дрво
како би га дохватио и оборио на земљу. Саша је пуцао насумце,
ранио свог огромног супарника, али разбеснели медвед  није  ни
рањен одустајао од обрачуна. Саша је онда скочио са дрвета и
устрелио медведа у леђа док је још био на стаблу. Али не и убио.
Медвед је напустио ипак бојиште и тек су га кроз неколико дана
нашли мртвог. 

Тај храбри Рус рекао ми је да долази последње време за Србе
на Косову и да он намерава да се врати у Београд, за њега у
велику неизвесност у погледу посла. Ако мој храбри Саша
напушта Косово, онда је косовска коцка заиста пала на зло
поље. По Саши је Брионски пленум коначно одлучио којем ће
се Косово приволети царству. Наравно без српске воље и без
већине Срба. Тако се и код мене јавила идеја о последњем
Косову. 

Васко Попа. Зоран Мишић. Страхови

Нисам желео да песме дајем Васку на читање пре него што се
појаве у часопису. Нисам, међутим, рекао Зорану  да Васку
желим да приредим изненађење. И Зоран му је доста наивно
саопштио да објављује мој косовски циклус. Зар је онда могао
да убеди Васка да не би требало да чита те песме без мога
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Васко вади из џепа хартију и почиње да чита наглас.

Презрено поље, 

твоје име не изустише 

њихове позлаћене главе 

када небом заиграше. 

Заборављено поље, 

њихова деца 

бога ти не називају. 

На твојим свецима 

лица своја не препознају. 

Чему се надаш, 

уклето поље, 

ако их у крви 

опет не задужиш?

– Читао, наравно, јесам, али као нормалан читалац.
Нисам размишљао о оним другим, брани се Зоран.

– Као уредник о њима прво треба да размишљаш. И о
онима што брину о безбедности, и о онима што би да је угрозе.
То је будност, Зоране, ако хоћеш да будеш уредник.  

– Стварно, Саша, не слути ово на добро. Да одложимо
ми са тим песмама мало, да причекамо. Пусти прво да ти изађе
књига песама. Питање је хоће ли Нолит да је објави ако дође до
гужве после ових стихова.

– Какво питање, Зоране! Неће бити питања! Слушај,
Саша, шта ти говоримо као пријатељи, пре свега за твоје добро!  

– Ма није, Васко, то мој глас у овим стиховима, него се
завађене страна света  обраћају Косову…

– Немој само ти мени да објашњаваш шта је поезија и
шта су своји и туђи гласови у поезији. Знам ја то боље од тебе.
Када и ја стрепим за тебе од последица твојих стихова, мислиш
да судија  неће за себе него ће да те ослободи оптужбе због
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сугерише? На шта упућује? На шта и позива? Тим насловом и
песмама кривицу за губитак  Косова пребацујеш на Србе. Ето,
само што не кажеш, дижу руке од Косова  и напуштају своје
свето место  уместо да му се враћају баш сада када је наступило
то ”пошљедње време”.  Таквом јасном алузијом на одсутност
родољубља код савремених Срба,  на слабост сличну оној
српској неслози у време пропасти српске државе, имаш да
навућеш гнев и српских националиста. Не мањи него њихових
непријатеља на власти. Сугеришеш ти да због њих, или нас
комуниста, ваљда због дикатуре Зоранове и моје партије, Срби
од јунака постадоше бегунци, од ослободилаца избеглице.

Стани мало, Васко! 

– Не кажем да ја тако мислим, него шта други могу, или
ће највероватније да закључе читајући твоје Последње Косово.
И ко ће да те спасе? Мали сам ја ако рачунаш на мене. А мораћу
можда и ја, као твој пријатељ, поред Зорана,  да спасавам главу.
Али да оставимо мене и Зорана. Зорану партијски укор, могу и
да му узму часопис, толико. Мени рецимо, чак, хајде, ништа.
Нисам ни лук јео ни лук мирисао.  Заборави мене. Ма ко си ти
да дрешиш косовски чвор?  Па још ни прву књигу песама ниси
објавио. Ни мени није пало на памет да на било кога указујем
прстом због Косова какво је постало данас. Мени могу да замере
само хришћанску симболику. За њу сам увек готов да платим
цену! Али симболика је симболика! Ништа више! Никог не
интересује симболика. Какава симболика кад Срби на Косову
продају земљу и куће! А ти не да упиреш прстом, него прст гураш
у очи! Ево да ти ја сад прочитам неке  стихове пре него што буду
читани на суду. Шта кажеш, Зоране, само за наслов ”Одрицање
од Лазара”? Или за стихове – ”Морамо те се одрећи светитељу
и твоју главу бацити у бездан! / Па нек се моли он за нас да по
њу у бездан безглаво не дођемо!”.  Лепо звучи,  а? Није то још
ништа!  Слушај, Зоране, ову Сашину  поруку, ако је ниси читао,
а имаш обичај да и не прочиташ све што објављујеш, или само
на брзину и овлаш.

– Е, не може Васко без поповања – почиње да се узбуђује
и Зоран!
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се одвојиш и играш и цупкаш сам. Једном у колу, увек у колу, или
те нема без кола! А ухватио сам се у коло као родољуб, за време
рата, а нарочито када сам схватио шта би значило бити сам у
оном концлагеру! Млад си ти да све те схватиш. И кад будеш у
мојим годинама нећеш да имаш моје искуство!

– Добро, ништа ја не знам. Али видим да се ти осећаш
као да си опет у концлагеру! Вероватно и горе него онда!

– Наравно, горе! Тада сам био са својима против најгорих
непријатеља, против нациста, окупатора. А сада испада да сам
против својих, сам против свих! Немам нерава да издржим ту
наметнуту улогу кажњеника, прокаженика, па ни усамљеника, а
камоли критичара и борца. Лако је рећи – пиши песме. Неко
може, а ја не могу. Не могу да пишем без мира, нисам ја, кажем
ти, за улогу прогоњеног песника. Нисам ја као они твоји Руси,
Мандељштам, Пастернак, па ево сада и онај  Бродски. Шта могу
кад не могу!  

Није зато Васко прихватио позив и отишао у Израел на конгрес
ПЕН-а,  где  је требало да буде изабран за потпредседника. И
то већ тада као кандидат за Нобелову награду. Прихватио је
Васко савет надлежних партијских другова да не иде у Израел
када је у сталном полуратном стању са тадашњим нашим
арапским пријатељима. А маштао је да оде у Свету земљу!
Вероватно му је зато измакао и Стокхолм. Не даје се Нобел
уплашеним песницима! Мада није ни храброст највећа песничка
врлина. А има и храбрости у Васковој поезији ако се чита она
будним очима.

Васко. Кажњени Ранковић у Метрополу. Рускиња Соња 

Са Васком сам често одлазио у Метропол на кафу или вино.
Обично предвече, ретко поподне, скоро никад недељом,
поготово око поднева, због гужве. Једном смо ипак отишли и кад
нам ”време није”. Пуна сала као кошница, само један празан сто,
близу улаза, са леве стране када се уђе.

– Је ли видиш оног кога ја видим? – пита Васко.
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разлике између твог, разумног и мирољубивог гласа и туђих,
непријатељских  гласова у песми? Ма не интересује тужиоца и
судију теорија о песничким гласовима, својим и туђим, него шта
аутор нуди јавности и чиме је плаши!

Одустали смо, наравно, од штампања тих песама. Знали су
Васко и Зоран шта је партија, шта све она може. Нарочито њене
тајне службе, зна се под чијом руком. Чекале су песме о Косову
скоро двадесет године да се појаве. 

Васкова казна. Европски левичар

Васкови страхови нису били без разлога. 

Није прошло много времена а казнише Васка партијским укором,
не само опоменом, као једног од одговорних за штампање
Московљевићевог Речника. Због спорног чланка о четницима.
Небудност се кажњава, као што је Зорана Мишића и мене
упозоравао баш Васко. Зашто плаћају уреднике  него да буду
будни!

Опет дуге, бесане ноћи. Суморни разговори о судбини искреног
и истинског левичара. Зар да њему приписују десничарске,
поготову четничке идеје! Како уопште један европски
интелектуалац може данас да не буде левичар!   

– Казнили су те, Васко, због непажње, ништа друго,
ништа више! 

– Али казнили. И шта сада? Куда ћу сад? Схвати да ја
припадам европској левици!

– Није тебе казнила европска левица!

– Казнила ме је левица са којом живим и којој припадам.
Друге немам.

– А што и мораш да је имаш? Буди ти лепо левичар и иди
својом стазом, макар морао у овом нашем делу Европе да идеш
сам. Песник си, затвори се у себе и пиши песме. 

– Како овако растројен да пишем песме? Ништа ти не
разумеш! Ако си се једном ухавтио у коло, не пушта те коло да
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Наводно извршила самоубиство. Соња! Удварао јој се овде
глумац Бата Стојковић када сам их упознао у Клубу књижевника.
Мислим с успехом. Није ни мало пар недеља. Соња лепа,
разведена, у најбољим годинама, а Бата шармер… Знам га из
студенстских дана. Није био баш лаком на жене. Допала му се
Соња. И он њој. Е, моја Соња! Таква смрт. И то у Канади! Али,
ко зна! Широк је човек! Достојевски би га сузио. 

Новије песме из књиге песама Пета страна света

АЛЕКСАНДРИЈА, С ИТАКОМ НА УМУ

Посетио сам гpад у којем је живео песник,
гpад мога имена,
са светиоником на дну моpа
и књигама на полицама облака,
пpонашао сам кућу у којој се скpивао 
од гласника који су му доносили поpуке
да је истекло вpеме pастанка. 
Стајао сам дуго пpед тамним, 
хpастовим вpатима његовог стана
пpе него што сам се усудио
да додиpнем звоно. 
Нико се није одазвао.
Са пpамца свог писаћег стола
после замоpног пута
закоpачио је био на обалу Итаке.

А  можда је покушао још једном
да заобиђе њену луку,
да изједpи на пучину, 
кpене опет забpањеним смеpом 
до кpаја света, 
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– Како да га не видим! Знам да је ово једино време када
се појављује у јавности. Седи увек за тим столом, углавном са
неколико истих пријатеља. Добро изгледа, лепо обучен, мада ко
зна шта му се кува у души. 

– Је ли схваташ ти поред кога ми сада седимо и пијемо
кафу? Не раздваја нас ни пет метара од њега, и мање! И ником
ништа! А ко не би премро од страха да се у таквој близини некад
нашао поред њега, а не као пријатељ, такорећи на дохват руке?
Да је хтео, када је могао, малим прстом да мрдне, па те не би
било.

– Да је хтео… А зашто би хтео тек тако?

– Није то ни твоје ни моје да знамо. 

– Озна све дозна! – што рекао наш Окета!

– Не изговарај имена! 

– Није баш ни све само црно око његове главе, мој Вале!
Стигла је овамо из Канаде моја познаница Рускиња. Рођена у
Београду, старија неких пет-шест година од мене, напустила
Југославију после 48., када су руске емигранте пуштали да иду
куда хоће, па их мало и терали ако нису имали југословенске
пасоше. Отишла Соња сама са мајком Тањом, јер су јој оца
ухапсили одмах после рата. И никад више ни речи од њега ни о
њему. Одлучила је да дође када је попустило мало код нас и
затражила пријем баш код њега. Примио је, није дуго ни чекала.
А била је официр у Канади, мислим у авијацији. Сложили се
изгледа њени да може да посети комунистичку земљу. Тако ми
је рекла, тако их је схватила. Зачудила се и што је стигла до
њега, и тако брзо, и како је био љубазан. Распитао се шта тражи,
обећао да ће да дозна шта се догодило с оцем. Кроз десетак
дана зову Соњу  у хотелу Славија где је одсела, опет да дође
код Ранковића на разговор. Жао му је, али се оцу не зна
судбина, заправо  нестао је без трага. Таква су била времена
одмах после рата. Сумњив неком био, а тада је и сумња била
довољна. 

Вратила се Соња у Канаду. После је нашли мртву у стану.
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БОЈЕ МОГА ВЕКА

Веку мој, 
која је боја била
твог шешиpа,
и пеpа,
твог одела,
твог шлема?
Боја pукавица? Лица? 
Она повpх веђа?
Изнад чела?
Ко је смео 
боје да биpа?
Мушкаpац?
Жена?
О чему још збоpи,
–  стpаху, патњи ? – 
цpна?
Шта  смеpа смеђа? 
Да ли цpвена,
изнутpа, гоpи?
Како нам је  бела? 
Изpања, плови, плута,
ка дну тоне, 
па опет...?
Сведочи жута?
О pукаву? Диму?
Злочину? Чијем? 
Моме. 
Нисам остpво 
и зато не  питај за ким 
звона звоне.
Кад би пала глава,
због немиpног ума,
тешила би je боја златна.
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да поново ослушне  смpтоносне песме,
сиђе дубоко у себе
и pазмени  понеку pеч
са мpтвим дpуговима.
На све је био спpеман
само да настави да коpача плочником 
којим је ходао свакога дана,
да одлази у гpчку цpкву
у суседној улици,
коју иновеpници нису 
пpетвоpили у pушевину, 
да моли владаpе неба
да  љубавннци својој јединој,
макаp она на песку била зиданица,
не моpа још да каже –  
збогом!

Лебди и мени пpед очима
слика  Итаке,
уклесана на унутpашњем зиду 
и мојих слепоочница,
пpава моја домовина,
којој дугујем  све, 
и свој живот.
Али понављам његове pечи,
читам његове мисли: 
суђено ти је на Итаку да се вpатиш, 
нема никог ко се није вpатио,
гледај само на путу да останеш што дуже, 
да стаpост дочекаш у туђем свету, 
јеp године које ћеш пpовести од ње pаздвојен,
а са њом на видику,
учиниће и ти да pазумеш 
шта све Итака значe.
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њено оpужје,

оклоп

и штит 

од напасника.

С именом 

Божјег сина

на устима

монахиња са Косова

Ангелина

и у балези

беше чиста,

јеp чистима

све је чисто.

Ни балега

не опогани

њене душе

суд земљани.

Духовног женика

не изневеpи 

никад

нити у немаp 

пусти

божанствени даp

љубави.

Благoсловена ти

и балега била,

блажена Ангелина.

На Косову, јануаpа 2007.

(Монахиња Ангелина се мазала балегом да би избегла злу суд-
бину оних сpпских монахиња које су биле силoване на Косову и
Метохији.)
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И пpозиpна, недогледна,
плава.
Љубичаста боја?
Твога смеха? Гpла.
Зелена? Огpомна. Као шума.
Чини ти се час је жива, 
час мpтва, 
све док не осетиш од годова
жмаp.

Веку мој,
која боја беше твој господаp? 
Твоја жpтва?
У коју се облачила наша машта?
Буктао којом љубавни пламен?
Зашто смо боје сањали?
О њима шапутали?
Шта? Ма шта!
Заp су све оне,
мој веку,
биле твој знамен?
Тек, 
с једнима се певало, 
с дpугима, као и с  пpвима,
ишло под камен.  

КОСОВСКА МОНАХИЊА АНГЕЛЕИНА

Упокојила се у Господу
монахиња са Косова
Ангелина.
За живота
балега је била 
њена хаљина,
уз молитву
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Свој дар дели
васцели дан.
Нека не остане 
празан
ни један длан.
Нека ти не малакше 
рука.

А ако је и твој хлеб
насушан,
претећиће
и за сутра.

2012.

ВЕНЕРИН ГРАД

Напустићу и ја
Венерин врт
кад порука стигне
од тела –
да сам за  даму 
стар,
мада има наде
да још млад сам
за  смрт.

Али живети 
чему
ако становник 
нисам 
њенога града?

Сам себе тешим
речима древним.
Љубав зрачи са звезде,
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ПЕСМА О ХЛЕБУ ИЛИ ПЕСНИК-ПЕКАР

Пишеш песме. 
Говориш свашта.
И што се сме,
и што се не сме
рећи.
Зашто?

На снове 
трошиш шуму.
За морем
луташ умом.
Гониш маглу
друмом. 
По небу
тражиш пут
пречи.
А о  хлебу
написао ниси
ни речи.

Нека ти узор 
буде јеванђелски 
пекар.
Умеси, 
од слова макар,
бар четири векне.
У молитви
Чудотворца помени
и пеци их
од поноћи
до јутра.

Колико се гладних
стекне,
нека се стекне. 
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старац,
звани Средњи век.

Неће да се усправи
као његов старији брат
после смрти.
Неће да васкрсне.
Ни као брат млађи неће,
оплакан и испраћен,
да упути,
свеједно којом поштом,
захвалности поруку.

Путнички,
чаробни његов штап,
преломљен, 
укрштен, 
забоден је дубоко
у итачку земљу,
између очију 
у старчеву лобању,
као у кључаоницу 
кључ.
Зар нема нигде руке 
на свету
која би могла
тај кључ да окрене?

ПЛАТОНОВА ПОСЛЕДЊА ЧАСТ

Милану Буњевцу
На богато гошћење, 
од којег и боговима вода иде на уста, 
с пићима од којих срце може да плане 
па онда да стане кад му се испуни жеља пуста
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греје из руда,
под ребром
светли као свећа.

Опусти се,
буди срећан,
до коначног суда.

2012.

СМРТ СТАРЦА ЗВАНОГ СРЕДЊИ ВЕК

У доњим одајама душе,
једва приметним
и под лупом поноћног сунца,
преминуо је тихо,
онемоћао већ сасвим,
склупчан као дете
у мајчиној утроби,
прекривен паучином
алцхајмера,
зато и дрогиран 
бапским, односно 
алтернативним лековима,
некада суверени владар
чула и мрзилац жудње,
очију белих,
накострешених
седих обрва,
од свих пријатеља
давно прежаљен,
док су још,
у гробовима
мицали уснама,
и мој од искони деда,
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Не због пакости или злости
него због душевног мира
и духовног прозрења
објављује свима,
без двоумљења,
да напушта заувек улогу
домаћина пира 
и оваквих бордела.
”А моје стихове,
децу мога тела,
пред вама,
на папирусу, ево,
нека прогута ватрa.*
Ученички смерно,
ногу пред ногу,
крећем у зору
код  Сократа”.

*Штета – помисли човек док страницама историје шета. Поезија,
ипак, није испуњена само страстима као штрудла маком или
козјим сиром пита. Јер пожелео би неко, ето, Платонове стихове
и данас да прочита. Али је и пепео  развејао ветар. Тако, уместо
задовољства – plaisir du texte – сета.

2013.

ИТАЧКИ ХРОНОТОП

Црњански,
Суматра
и песников Срем
привиђају се и мени
док на Итаки
бдим, мним 
и мрем.
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да се мозак као храстово буре напуни вином, 
и још с плодовима из морских дубина,  
делотворнијим од сијалиса и вијагре,
од којих би и мајмуни пали са гране,
ако се на гранама паре, 
да не спомињемо друге врсте најређе хране,
како би се рекло од млека птичјег
па до јаја од папагаја,  
на ту светковину путену,
жудње параду,
позвао је лично он,
богаташки син
имена звучног –
Платон,
прве и друге даме,
посебно оне
склоне паду
(и три најлепше куртизане),
у њих мужеве заљубљене, 
и неверне,
и с роговима капиталца,
и дечацима залуђене јарце,
неуке атлете и преучене старце,
да ако желе ждеру, лочу,
певају, скачу,
играју уз лиру
док се на траву не сруче,
да би им на крају
открио до тада
у себи строго чувану тајну.
Да би га чули,
да запањујућа вест
стигне до уха сваког госта,
из свег гласа виче:
”Доста је било,
доста!”
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”Поезија Милоша Црњанског у еволуцији српског песништва”,  на
Филозофском факултету у Загpебу 1971. Радио је у “Институту
за књижевност и уметност” у Беогpаду 1964–1990, као научни
саветник, оснивач и руководилац научног пројекта Историја
српске књижевне периодике 1971–1988). Oснивач и главни
уpедник научнoг часописа Књижевна историја (1968–1972),
уредник научне и есејистичке едиције Аргус у ИП Вук Караџић
(1972–1980), члан редакције Књижевних новина (1965–1967),
стални критичар Политике (1975–1980), а сада је уpедник
Српске секције Американског Србобрана (од 1993), најстаpијих
сpпских новина у дијаспоpи и најстаријег српског листа који без
прекида излази од 1906. Члан је Удружења књижевника Србије
од 1964 (председник Удружења 1986–1988, в.д. председника
Савеза књижевника Југославије 1987), а ПЕН-а од 1966.
Пpедавао је на више десетина унивеpзитета на свих пет
континената и почасни је члан Универзитета Ајова, САД (од
1973). Професор по позиву Универзитета Северна Каролина
(1980), Канзашког универзитета (1981), Државног универзитета
Охаја (1981–1982), Универзитета Хокаидо (Јапан, 1990–1991).
На Питсбуршком  универзитету (САД)  на Катедри за славистику
од 1993. и током деведесетих предавао српску културу и српски
језик, а затим и до данас сарадник (fellow) Центра за руске и
источноевропске студије (данас међународне) истог
универзитета. Гостујући је професор Београдског универзитета
(2015). Члан је руске Академије за слободне уметности и
естетику и академског Америчког друштва за славистичке,
источноевропске и евроазијске студије ASEEES, На годишњем
скупу тог друштва у Вашингтону 2011. организовао је панел
посвећен делу Васка Попе поводом његових годишњица рођења
и смрти, а на панелу Интернет и књижевни жанрови говорио о
епистоларном жанру (текст објављен у Њујорку, Новый
журнал/New Review, 266, 2012). Његова књижевна биографија
објављена у Dictionary of Literary Biograpohy, v. 181, 242–250 p.p.,
Washington D.C. and London 1997. Институт за књижевност и
уметност објавио Зборник у част Александра Петрова,
Београд, 2004, са исцрпним прегледом његових активности као
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Слутим и поглед
који не растапа
на срцу лед
на  којем као да
црним словима
такође пише -
шпанско nada,
руско ничего,
и на српском –
ништа више.

А чини ми се 
да чујем још 
како Итаком
до зоре
одјекује - morte, 
и смрт,
и све за грош. 
И, уза смех,
пех, цех,
плех.

Ослушкујем и клатно
зиднога сата –
тика-така,
Итака,
тако, так.

БЕЛЕШКА О ПИСЦУ  

Рођен у Нишу 1938. Школовао се у Беогpаду – дипломирао на
Филозофском (касније Филолошком) факултету 1961. на Групи
за југословенске књижевности и светску књижевност,
магистрирао на истом факултету 1967. са тезом ”Поетско у
Андрићевој прози”, а доктоpиpао на поезији Милоша Цpњанског,

180 Александар Петров



сторона света (избор превода песама на руски са српског и
песме писане на руском језику, издавач Русский Гуливер),
Москва, 2014, друго издање 2015. 
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2006) и књижевних нагpада, у Сpбији (Исидора Секулић 1972,
поред неких других) и иностpанству (Grand prize for outstanding
literary work, Српски културни клуб ”Свети Сава”, Чикаго, 1995;
Велика награда за поезију Лучијан Блага у Румунији  2004. и
руска награда  за поезију писану на руском језику ван Русије
2007); пољска награда Варшавски песници песнику (2013). 

Петровљев сајт – aleksandarpetrov.com
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Вук  М. Ђорђевић, Београд

ВЕЛИКИ ВУКОВ НАСЛЕДНИК 

Скица за портерт слависте Бранка Тошовића

1.

У време јубиларног 60. Београдског сјама књига, у Универзитет-
ској библиотеци „Светозар Марковић“ у Берограду одржана је
промоција шест публикација које је у овој години објавио проф.
др Бранко Тошовић из Института за славистику Универзитета
„Карл Франц“ у Грацу. Међу њима су били и четврти зборник о
Бранку Ћопићу и девети зборник о Иву Андрићу. То је би повод
да се осврнемo на чињенице које осветљавају лик и дело овог
истакнутог слависте Вуковог наследника у 20. и 21. веку.

Полазимо од актуелног тренутка. Професор Александар Јерков,
управник библиотеке, говорио је о Тошовићевим пројектима као
пројектима који имају институтску вредност. Књижевник Ранко
Рисојевић истакао је да је Тошовић сам урадио за Републикју
Српску више него неке њене институције. Милош Ђорђевић је,
предствљајући последњи  зборник о Ћопићу, рекао:

„Држим четврти зборник из серије ‘Ћопићев пројекат’ сложеног
наслова Жена – мушкарац: два свијета, два мотива, два израза
у дјелима Бранка Ћопића. Претходе му три књиге под насло-
вима: Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћо-
пића, Поетика, стилистика и лингвистика Ћопићевог
приповиједања, Лирски доживљај свијета у Ћопићевим
дјелима.“

Присећајући се исказа једне колегинице, која је говорила да се
у руци осети да ли књига вреди, он је истакао да се по томе како
га осећа у руци и како је, као и претходни, беспрекорно компо-
нован, види да вреди, и закључио:

„У данима када је Бранко Ћопић, најчитанији и најтиражнији југо-
словенски писац, поводом века од рођења поново међу нама у
културолошком смислу присутнији у јавности, представљање
овог зборника има шири културолошки значај и значење.“
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јавности, историје, друштва, а не аутора као човека. Критика
има улогу посредовања између дела и јавности и представља
духовни врх заштитника уметности. У том смислу стоји и дефи-
ниција да је само присуство критике доказ друштвеног бића
уметности. Овако како сам штуро представио садржај зборника
види се да он, укључујући и ову промоцију, функционално испу-
њава све те услове.“
У овом слоју, по његовом мишљењу, сродне су и следеће, иако
често и противуречне тезе о критици, критичару, књижевности,
које постају елементи дефиниција критике: 

„Дело је материјализована духовност, дакле, припада
широј култури. У том смислу Зборник о Ћопићу јесте ре-
левантна културна чињеница.
Друштвена функција уметности чини основу за приступ
уметничком делу, па ангажованост и суштину уметничког
дела треба тражити у друштвеном аспекту уметничког дела
и стваралаштва, дакле, оно се не своди само на теорију со-
цијалистичког реализма  чију је љуштуру, на пример, раз-
бијао Ћопић, какву познаје не само историја српске културе.
Критика тежи да значења и вредности уметности објасни
на објективан начин и заснива се на својој и јавности дела,
дакле, и сама је подложна критици, што је претпоставка за
заснивање историје критике. Ова презентација Ћопићевог
пројекта је и сама изложена критици. Зборник сам оценио
као чин продубљеног проблемског осветљавања дела ве-
ликог писца.
Језик критике је производ историјског сазревања знања
и идеја, дакле, опет се, с разлогом, говори о историји кри-
тике и одбацује становиште да би историја критике, за
коју се залагао Лионело Вентури, представљала ‘исто-
рију глупости’, дакле, реконструишући истовремено биће
уметности као поруку и систем, критика је афирмише и
дефинише као културу. Ћопић као писац револуције
данас не живи као њен афирматор, већ као критичар и
сликар живота. Овај зборник у том смислу доказује да је
критика упоређивање појаве (овде се мисли на социјали-
стиичку револуцију)  са њеним идеалом.

Да би се потврдио културулошки значај и значење Тошовићевог
пројекта, било је нужно да се одговори на питање: Шта каракте-
рише овај зборник?  Промотер је овако аргументовао свој суд:
„Он је у знаку Тошовићеве студије Ћопићев модел жене. Та сту-
дија је доминантна међу двадесет пет радова  на готово четири-
сто страница. То је рад који има запремину и вредност једне
докторске студије.

Тошовићев зборник чине радови познатих слависта из пет зе-
маља, али и оних младих, којима је дао шансу. И то је посебна
вредност његовог пројекта, не само овог о Ћопићу. Проблема-
тизацијом тема које се тичу критике и језика, аргументацијом и
широком теоријском и историјском елаборацијом сваког питања,
зборник радова даље продубљује истраживање  сложеног и
обимног Ћопићевог дела. 

У светлу годишњице коју обележавамо и разумевања духа соц-
реализма једнопартијског ситема комуниста, симболички зрачи
текст ‘Јунаштво’ Скендера Куленовића Мирајане Стојисављевић
у зборнику. Ћопић је Куленовића, великог пријатеља и партиза-
наског саборца, описао и у романима, назвао га чак и Скендер-
чина, а овај га је поводом Јеретичке приче жестко напао.“  
Актуелизујући његов практични смисао, промотер је истакао: 

„То нам, рекао бих, помаже да разумемо и данашње
време и односе међу писцима и интелектуалцима.
Ништа ново, зар не?“

2.

Научну и културну димензију Зборника о Ћопићу можемо разу-
мети ако га, као и друге Тошовићеве пројекте, посматрамо као
афирмацију и Ћопићевог дела и критике као дела науке о књи-
жевности. Дакле, лик и домети Тошовићевог дела се дубље ра-
зумеју ако се разуме друштвено и културно значење књижевне
критике данас и начина на који он одговара изазовима у српском
друштву. Ево како Ђорђевић види тај аспект Тошовићевог дела:

„Никола Kољевић тврди да активну улогу или нужну егзистенцију
са уметничким делом ствара окренутост критике ка друштву, ка
јавности, ка другима. Она тумачи створено дело као чин  и свет
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Предлог пишем руковођен најдубљим уверењем да је то доказ
да поштујемо и вреднујемо вуковски велики рад и вуковске
висинске вредности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Никада, верујемо, нико није написао овакав предлог којим
кнадидује једног научног радника и слависту великог формата,
који на подручју немачког говорног језика и славистичкиче науке
тако величанствено, од Чикага до Токија, наставља Вукове идеје
афирмације српског језика и културе, као што то већ деценијама,
својим опусом и животописом, сличним Вуковим, чини проф. др
Бранко Тошовић.

A то је била суштина Вуковог научног пројекта и културне
реформаторске мисије у српском народу и његовом освајању
Европе у  XIX веку коју афирмише награда  с његовим именом.

Научни опус професора Тошовића износи преко 500
библиографских јединица из области српског језика,
књижевности и културе (видети Прилог).

У минуле  четири деценије предавао је српски језик и
књижевност и тумачио теме, идеје и проблеме српске
књижевности и културе на више европских универзитета,
посебно у последњих двадесет пет година на институтима у
Москви и Грацу, и тако, осим научне, извршио, као ретко ко међу
српским славистима, и образовну мисију у афирмацији Србије,
српског језика и народа.

Учествовао је на свим значајним славистичким научним
скуповима широм света, од Београда и Беча до Москве и Кијева,
осветљавајући подједнако књижевне, културне и језичке теме.

Овом приликом ми тај импресивни опус професора Тошовића,
настао по врхунским стандардима европске науке, остављамо
по страни (у прилогу је и биографија професора Тошовића).
Кандидујемо га за редовну годишњу Вукову награду  или за
Специјалну награду само за оно шта је учинио реализујући
протеклих деценија три међународна научна пројекта у Европи,
на Универзитету у  Грацу.
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Критика се, на основу своја два приступа уметничком делу,
унутрашњем и спољашњем, може посматрати по својој естет-
ској или књижевној и својој етичкој или друштвеној функцији. У
зборнику доминира унутрашњи приступ Ћопићевом делу и сви
текстови имају свој етички и естетички исход у настојању да  ра-
зумеју поруке дела и социјалистичке револуције која је пониш-
тена у српском друштву.

Зборник зрачи као критика у којој доминира  свежањ ло-
гички разноврсних исказа и аргумената. Они укључују де-
скриптивно, интерпретативно и вреднујуће. Састоји
се од описа, тумачења и вредновања. Његов језик обу-
хвата три равни: раван описивања, раван вредновања и
раван естетичких предмета.“

3.

Поред тога што је рекао како слависту Бранка Тошовића афир-
мише овај Зборник о Ћопићу, Ђорђевић је присутнима у
Универзитеској библиотеци прочитао предлог да се Тошовићу
додели редовна годишња  Вукова награда или Специјална
Вукову награда, који је прошле године упућен жирију КУлтурно-
просветне заједнице Србије. Преносимо га у целини:

„Културно-просветној заједници Србије

Жирију за доделу Вукове нагрaде за 2014. годину

ПРЕДЛОГ:  Проф. др Бранко Тошовић са Института за
славистику Универзитета „Карл Франц“  у Грацу

Поштовани чланови жирија,

Као  културни посленик који је добио Вукову награду 1996.
године и као научник  чија је инстутиција (коју сам водио седам
година) добила Вукову награду 2001. године, имам част и
задовољство да предложим да се проф. др Бранку Тошовићу
ове године додели Вукова награда за допринос афирмацији
српске културе и језика у свету.
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(2011–2016) подразумева истовремено осветљавање великог
српског писца, какав је Ћопић, али и афирмацију Републике
Српске на немачком говорном подручју и у славистичкој науци.
Паралелно се одвија у Грацу, где је Ћопић објавио један текст, и
Бања Луци.

До сада су одржана четири симпозијума, на њима је учествовало
преко две стотине научника из двадесетак земаља и објављена
су три зборника,  и то:

а) Поетика, стилистика и лингвистика Ћопићевог
приповједања (Poetik, Stilistiuk, und Lingvistik des
Erzahlens von Branko Ćopić),  32 рада на  389 страница,
плус прилози. 
б) Лирски доживљај свијета у Ћопићевим дјелима
(Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić),
(2013), 34 рада на 422 странице.
в) Мушки и женски ликови у Ћопићевом дјелу, (2014), 450
страница.

3.

Трећи међународни научни петогодишњи пројекат којим
руководи професор Тошовић разматра статус српског језика у
новим геополитичким и културолошким околностима. Осим у
штампаној верзији, на сајту www.nmlibris.com је управо
објављено пет нових књига у јединственој серији Српски
погледи на односе српског, хрватског и бошњачког језика.
Књиге су настале као резултат рада стотине лингвиста на
истоименом пројекту који је реализован на Институту за
славистику у Грацу. 

Прва два тома Српски погледи обухватају радове српских лингвиста,
а три тома садрже радове објављене од 18. века до данас.

Књиге су конципиране тако да се максимално обухвати и
одслика широк и разнородан спектар погледа српских лингвиста
на ово данас отворено питање, без фаворизовања или
запостављања, игнорисања било којих других. 

Књиге ће помоћи да се целовитије сагледа комплексно питање
односа између ових данас званично одвојених службених језика
и да се лакше поставе темељи неке будуће језичке политике.
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Сваки од њих је посао за институте и подразумева невероватну
научну енергију и способност, огромна материјална средства и
има национални значај, а он их је реализовао о трошку других
за рачун Србије, српског језика и културе.

1.

Први међународни научноистраживачки пројекатАндрић –
иницијативе: Иво Андрић у европском контексту започет је
2007. године и у њему се преко научних сипозијума Андрићево
дело презентује славистичкој и светској науци.
До сада је одржано седам симпозијума и бјављено шест
зборника на више хиљада страница. На њима је учествовало
више стотина научника из читавог света, међу којима и млади
истраживачи из Србије и Републике Српске,  и то:

a) Нобеловац Иво Андрић, 2008, 633 странице грађе, In-
stitut fur Slawistik der Karl-Franzens Univerzitata Graz,
Beogradska Knjiga. 
б) Иво Андрић: Грац – Аустрија – Европа, 2009, 17
радова на 286 страница.
в) Грачки опус Ива Андрића, 2010,  32 рада на 535
страница.
г) Аустроугарски  период у животу и дјелу Ива Андрића
(1892–1922),  2011, 60 аутора на 760 страница.
д) Андрићева Ћуприја,  2012, 70 радова на 1043
странице.
ђ) Травничка хроника, симпозијум одражан  4–6 октобра
2013. у Грацу, на којем је учествовало  85 научника.
е) Проклета авлија, 25-27. септебра  2014. године, 70
учесника.

Пројекат предвиђа организовање још три научна симпозијума на
којима ће се, на основама модерне науке, осветлити роман
Госпођица и филозофија фрагментарне прозе Знакови поред
пута, чиме ће Андрићево дело бити комплетно истражено.

2.

Други међународни научноистраживачки пројекат под насловом
Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића
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Од половине 1992. био је потпредсједник Дјечје амбасаде, која
је успјела да  из Сарајева изведе око 40.000 дјеце и мајки, а у
октобру је напустио Сарајево јер му је живот био у опасности.
Након изласка из Сарајева отишао је у Москву и радио на
Московском државном универзитету као научни сарадник у
Институту за лингвистику Руске академије наука.
Од 1.марта 1996. ради као редовни професор Универзитета у
Грацу.
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Закључак: Због свега тога имамо част да цењеном жирују
предложимо да ове године др Бранку Тошовићу додели или
редовну годишњу (а) или Специјалну Вукову награду (б), јер је,
ван сумње, његово дело по опсегу, суштини и значају за српску
културу у новом веку вуковског домета и значаја.
Чињеница да је проф. Тошовић иницирао и реализовао
постављање Андрићевог споменика испред зграде
Универзитета „Карл Франц“ у Грацу пластично илуструје како он
паралелно ради на  пољу духовне и материјалне културе.
Наш предлог су, с радошћу, подржали многи од учесника ових
пројеката.
Готово да смо сигурни да лакшу одлуку жири не може имати.“

Уместо закључка: 

Бранко Тошовић није добио Вукову награду. Али је зато
заслужио овај текст. Написали смо га с осећањем дужности коју
има новинар као креатор јавног мњења. Обрада је новинарска,
али су чињенице научне. Њему, као великом слависти и
следбенику великог Вука, јесте несумњиво место у зборнику
какав је овај који припада Вуковој задужбини. То илуструје и
биобиблиографија овог слависте.

4.

Биобиблиографија Бранка Тошовића

1. Живот

Рођен је 1949.у Виховићима. Основну школу је завршио 1964. у
Калиновику. У Сарајеву је завршио Прву гимназију 1968, а исте
године је уписао словенске језике и књижевност на
Филозофском факултету. Дипломирао је 1973, магистрирао
1979, а докторирао 1983. на тему „Глагол као конституент
књижевноумјетничког стила руског језика у поређену са
српскохрватским“.

На Филозофском факултету у Сарајеву је радио од 1977, као
асистент, а затим као ванредни професор све до 1992.
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П о р у к е

Јуриј Борјев

СУМРАК ЕВРОПЕ

(Тражим руско-југословенско држављанство)

НАТО скоро месец дана беспоштедно бомбардује Југославију, где

количина  експлозива баченог с неба већ двоструко превазилази

снагу атомске бомбе која је пала на Хирошиму. Американци су

увукли у ваздушне нападе снаге европских држава (кружна

порука: свако је дужан да пролије крв). Овом акцијом Сједињене

Америчке Државе хоће да покажу своју снагу, да учврсте

доминацију у свету, испробају нову врсту оружја и нови тип рата,

дестабилизују Европу и заштите долар од евра. Уопште, њихови

циљеви  су нечасни али јасни. А шта у том рату чине европске

чланице НАТО-а, које поступају против својих сттратешких

интереса? Шта их покреће? Натоовска дисциплина? Глупост

прагматичних политичара, лишених стратешких мишљења?

Запажају ли Американци како је баш млади нараштај Русије, који

је до сада имао симпатије за Сједињене Државе, посебно  оштро

реаговао на агресију против Југославије?  Негодовања и подсмех

руске младежи највише су дошли до израза на зиду московске

амбасаде Сједињених Држава. Карактеристичан је  плакат –

портрет Монике Левински и текст „Америко, бави се својим

послом!’’

Гнусно је учествовање немачке армије у овом рату.  Зар је

Немцима потребно још стотину година да се оперу од крви коју су

пролили. Немачка се много трудила  да се искупи  за своју

историјску кривицу.  Зашто она преузима на себе нову? Зар

Енглеска, ево већ тридесет година неспособна да превазиђе

национални раздор у својој кући, нема других миротворних

средстава осим ,,томахавки’’? Спрема ли се она да примени у

Северној Ирској метод који је испробала у Југославији?  Спрема

ли се  НАТО да тим истим методом покрене свог члана – Турску

како би решила проблем Курда?  И не опажају ли  француска и

Италија, које су увек цениле лепоту, у какав ружан догађај су их

увукли? А како се осећа данас хуманиста Хавел?  Не стиди ли се

245



Латинске Америке. Године 1942, данима и ноћима хапшени су сви

лучки радници – грађани Сједињених Држава  немачког и

италијанског порекла. Њихову судбину поделили су многи

грађани интернирани према етничком обележју, за сваки случај.

Рат је рат! Међутим, ни амерички Јапанци, ни амерички Немци и

Италијани нису организовали у Сједињеним Државама

„ослободилачу армију’’ и нису на територији Сједињених Држава

изводили терористичке акције (за разлику од „косовара’’ у

савременој Југославији)!

НАТО је претрпео потпуни морални и војно-стратешки пораз. Он

је постигао поткопавање Уједињених нација, изазивање мржње

руског народа; осуду агресије од стране Русије, Кине, Индије, које

представљају половину човечанства; заоштравање односа Срба

и Албанаца; хуманитарну катастрофу у Македоноји и на Косову;

захтеве, чак, косовских Албанаца, да се прекину бомбардовања;

емигрантски талас у Европи.

Знају ли Солана и Кларк шта је ,,батина народног рата’’? (За

полуписмене генерале саопштавам да тај израз Л. Толстоја

означава рат народа против освајача.) С тим предметом био је

добро упознат Наполеон, касније Хитлер, а још касније

Американци у Вијетнаму и у Африци (Сомалија), такође и руски

генерали који нису довољно читали Толстоја. Уопште, welkome in

Jugoslavia.

Оно најважније нису научили натовски „стратези’’ ослањајући се

на терористичку косовску сепаратистичку „ослободилачку’’ армију

и водећи необјављени терористичко-бомбашки рат, који je значио

нарушавање статуса и Савета безбедности, Хелшинске повеље,

и Устава НАТО-а, као одбрамбене организације, они су порушили

све постојеће међународне моралне и правне принципе. После

агресије НАТО-а  свака држава,  групе држава,  свака национална

или социјална група, сваки суманути појединац, могу узети за

право да се, уз подршку ове организације, баве међународним

тероризмом. И нико у свету, чак ни моћне Сједињене Државе,

неће  се сачувати од те претње, а о бедној Европи, која се

предала у руке малоумних политичара, не треба ни говорити.

Схватају ли натовски бомбаши да се тероризам који су они

покренули може окренути против народа који недостојно

представљају? Јесу ли они свесни чињенице да је анонимна

ракета ,,томахавк’’  мање страшна од анонимне епрувете са

што је земља на чијем је челу ушла у НАТО, који се, насупрот

свом уставу, показао не као одбрамбена већ као полицијска

организација? За његове пољске и мађарске колеге не питам –

они, за разлику од Хавела, не припадају кругу европских

хуманиста којима је  осигурано почасно место у историји европске

културе, па себи могу да дозволе срамоту.

Гебелс је говорио: да би  људи поверовали у лаж, она мора бити

чудовишна. Подстрекачи Трећег светског рата поступају у пуној

сагласности са том препоруком. Они уверавају да штите косовске

Албанце од Срба, иако, у ствари чине све да би закрвили два

народа. Помаже ли становништву Косова бомбардовање

Југославије. Не! Само заоштрава ситуацију. Али, америчка

пропагандна машина убеђује:  „црно је бело’’. Ни сам Гебелс ни у сну

није могао сагледати савремене димензије ширења лажи помоћу

средстава масовних информација, које манипулишу друштвеном

свешћу читавих народа и континената. Некада су француски

просветитељи  решавали проблем: да ли бисте ви на онај свет

послали непознатог кинеског мандарина, ако би за то била довољна

ваша жеља? Клинтон, који тешко да је читао француске

просветитеље, одговорио је: на растојању је згодно убијати, то није

кажњиво, чак је и морално. Да ли је канцелар Шредер видео

Задкинову скулптуру у Ротердаму – симбол холандског града  који

су Немци разрушили (на постаменту човек скроз пробијеног тела још

увек се заклања од бомби које падају са неба)? Зна ли канцелар да

побеснели бик на знаменитом трагичном Пикасовом платну оличава

фашизам, који је збрисао са лица земље шпански град Гернику!?

Хоће ли он да личи на тог бика?!  

Косовске Албанце треба жалити – они су постали мета за

поткусуривање у политичким играма НАТО-а. Док се није умешао

НАТО, било је супротности у односима Срба и ,,косовара”, после

тог мешања појавила се хуманитарна катастрофа.

Етничка чишћења као масовна акција појавила су се у условима

НАТО рата, без преседана, против Југославије. Међутим, то није

Милошевићев проналазак! Нека се господин Клинтон упозна са

историјом своје земље!  Нећемо ићи далеко у прошлост, до

времена истребљивања Индијанаца. Године 1941, после Перл

Харбура Сједињене Америчке Државе сместиле су све своје

грађане јапанског порекла иза бодљикаве жице и лишиле их

својине, а њима су прикључиле још 5000 Јапанаца из земаља
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госпође Олбрајт бити повољна, а њену загробну судбину
предсказао је сам Данте! Драги Европљани и Американци,
зауставите своје безумне генерале и политичаре. У Русији постоји
изрека: „Ако имаш снаге – памет ти није потребна’’. То се односи
и на НАТО! А ако постоји памет, сили не треба прибегавати! Сви
проблеми се могу решити политичким путем!
Шта да ради Русија у тој ситуацији, која је за свет катастрофална,
а за њу понижавајућа? Ово што ћу сада рећи је страшно, и никако
не предлажем да се тај пример следи. Али, када је Хрушчов
распоредио ракете на Куби, Кенеди је био спреман да жртвује
САД и Русију (атомски удар на Русију прекрио би радијацијом и
Европу), ако не буду уклоњене ракете испод носа Америке и ако
не буду задовољени национални интереси САД. Да би остала
велика, нација је морала бити спремна да умре. То је крајност за
коју се тешко одлучити. Али, одлучити се за војно-економску
помоћ Југославији – то је спасоносно не само за Југославију, већ
и за Русију, у првом реду за њену самосвест и за представу о њој
у очима других народа. И ако је депутат Думе, господин Боровој,
противећи се ангажовању Русије у том питању, у знак протеста
ступио у петодневни штрајк глађу, то је, с обзором на његову
телесну конституцију, медицинска а не политичка акција. А кад се
(без гладовања) томе прикључују људи познати по свом
милионском капиталу, политичари и банкари,  јасно је да их не
интересује судбина Русије, већ судбина њихових иностраних
(банкарских) улога. Однос према Југославији постао је сада
лакмусов папир, помоћу кога је лако утврдити ко и колико у Русији
покрадених пара држи на рачунима у западним банкама. 
Зашто су  19 европских земаља, САД и Канада против Југославије
– они су демократи, цивилизоване земље! Зар они не могу да
погреше? Могу! Некада су у тим земљама владали политичари
који су стратешки мислили, типа и  угледа Рузвелта, Трумана,
Черчила, Де Гола. Где су такве личности у Европи и Сједињеним
Државама данас осиромашеним разумом и савешћу? Плејбоји
сексом опседнути кепеци који се доказују насиљем, сменили су
великане. А има ли на западу данас  интелектуалаца капацитета
једног Сартра, Камија, Расела, Томаса Мана? Где су они, чује ли
се њихов глас? Нема их! Зар то није сумрак Европе? 

Истовремено сумрак Европе уопште не означава зору

Сједињених Држава. Истина је да је у тој земљи током 200–300

година било мало културних посленика, чак ако су међу њима
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анонимном отровном течношћу која се, не дај Боже, може излити

у Хадсон, Сену или Шпреју? Знају ли натовски генерали, у чијим

је рукама огромна снага, о принципу  аикидо, који моћ нападача

преокреће у његову слабост? Тако, снага француских  атомских

централа, у ситуацији узвратног терора било  које групе НАТО-а

лишене савести, може постати узроком непоправљиве

катастрофе, за велику и прекрасну земљу!
Можемо се само дивити великодушности и стрепљењу Срба да
они на жестоки терор до овог момента нису одговорили
нападачима НАТО земаља узвратним терористичким  акцијама.
Зар  је тешко схватити да ће свако разбојништво у историји наићи
на отпор. Ето какве се недоумице пројектују у наш живот XXI века.
Уосталом, није сигурно да ће се на отпор чекати до следећег века
да би се снажно напакостило противнику, данас је довољно на
његову територију послати не ракету са бојевом главом већ само
нуклеарне отпатке! Процесе покренуте НАТО акцијама већ данас
је тешко зауставити, а натовски генерали и политичари, да се не
би осрамотили, продужавају и продужаваће безнадежни посао
који су започели. Процес рата може постати незаустављив и
међународни тероризам који је озаконио НАТО може запљуснути
свет што је већ почело серијом терористичких експлозија које су
предузели фашисти у Лондону и безумном акцијом америчких
ученика који су пуцали на своје  другове са колеџа. Биће и горе!
Клинтон је после трагедије са ученицима изјавио да децу треба
научити споразумевању како би се правазишли конфликти, а не
прибегавати снази. Зар није смешно слушати овакве позиве из
уста главног бомбаша који је решавао  југословенски конфликт не
мирним већ насилним путем. Да, то је смешно! И амерички
ученици имаће  довољно смисла за хумор, да се подсмехну
речима свога председника!
У случају војне акције НАТО-а у Југославији, посебно је
упечатљива улога америчког државног секретара госпође
Олбрајт. Та жена је срамота јеврејског народа, она ће носити
проклетство, не само Срба него и Јевреја. У Другом светском рату
Срби су спасили породицу Олбрајт и у то време још малолетну
„леди од армираног бетона’’ да их не одведу у логор смрти. После
пола века та „леди“  одужила се својим спасиоцима настојањима
да се неограничано варварски бомбардују. Данте је сматрао да у
најниже, најстрашније кругове пакла треба сместити најокорелије
грешнке – незахвалне људе. Тешко да ће земаљска  судбина
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амбасаде... Гину Американци – деца, жене, старци, иностране

дипломате, белци и црнци. Бомбардовање се продужава више од

два месеца. А уз звуке бомби ослободилачка армија Тексаса

продужава своја бојева дејства. Како би се то свидело

Американцима.  Да ли би они почели да потискују сепаратисте из

Тексаса?  И колико деликатно би се америчка армија могла

односити према сепаратистима који су донели толико несреће

америчком народу!? Можда деликатније  него за сва времена

познатом вијетнамском селу Самти, где су сви становници  били

живи спаљени иако нису учинили никакво зло Сједињеним

Државама! Или би се ограничили на потискивање сепаратиста из

Тексаса у суседну Македонију (опростите заборавих!) у суседни

Мексико!? А, истовремено, глупа међупланетарна сила,

разјаривши се, продужава подло бомбардује, где је већ све

разрушено, преостале су само да бомбардују стамбене четврти

и да се, уместо прецизно диригованих ракета, бацају касетне

бомбе које изазивају масона страдања. Драги Американци,

колико процената од вас би се у таквој ситуацији изјаснило за

прекид бомбардовања!?

Каква се само, током пола века, десила морална деградација

Американаца и америчких пилота. Јапанци су напали Перл

Харбур, убили много Aмериканаца и потопили флоту Сједињених

Држава. И све  америчке пилоте који су бацали атомске бомбе на

Јапан мучила је савест, прећуткивали су свој грех пред

човечанством, одлазили у манастире, кајали се. Кретенизовано

компјутерским  ратним играма које се воде из ваздуха притиском

дугмета, заглупљено филмовима страве и ужаса и ТВ

филмовима насиља, изгубивши саосећање за туђи бол – ново

покољење Американаца, скупа са натовским Европљанима,

спокојно бомбардује југословенске градове и села. И никаква

савест не јавља се у души пилота-натчовека. И у домовини

пилота нема више многобројних антиратних протеста, каквих је

било у време вијетнамске авантуре Сједињених Држава (у тим

протестима је својевремено учествовао и данашњи главни

бомбаш – Клинтон). „Да, постојали су прави људи у наше време,

а не овакви какав је садашњи нараштај!“

Данас Русија има ретку прилику  да оствари јединство с

Белорусијом и Југославијом, Кином, Индијом и вероватно са још
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Марк Твен, Фокнер, Хемингвеј. Прилив емигрантских мозгова

америчкој култури не помаже. (Рахмањинов, Шаљапин, Нурејев,

Растропович – нису постали делатници америчке културе већ су

остали руски уметници.) И средства масовног информисања

манипулишу американцима. Нажалост, американизована Европа

губи културне вредности и навике које је вековима стварала

(узгред речено, добро би било да се наша телевизија опамети и

смањи на својој територији америчко присуство).

Хајде сада да замислимо слику проистеклу кантовског из

категоричког императива, по којеј треба да се односите према

другима онако како бисте хтели да се они односе према вама.

Представите себи такву слику (хипотеза уопште не искључује

њено остваривање у реаалности!). У Сједињеним Државама, на

пример у Тексасу, формирана је групација црнаца, и они су

решили да остваре одвајање од матичне државе;  организовали

су ослободилачку армију која је почела да убија америчке

полицајце и војнике; да подмећу експлозив у кафеима и на другим

местима где се скупљају бели Американци. САД уводе допунске

полицијске, а потом и војне снаге, покушавајући да силом

стабилизују стање у побуњеној држави. Косовска (ето заборавих!)

Тексашка ослободилачка армија убија америчке полицајце и

војнике и, не задовољавајући се постојећим стањем аутономије,

тражи не само њено повећање, него потпуно одвајање у

самосталну и суверену државу Тексас. Конфликт нараста,

Американци почињу да повећавају своје снаге у Тексасу. Тамо

гину и црнци и белци но за сада, хвала Богу, не у масовним

размерама. Тада нека неземаљска паклена међународна, не него

међупланетарна сила, која нема везе ни са Тексасом ни са

Америком, ни са белцима, ни са црнцима, а знатно је надмоћнија

од оружаних снага Сједињених Држава, организује преговоре

црнаца и белаца и захтева да уведе своје снаге на територију

Америке због заштите црнаца и њихових интереса. САД нису

сагласне са уласком војске на своју територију. Тада

међупланетарна војска, остајући ван поља које америчке снаге

могу досећи, из далеког космоса, почиње да свакодневно, дан и

ноћ, бомбардује Сједињене Државе рушећи аеродроме,

складишта течног горива, електричне централе, фабрике,

мостове, телевизијске станице а узгред школе, болнице,
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Борјев је своју посвећеност овој дисциплини науке о књижевности

проширио на њено повезивање са естетиком, па онда и са тео-

ријом уметности. Истовремено, у центру његовог интересовања

је стваралаштво у целини, у најширим границама културе. Борјев

се запажено бави писањем поезије, сликањем, писањем филм-

ских сценарија. У његовим бројним књигама озбиљно се размат-

рају најактуелнија питања наше савремености: живота, политике,

морала, власти, “државног тероризма“, који је по њему главна пре-

тња миру. Као водећи савремени руски естетичар, био је на првом

месту борбе за ослобађање естетике од политичких догми. Први

је започео превредновање руског социјалистичког реализма, от-

кривајући у том периоду низ изузетно вредних уметничких дела.

Двотомна Естетика овог аутора је преведена на више од тридесет

страних језика, а управо је објављена његова капитална Енцикло-

педија естетике, теорије књижевности и теорије уметности.

Ова књига јединствена је по томе што је дело једног аутора, одно-

сно што је све бројне прилоге написао један аутор обухватајући

изузетно велики број класичних и најновијих термина. Такође је

предложио и низ својих термина. Као писац литерарних, есејистич-

ких и научних радова, ерудита Борјев је те радове обележио јасном

логиком писања и чистим, беспрекорним стилом.

Борјев је члан свих најважнијих руских и низа  иностраних инсти-

туција. Између осталих, члан је руске Академије уметности,

појединих удружења. Председник је Друштвене академије за

естетику и слободне уметности и главни уредник Академијиних

свесака. Борјев је, може се рећи, један од највећих и најугле-

днијих пријатеља Србије, српског народа, српске културе. На

српски је преведена  његова обимна књига Стаљинијада, са ве-

ликм бројем анегдота које одсликавају Стаљина и време његове

владавине. Одломци из ове књиге објављени су  у „Изворнику“ 8

(2012), у уводној рубрици Ствараоци, посвећеној једном изузет-

ном аутору. 

Поводом јубилеја овог вишестраног ствараоца у Москви је објав-

љен Зборник са низом прилога. Штампано је више јубиларних че-

ститки, међу којима и честитка руског председника Путина, и

честитка Редакције „Изворника“ свом угледном сараднику. Све-

словенско књижевно друштво из Београда, о Малој Госпојини, 21.

септембра 2015, доделило је академику Јурију Борјеву Високо ин-

тернационално признање Ф. М. Достојевски, за унапређење
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неким земљама света. Ову историјску шансу не треба испустити

по цену тактичких и финансијско-економских губитака. Без обзира

на то ко је на власти, ту шансу треба искористити!

Ја сам спреман да ми, после моје изјаве, западне демократије

ускрате визе (је ли то слобода речи?). Али, боље је бити без

дозволе за излазак него остати равнодушан.

Данас је руска држава ослабљена, а у друштву још увек постоје

моћне снаге, зато је важна социјална иницијатива сваког

грађанина Русије. У знак солидарности поклонио сам Библиотеци

града Београда моје књиге („Стаљинијаду’’ на српском језику,

двотомну „Естетику’’, „Кратки преглед XX веека у историјским

анегдотама’’). Ових трагичних дана нисам чуо глас мојих колега –

америчких научника – и револтиран ратом  које су САД започеле

напуштам Њујоршку академију наука, чији сам редовни члан био

до овог момента. Не одричући се руског држављанства, молим

Југославију да ми омогући југословенско држављанство. Ако је за

наше власти  савез са Југославијом тешко остварити, он се  одмах

може лако решити – довољно је да многи грађани Русије затраже

двојно држављанство. Појединци, који се сматрају великим

демократама, противе се савезу Русије, Белорусије и Југославије.

Кажу: „Не треба се уједињавати са Лукашенком и Милошевићем’’,

али су ти лидери, како је показала и акција НАТО-а много бољи

од великих демократа Клинтона или Шредера, у крајњем случају,

они за разлику од других, схватају стратешку перспективу

пријатељства са Русијом, Осим тога, Русија се спрема да

изграђује односе са земљама и њиховим народима, а не са

лидерима (познато је да лидери долазе и одлазе, а народ остаје:

Каква је корист од пријатељства Хелмута и Бориса, ако је после

Кола дошао Шредер, који сматра да његов нараштај  више не

мора памтити злочине Немаца у Другом светском рату!?).

(Објављено 20. маја 1999. Превод са руског:  Милослав Шутић.)

ЈУРИЈ БОРЈЕВ

Проф. др Јуриј Борисович Борјев напунио је 28. маја. ове, 2015.

године  деведесет година живота. Распон интересовања проф.

Борјева достиже готово невероватне размере. Као вишедеце-

нијски руководилац пројекта Теорија књижевности у московском

Институту за светску књижевност, где је и данас главни саветник,
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руско-српских књижевних веза, пожртвовану помоћ и подршку

српском народу у најтежим тренуцима и светска достигнућа у

естетици и теорији књижевности.

У овом зборнику објављујемо текст Борјева „Сумрак Европе“ на-

писан и објављен у Москви априла 1999. Тај текст се може оце-

нити као једна од најжешћих и најдокументованијих критика

тромесечног бомбардовања Југославије од стране НАТО-а. У

тексту Борјев изјављује да у знак протеста против ове безумне

војне интервенције напушта Њујоршку академију наука и моли да

му се, уз руско држављанство, омогући и југословенско држав-

љанство.

Милослав Шутић

Професора Юрия Борева, нашего глубокоуважаемого

сотрудника, поздравляем с 90-м днем рождения. Желаем 

здоровья, счастья, новых крупных достижений на пользу

читателей всего мира.

Редакция журнала «Изворник» (Источник), Гайдобра,

Сербия



Борислав Милошевић, Бачка Паланка

Обичаји Срба у Војводини који трају и који нестају

ВЕРТЕП И РЕВЕНА

ВЕРТЕП

Од паганског наслеђа до хришћанске симболике

Реч вертеп је црквенословенског порекла и јавља се још у

средњовековној словенско-српској писмености, негде од 13.

века.

За вертеп су знали и неки други словенски народи, па и

несловенски, али не у смислу данашње (литерарне) вертепске

драме, већ у смислу маскираних обредних поворки и литија,

које су се о Божићу приређивале у ортодоксној Византији, у

Цариграду, чијој су културно-цивилизацијској и духовној сфери

припадали и Срби.

Познаваоци старе средњовековне књижевности

јужнословенских народа знају да су „црквена приказања“

(црквене религиозне драме) својствене западној католичкој

књижевности – те их је стога било код Хрвата. Код

православних Словена, што значи код нас Срба, није их било.

Иако, дакле, није својствена српскоправославној традицији,

вертепска драма је изузетно прихваћена и одржала се код

пречанских Срба северно од Саве и Дунава – у Војводини, где

се први пут помиње 1733. године у Сремским Карловцима (што

не значи да вертепа није било и раније).

У истом, 18. веку вертепска драма преселиће се и у неке

градове Србије, местимично се јавља и код Румуна, а Руси су

сачували једну варијанту вертепа, а то је „звезда“.

По етнолошкој класификацији (а можемо слободно рећи и

црквеној), вертеп се убраја у Сталне годишње или верске

обичаје, односно, припада Циклусу божићних празника, те се

255



1) јаслице у витлејемској пећини у које је на сламу

положен тек рођен и повијен Исус Христос (макета црквице

коју вертепаши носе);

2) вертепска поворка и вертепска драма која говори о

Христовом рођењу у време цара Ирода.

Код римокатолика „betlehem“ такође означава јаслице, кућицу

(црквицу) коју бетлехемари носе и певају божићне песме.

Имамо православну и католичку варијанту речи које потичу из

грчког и латинског језика а које су везане за библијску верску

лексику. Пастири су „вертепаши“ или „бетлехемари“. И

„звездари“ су исто што и „вертепаши“, носе „витлејемску

звезду“ и најчешће изводе вертепску драму. У православној

(српској) ћириличној транскрипцији пише се (и изговара):

Витлејем (место рођења Исуса Христа), а у католичкој

(хрватској) латиничној транскрипцији: Betlehem. Тако је и са

неким другим речима: Вавилон = Babilon, Византија = Bizant,

варвари = barbari...

У неким деловима Бачке и Баната (Мол, Санад...) вертепаше

зову „коринђаши“, који су за Бадње вече „коринђали“ (певали),

обилазећи домове, док су, рецимо, католици у Молу

припремали божићну јелку, на чији врх су стављали

„витлејемску звезду“, а деца су изводила представу „betle-

hema“ (рођење Исуса Христа). Штавише, „вертеп“ и „звезда“ су

исто, само што се „вертеп“ најчешће носио на Бадње вече, или

на сам дан Божића, а „звезда“ за Нову годину, јер се многи

поменути (бадњедански и божићни) обичаји, посебно код

Срба, понављају о Новој години („Малом Божићу“).

Поникао на паганској основи, као и многе друге маскиране

обредне поворке, у својој завршној форми (коначном облику),

вертеп је драматизован, очишћен од свих наслага паганизма,

поставши хришћанска религиозна драма и, за разлику од свих

православних народа, прихваћен и одомаћен код Срба и тако

настаје православна варијанта вертепа која се искључиво

темељи на новозаветним текстовима – на Јеванђељима по

Матеју и Луки, који говоре о рођењу Спаситеља у време

као вертепска драма најчешће изводи на Бадњи дан. Сем тога,

вертеп се може сврстати у обичаје везане за маскиране

обредне поворке (попут коледа и сличних), које чине

синкретизам (спој, мешавину) старих паганских култова и

касније придодатих хришћанских елемената.

Коледа (која су данас већ изобичајена) била су на неки начин

најстарији облик вертепа, а код нас Срба су извођена од

Светог Игњата до Божића, а негде и до Богојављења.

Коледари, колеђани су биле групе младића који су –

маскирани, наоружани дрвеним мачевима, тољагама –

обилазили сеоске домове, мачевали се, певали коледарске

песме, честитали Божић а заузврат добијали поклоне.

Црква је временом све више и више сузбијала паганско

наслеђе у многим народним обичајима, па је архаични

коледарски вертеп прерастао у христијанизовану варијанту

божићних обредних поворки.

Верује се да је вертеп каквог ми данас знамо и имамо

(вертепска драма верског садржаја са сценама везаним за

Христово рођење) настао под утицајем католичке цркве из

Немачке. Утицаји су стизали са северозапада, преко

Словенаца и Хрвата... У Немачкој су већ поодавно биле

познате поворке „штернсингера“ (звездара), када је ношена

„витлејемска звезда“.

Пастири (бетлехемари), а то су у ствари „вертепаши“, носили

су „betlehem“, обилазили су домове и певали божићне песме.

Тако, на пример, у неким деловима Хрватске, на католички

празник Три краља, 6. јануара, на Водокршће (Богојављење),

дечаци „звездари“ носе на дугом штапу осветљену звезду, као

симбол или супституцију „витлејемске звезде“, која је водила

три краља: Гашпара, Балтазара и Мелхиора, а који су пошли

да се поклоне новорођеном Исусу Христу. Три дечака се

маскирају као три поменута краља, иду од куће до куће, певају

божићне песме, честитају празник и добијају поклоне.

Реч „вертеп“ има двојако значење:
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дрвене мачеве. Пастири су обучени у изврнуте кожухе,

опаклије, на главама имају шубаре, о појасу и у рукама звона,

клепетуше...

Вертепаши носе „вертеп“, малу цркву од картона или од

шперплоче на носиљци са четири ручке. У црквицу се стави

упаљена свећа, фењер или батеријска лампа.

Представа вертепа се најчешће изводи на Бадњи дан (Бадње

вече) у порти цркве, после паљења заједничког црквеног

бадњака, или у одређеним црквеним просторијама (ћелијама).

Вертепаши затим обилазе поједине домове (оне који су их

редовно примали и оне који су их позивали).

Представама претходе песме, пре свих божићни тропар

(„Рождество твоје...“), као и друге пригодне песме:

Вси јазици восплешчите руками,

јако Христос избавитељ јест с нами

(Сви народи запљескајте рукама,

јер је Христос избавитељ са нама),

затим:

Витлејеме стари граде од Бога,

најлепши си ти од града свакога.

Јер у теби родио се војвода

Исус Христос Давидова порода...

Драмску радњу најчешће отвара цар Ирод, који поставља

питања а Гашпар, Валтазар и Мелхиор одговарају... Текст је

махом стандардизован, некад у стиху, некад у прози. Пастири

често додатно импровизују текст. Док воде дијалоге, цареви

укрштају мачеве, лупају њима, машу... Пастири звоне звонима

клепетушама. Три цара, одговарајући Ироду, казују одакле су

дошли: Гашпар из Персије, Валтазар из Вавилона и Мелхиор

из Арабије. Мелхиор је нагарављена лица, те три цара

(мудраца) представљају три светске расе.
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римског императора Августа, односно јудејског цара

четворовласника Ирода.

У 2. глави свога Јеванђеља Матеј говори о три цара (мудраца)

који су, вођени звездом, пошли да се поклоне новорођеном

„цару славе“, Исусу Христу:

„И они (мудраци) саслушавши цара (Ирода) пођоше: а

то и звијезда коју су видјели на истоку; иђаше пред

њима док не дође и стаде одозго гдје бјеше дијете “

(2:9).

Лука у свом Јеванђељу (глава 2) казује о пастирима који

долазе да се поклоне новорођеном Спаситељу:

„И (Марија) роди сина својега првенца, и пови га, и

метну га у јасли (...). И бијаху пастири у ономе крају

који чуваху ноћну стражу код стада својега. (...) И

дођоше брзо и нађоше Марију и Јосифа, и дијете гдје

лежи у јаслима“ (2:7,8,16). 

Цар Ирод верује да се родио овоземаљски цар који ће му

преотети престо, те жели да га погуби.

Ово је укратко сиже (садржај) вертепске драме.

Вертеп, каквог ми данас знамо, дакле, вертеп у устаљеној

литерарној форми, мала је драма (сценски приказ, игроказ),

прилагођена и намењена дечијем узрасту. Временски,

вертепска драма траје најдуже 10 минута. Драма има 5–7

мушких улога. Најчешће су то дечаци 10–15 година, а понекад

их је било и до 18 година. Главне улоге су: цар Ирод, три цара

(мудраца): Гашпар, Валтазар и Мелхиор, а остали су пастири

(двојица а понекад и више). Негде, као у Срему, Бачкој...,

пастире зову „губе“. Цареви најчешће обуку црквене стихаре

или неке друге беле кошуље, а на главама имају круне од

картона (на којима су често исписана имена царева). Круне

тројице царева су украшене звездицама. Сви цареви имају
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После Другог светског рата, у време Брозовог комунистичког

атеизма (Црква је одвојена од државе), обичај вертепа (као и

све друге црквено-верске манифестације) потиснут је у оквире

црквене порте, па се чак и ту временом изобичајио, да би

касније поново оживео (обновљен) у неким парохијама а све

је зависило од труда и упорности појединих парохијских

свештеника.

У Старој (Бачкој) Паланци вертеп је сачувао континуитет и у

време комунистичког идеолошког једноумља – вертепаши су

знали да пробију блокаду и да обиђу поједине домове верника,

да би 1980. Године,  доласком свештеника Радослава

Живанова у Бачку Паланку, вертеп почео да се изводи као

вертепска драма на Бадњи дан после паљења црквеног

бадњака и изводи се до данас.

РЕВЕНА

Дан када су жене терале кера

Иако су обичаји српског народа у основи исти, уједначени, или

бар слични, ипак постоје извесне регионалне разлике

(варијанте), као што каже српска народна пословица: „Колико

села, толико адета“ (обичаја) или „Сто села, сто адета“. Једно

од таквих специфичнијих, изузетнијих празновања је и ревена

(ревено), забележена на просторима војвођанских Срба.

Ако бисте данас неког упитали да вам објасни реч (појам)

ревена, мало би било оних који би то знали. Ревена је

турцизам, али за разлику од многих турцизама који су

интегрисани у српски језик и које свакодневно изговарамо, та

реч је прилично непозната.

Реч ревена има померљиво значење, мада у суштини

означава дружење,  удруживање:

1) повремено (дуже или краће) удруживање у

заједничким пословима (предузетништву), уз заједничке

обавезе (улагања, трошкове) – оно што се може назвати

ортаклуком (и реч „ортаклук“ је турцизам);
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Свети Димитрије Ростовски (1651–1709) пише о тројици

царева (мудраца, звездозналаца, астронома): Мелхиор, који је

бео и беле браде – долази из Персије; Гашпар, који је

најмлађи, без браде, црвена лица –  долази из Арабије и

Валтазар, који је црн, дуге велике браде – долази из Мисира

(Египта) и они, такође, представљају три светске расе, које су

проистекле од синова праведног Ноја (који је са породицом

преживео потоп), односно од Сима (Сема), Хама и Јафета. 

По Димитрију Ростовском, Мелхиор из Персије родоначелник

је Јафетита (беле расе), Гашпар из Арабије праотац је Семита

(тамније расе), а Валтазар Мисирац (Египћанин) је

родоначелник Хамита (црне расе) – што није у складу са

одредницама вертепске драме.

Тела тројице мудраца (царева) била су сахрањена најпре у

Цариграду, а касније су пренета у Милано, а затим у Келн.

Вертепска драма која се, како рекосмо, темељи на

Јеванђељима, а коју изводе деца, указује на једну

небоземаљску истину и симболичку поруку: пастири и мудраци

су истовремено и метафора најпростијих и најмудријих, који су

најприврженији Христу и који најрадије примају и разумеју

Христову реч, у односу (или за разлику) – како ће рећи владика

Николај – „на покварену простоту и полуучену мудрост“ – који

су му вазда били непријатељи (...) „непријатељи Његовог

Јеванђеља“.

При својим беседама Господ је често упозоравао: „Ко има очи

нека види; ко има уши нека чује“ – прости и мудри су и видели

и чули... Требало би додати: и деца, која су у својој простоти и

невиности најближа Господу; Господ је то знао, волео је децу

и говорио:

„А Исус дозвавши их рече: пустите дјецу нека долазе

к мени; и не браните им; јер је таковијех царство

Божије, 

И кажем вам заиста; који не прими царствао Божијега

као дијете, неће ући у њега“ (Лука 18:16,17).
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Војводине и одржавале су се до почетка Другог светског рата.)

Прва недеља Ускршњег (Часног) поста зове се Чиста недеља

и већ од понедељка (Чистог понедељка) жене од јутра – како

је налагао обичај – чисте кућу и дворишта, перу рубље и

посуђе да би одстраниле све трагове масноће, чељад се купа,

мушкарци се шишају и брију, строго се пости целе недеље

(седмице) а све те радње означавају ритуално чишћење од

телесне и духовне нечистоће.

Као стални женски годишњи обичај и „ревену“ треба сврстати

у групу Ускршњих покладних празновања, а ревенало се овако:

На Чисти понедељак после ручка жене се већ спремају за

ревену (раније бива договорено која ће жена да буде

„домаћица“, у чијој ће се кући одржати скуп). Интересантно је

напоменути да је у северном Банату „домаћица“ најчешће

била жена која није била удавана.

Једна од жена се облачила у мушкарца – она је била

„буклијаш“, позивар, носила је штап и буклију (чутуру) – и ишла

са свирцем и позивала жене на ревену.

Жене су саме спремале и доносиле храну и пиће, или су за ту

прилику унајмљивале куварицу, заједнички сносећи трошкове. 

До Другог светског рата жене су ревенале уз посну храну а

после Рата, када су правила поста олабавила, ревенале су уз

мрсну храну: од супе, ринфлајша, преко паприкаша и разних

печења до торти и ситних колача. Пиле су махом ракију и вино.

Сваки крај (део насеља) имао је своју ревену. Број жена на

ревени кретао се од 25 па до 40. Жене су ревенале без

мушкараца, једино су свирци били мушкарци (раније гајдаши

а касније хармоникаши).

Жене су бирале „кума“ и „куму“ ревене, маскирале се,

изводиле разне шаљиве представе. Вечери, весеља су била

бурна, жене су јеле, пиле, напијале се, биле раскалашне,

певале су ласцивне песме „на форму“ бећарца и шалајке...  На

пример:
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2) договор о заједничком проводу („ревењању“) у

природи (у шуми, крај реке) или на неком другом месту уз

договор о заједничким обавезама у припреми хране, јела и

пића; 

3) својеврсна обичајна пракса Срба у Војводини.

Ревена је била женски празник, женска покладна свечаност

која се одржавала на Чисти понедељак, први дан Ускршњег

поста.

Време од Божића до Ускршњег поста код Срба се зове

„месојеђе“ (када се једе месо), које траје 6–10 недеља, што

зависи од Ускрса, који је покретни празник (код римокатолика

тај период се зове „фашанге“, „фашанке“, „фашник“). Мрс се

завршава Белом (Сирном) недељом, односно Белим

покладама (које увек падају у недељу), када почиње

седмонедељни Ускршњи пост (реч „покладити“, „складити“

значи оставити, склонити, јер се мрсна храна „покладује“,

оставља, склања и не једе се до Ускрса). Код римокатолика

пост траје 40 дана и зове се „коризма“.

Код Срба, и не само код Срба, Ускршње покладе (Беле

покладе), као и све друге покладе, биле су пропраћене

домаћим гозбама, изобиљем јела и пића. Дани Ускршњих

поклада и Ускршњег поста били су дани радости и весеља;

посебно је младост тражила одушка и налазила га у разним

играма и песмама (иако строги црквени прописи налажу

уздржаност, чак и скрушеност током поста).

Код Срба у Војводини у време Ускршњих поклада и Ускршњег

поста приређиване су разне игре уз пригодне песме

(„бубалице“, разне варијанте игара са лоптом, дечије игре...).

Уз ове игре и песме обавезно је било љуљање на

љуљашкама, на којима су се, сем младих, знали љуљати и

старији. Већ на Покладе „прид Ускршњи пост“ на највеће и

најпогодније дудове у шору везиване су љуљашке. Недељом

поподне, у току Великог поста, ту се окупљала не само

младеж, већ и старији да би се љуљали, шалили и забављали.

(Бубаличке игре биле су уобичајене на целом простору
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негде још до 1932. године а негде до почетка Другог светског

рата. У околини Кикинде ревенало се најдуже, до 1976. године.

Данас је тај обичај потиснут у оквире и програме фолклорних

секција при појединим културно-уметничким друштвима.

Жене из ревене, које су знале на Чисти понедељак да терају

кера, које су – како рекосмо – кукурукале када су петлови

ћутали, биле су на неки начин наше прве феминисткиње, али

чији је мандат био ограничен, трaјао је само један дан, а већ

сутрадан те разуздане и пијане жене су поново постајале

узорне и добре домаћице.

Интересантно је да су се ревене – ти дани разузданости и

оргијања – одржавале на Чисти понедељак, први дан Чисте

недеље (седмице), када се строго пости, пости се на води а

прва три дана Чисте недеље („тримирје“), по строгим

правилима поста, равна су Великом петку.

Ревене, те раскалашне, бестидне теревенке пуне

еротизованог набоја, данас су нам чудне и неразумљиве и са

општецивилизацијског и хришћанског морала су

неприхватљиве, анахроне, у ствари су рецидиви паганских,

прехришћанских обичаја, који су у прошлости имали своје

оправдање, имали су примарно магијско симболично значење

у настојању и жељи да се обезбеди напредак у животу и раду,

у кући, плодност и берићет усева, воћа, стоке, заштити од злих

сила итд.

Ревене, као и многи други обичаји, махом су рецидиви

некадашњих римских паганских обреда и игара, а који су се

ширењем Римске империје помешали са обичајима старих

Словена.

* * *

За боље разумевање обичаја вертепа и ревене (као и многих

других), треба подсетити на следеће: Стари многобожачки

римски календар имао је десет месеци и почињао је месецом

мартом. Нума Помпилије додао је још два месеца – јануаријус
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Једва чекам да дође ревена

па да будем безобразна жена,

Јебеш мужа, јебеш и девера,

данас ‘оћу да истерам кера,

Ревени се моја жена Мица,

дигла сукњу, види јој се п...

Молиле су се „светом Брцку“. „Брцко“ је пандан „бркуљи“, а

шта је „бркуља“ сазнајемо из једног другог војвођанског

бећарца:

Лоло моја, добро ме зајаши,

моја те се бркуља не плаши.

Свирац им је често певао једну ласцивну пародију „Оченаша“.

За свирца се на тањиру скупљао новац.

Мушкарци (сем свирца) нису имали приступа овом женском

празновању а ако би се којим случајем ту нашао неки

мушкарац, бивао је предмет најмаснијих шала и добацивања.

Празновање (весеље) је трајало до уторка ујутро, а у случају

да преостане хране и пића, ревенање се настављало и у

уторак. Мужеви су тог својеврсног „дана жена“ морали да буду

попустљиви, изузетно толерантни – то је био дан када су

„кокошке кукурикале а петлови ћутали“. Мужеви су ујутро

долазили са колицима и развозили своје припите и пијане

жене кућама, уз речи: Извол’те у фијакер! Жене су им за

„услугу“ давале ситнији новац. Ревенале су махом старије

жене. (Зебележено је да су у северном Банату мушкарци

ревенали уочи Чистог  понедељка.)

Иако трагове овог обичаја налазимо и у Бачкој, Срему (па и

изван војвођанских простора), ревена је нарочито у Банату

постала женски празник и ту се најдуже одржала (Кикинда,

Мокрин, Банатско Аранђелово...). Ревене су се изобичајиле
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Као некада, оне и данас имају лустративни карактер као и

тежњу за напретком у животу, плодношћу итд. Човек треба да

уђе у нову годину што чистији, препорођен, бољи и здравији,

а и данашњи хришћански пост такође значи очишћење од

сваке телесне и духовне нечистоће.

Маскиране карневалске поворке уз игру, песму и слободније

понашање попримиле су касније забавни карактер; нарочито

карневали у месецу фебруару код католика; то су покладне

свечаности (фашанге), од 6. јануара па до почетка Ускршњег

поста, коризме (Ускрс је покретни празник). На латинском feb-

ruarius, месец фебруар, назван је по римском годишњем

празнику чишћења и покајања. Februаtio (фебруацијо) значи

религиозно чишћење и покајање. Карневалска празновања

нарочито се везују за Италију. Италија је колевка карневала.

(На италијанском carne vale значи „збогом месо“ – престаје

месојеђе и почиње пост.)

И дан-данас се карневали одржавају широм света, тамо где је

доминантна римокатоличка црква, посебно на

латиноамеричким просторима (Јужна Америка).

Недавно је један дневни лист („Блиц“, 23. фебруара 2015.

године) донео једну занимљиву фото-репортажу: „Плес и

голотиња од Белгије до Кариба“. Следе примери са

фотографијама: Шпанија, Боливија, Тринидад и Тобаго,

Италија, Белгија.

Многи стари пагански обичаји су временом редуцирани и

помешани са обичајима старих Словена и делимично

христијанизовани – то је оно што зовемо синкретизам (спој,

мешавина). Ту спадају, поред многих обичаја, вертеп и ревена.

Обичај вертепа је сачуван јер је оцрквењен, Црква га је

претворила у дечију црквену драму, док се ревена изгубила.

Међутим, Српска православна црква осуђује све јавне

покладне гозбе и пијанке карневалског типа (маскараде,

фашанке) које се претварају у разуздане нехришћанске параде

које ничег заједничког немају са православним учењем и

духовним подвигом којим дочекујемо Христово васкрсење.
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и фебруаријус. Године 46. пре Христа, Јулије Цезар (уз помоћ

познатог александријског астронома Созигена) извршио је

промену календара: последња два месеца (јануар и фебруар)

пребацио је на почетак године, тако да је тадашњи први месец

март постао трећи, када је Нова година пренесена на 1. јануар.

Тада и настаје новогодишње празновање Kalenda ianariae

(Календа јануарије), када су биле уобичајене веселе и

маскиране поворке и опходи, када су обављана међусобна

честитања и даривања. 

Од назива Kalenda настао је назив „календар“. Својевремено

су и незнабожачки Словени (што значи и ми Срби) примили

несловенски назив „коледо“ за обредне маскиране поворке из

којих ће произаћи христијанизирани обичај вертепа. Стари

српски народни календар за месец децембар имао је назив

„коледар“, јер по Јулијанском календару, кога се Српска

православна црква још увек држи, Божић је падао 25.

децембра.

И ревена је – као што смо раније рекли – везана за Ускршње

покладе и такође је рецидив прехришћанских римских обичаја

који су били познати по баханалијама (пијанчењу и сексуалним

слободама). Поред разузданог понашања жена у ревени,

примере слободнијег понашања жена налазимо у

војвођанским сватовским обичајима. По повратку са венчања

и дан-данас жене певају ласцивне песме, доскочице, уз гласну

цику – подврискивање, а притом подижу руке, поскакују и врте

се у круг. Жене су упадљивије, активније од мушкараца, што

је у динарској патријархалној зони (у динарском менталитету)

незамисливо, где је улога жене потиснута.

Многе маскиране обредне поворке и игре из старих античких

времена, иако данас нама изгледају неразумљиве, скаредне

и опсцене, имале су своје друштвено оправдање, имале су

магијско значење. Оне су, нешто преобликоване, сачуване и у

хришћанском периоду, те се као карневали и дан-данас

одржавају, нарочито при прослави Нове године и Ускршњих

поклада.
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Здравко Н. Грубор, Нови Сад

ГРУБОРИ ОД ДРВАРА

У научној литератури, презиме Грубор се први пут помиње у

антропогеографској студији „Унац“ проте Петра Рађеновића, коју

је Српска академија наука објавила у LVI књизи Српског

етнографског зборника – Одељење Насеља и порекло

становништва, књига 30 – у Београду 1948. године. Грађу

„унесену у ову радњу“, а која се тиче рељефа, климе,

хидрографије, насеља и становништва области Унац, којом

прoтиче истоимена река, П. Рађеновић је прикупио 1933. (за

северни део те области) и 1934. године (за јужни део), што се

види из забелешке из 1940 остала је у рукопису све до 1948,

будући да је прота Рађеновић, као избеглица, напустио дрварски

крај и прешао у Србију, где су га 1941. године стрељали нацисти. 

У издању Академије,  у оцени студије проте Рађеновића, истиче

се да  „овај рад представља драгоцен прилог нашој науци“, а за

аутора се каже да је „један од најбољих сарадника Цвијићевих

Насеља, са села и из народа“.

Уначка област, која је предмет Рађеновићевог истраживања,

добила је назив по реци Унац, десној притоци реке Уне. Данас

се ова област  назива Дрварски крај. До промене у њеном називу

дошло је у првим деценијама двадесетог века, када село Дрвар

прераста у варошицу Дрвар, која постаје центар те области.   

1. ДРВАРСКИ КРАЈ

Географске одлике 

Дрварски крај смештен је на великом планинском масиву

Динарида. Они се протежу у дужини преко 700 километара на

Балканском полуострву. Ово су највеће наслаге краса, камена

кречњака у Европи. Кречњак се убраја у меке стене. Брже упија

површинску воду од тврђих стена, те је подложнији растварању.
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Дрварског краја, град Дрвар и села која му гравитирају. Од

погледа остају скривена села у Басташкој жупи, Трубару и

Цвијетнићу, која се такође налазе у Уначкој области и,

административно, припадају дрварској општини.

Дрварски крај, мерен ваздушном линијом, једнак је дужини тока

Унца, од његовог извора испод планине Шатор до његовог ушћа

у Уну код Мартин Брода. По протиним записима, видимо, то

износи око 65 километара. Варошица Дрвар смештена је у

долини Унца на надморској висини од 455 метара. Простире се

у средњем току реке Унца у дужини од преко 12 километара, са

просечном ширином од око 2 километра. Земљиште је углавном

равно и благо нагнуто у смеру тока Унца. То је најплодније

земљиште Дрварског краја. Тај простор прота Рађеновић назива

Басташка жупа, а Дрварчани га зову Дрварска долина.

Клима у овом подручју претежно је континентална, са неким

карактеристикама планинске. Велика разлика у надморској

висини условљава разноврсну климу на малом географском

поручју, што се ретко где може наћи. Док лети  вода Унца мами

купаче, на надморској висини од око 460 метара, на планини

Клековачи, надморске висине 1961 метар, и даље се беласа

снег. А ваздушном линијом, мерено од Унца до врха Клековаче,

има тек око 10 километара!

Унац  Дрварски крај, па тако и Басташку жупу, дели на два дела.

Он у Басташкој жупи спорије тече. Његов ток бржи је од извора

до Жупе, као и од Жупе кроз клисуру којом протиче до Уне, у коју

се улива. Стране Жупе су стрме, а у Дрварском крају називају

их „брине“, што је и прота Рађеновић забележио. Изнад њих,

навише ка врховима околних планина, простиру се горовита

узвишења и таванске заравни различитог облика и величине,

које раздвајају уже и шире увале различитих дужина и дубина.

На овим таванским заравнима простиру се планинска села

разбијеног типа која такође припадају Басташкој жупи  у

подножју брина, недалеко од Унца.

Преко Унца саграђена су четири моста. Најважнији од њих,

Метални мост, налази се на путу  Босански Петровац – Босанско

Зато се на подручју Динарида налази више река понорница, као

што су Требишњица, Лика, а у Дрварском крају Басташица.

Растварањем кречњака долази до стварања већих и мањих

крашких поља која су погодна за земљорадњу, те постају места

погодна за развој насеља.

За Уначку област (Дрварски крај), прота Петар каже: „Област се

простире око речице Унца, с обе његове стране. Он је дели на

две, готово једнаке, половине. Смер области, узевши по дужини,

слаже се потпуно са смером речице. И област се је пружила у

смеру од југоистока према северозападу, као што и речица тече

у том смеру. Исто је тако и дужина области једнака дужини

речице. Она сеже од планине Шатора, где Унац извире па до

ушћа његова у Уну. Дужина области, мерена у правој линији,

износи око 65 километара. Ширина је мања од дужине. Она је

већа у оном крају до југоистока и износи, како где, 20–25

километара зрачног правца. Тако ширина није свуда подједнака,

где већа где мања. Према северозападном крају она се почиње

да сузује, те се у своме најсевернијем окрајку зашиљује у облику

клина… По своме рељефу област је, углавном, коритаста. Дно

тог корита сачињава увала кроз коју тече Унац а стране су му

најпре оне две јако оборене „брине“ (стрмени), а затим, навише,

горовита ограда што мању увалу и травнасте заравни изнад ње

затвара с обе стране. Но ово дно није свуда једнаке ширине.

Негде је доста проширено, негде јако стешњено. Имају две такве

јаче проширене увале. Та два дела области зову се: Горњи Унац

и Доњи Унац” („Унац“, стр. 1–2). 

Посматрао сам овај предео са највишег брда изнад куће у којој

сам рођен, не знајући тада за протина запажања, али касније,

читајући његов рад, схватио сам да је имао оштро око, око

врсног географа.

Са тог места, за ведрих дана, видик „пуца“ на све четири стране.

На хоризонту виде се планине: Клековача (највиша у Дрварском

крају са својих 1961 м надморске висине), Шатор (планина на

југоистоку, испод које извире Унац), Динара на југу (која скрива

од погледа Јадранско море). Са тог брда види се највећи део
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становника. Становништво је било једнонационално и чинили

су га Срби (98%).

О насељавању становника (породица), прота Рађеновић истиче

да је од веће важности број кућа, него број породица, јер су у

том периоду породице имале велики број чланова и у саставу

једне породице налазили су се већ одрасли и ожењени чланови.

Зато је долазило до поделе једне породице на више кућа. 

Занимање становништва

Све породице у овом крају бавиле су се земљорадњом,

сточарством и саме су  израђивале оно што им је било

неопходно за свакодневни живот. Обрадивог земљишта било је

мало, свега 6,2%, те су се земљорадњом бавили онолико колико

су то допуштали услови. Гајили су: јечам, кукуруз, раж, кромпир,

пасуљ, конопљу, купус, као и воће, тамо где су постојали услови

за то. Остало су биле шуме, пашњаци и ливаде, те се

становништво бавило и узгојем стоке, за шта су имали знатно

повољније услове. О занимању становништва овог краја прота

Рађеновић је записао: „Занимање становништва ове области

сачињавају ове три главне гране: земљорадња, сточарство и

‘израда’. Ова занимања нису подељена тако да се једни баве

само земљорадњом, други само сточарством, трећи израдом,

него већина становништва подмирује потребе живота помоћу

све три ове гране занимања. То особито важи за земљорадњу и

сточарство, којима се бави свака овдашња кућа. Израдом се не

користи и не испомаже читава трећина становништва“ („Унац“,

стр. 84–85). За термин израда, који припада дијалекту Босанске

Крајине, прота Рађеновић каже да означава „рад на туђем послу,

за новац  или за неку другу награду, било то у истом селу или

гдегод на страни“ („Унац“, стр.85).                

Демографске прилике у Уначкој области биле су још пре Великог

рата такве да је радне снаге било више него што је потребно за

укупне привредне активности – углавном земорадњу и

сточарство. Ту неравнотежу између радно способне популације

и привредних ресурса народ је знао да изрази на језгровит
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Грахово и преко њега се улази у Дрвар. Остала три моста,

низводно од Дрвара,  изграђена су од дрвета. Мост Брод је

најшири преко њега могу да прелазе пешаци, коњи и запрежна

кола. Он води ка цркви у Бастасима. Мост Берек, ужи и краћи од

моста Брод, такође води ка Цркви. У долини Унца био је и мост

преко кога се прелазило и ишло ка млину.

Прота Рађеновић забележио је да је Уначка област имала 26

села, које је он делио на села Горњег Унца и села Доњег Унца.

У села Доњег Унца убрајали су се Дрвар село, Шиповљани,

Дрвар варошица и Бастаси – село у коме сам рођен.

Становништво

Врло је мало писаних трагова из давне прошлости овога краја.

Оно што се зна односи се на археолошке остатке, који се овде

могу наћи на више места. Поједини од тих остатака датирају чак

и из праисторијског периода.

Преко ове тероторије пролазио је римски пут који је повезивао

римске провинције Далмацију и Панонију, што потврђују

миљокази на Спасовским брежинама, на Подовима и Криводолу.

На једном од њих пише „Тиберије Клаудије Цезар Август,

германски понтификат трибунске власти, седма година,

император 14 пута, отац отаџбине, цензор, 43 миље“. Број 43

вероватно означава удаљеност од неког тадашњег места, а

једна римска миља има око 1.500 метара. Овај миљоказ

постављан је 47. године нове ере. Ваљкастог је облика,

пречника 40 сантиметара, висине човечијег стаса. Трагови

насеља из тог периода могу се наћи у селима: Црвљивица,

Врточе и Бастаси.

Насељавање ове области у новијој историји почиње с крајем

XVII и траје до почетка XX века. Насељавају се људи из

Далмације, Лике, Грахова, Змијања, Херцеговине, Травника,

Ливна... Из Далмације су дошли и Грубори, којих је у време

Рађеновићевог истраживања било 46 породица. Број становника

повећавао се до 1941. године, односно до почетка Другог

светског рата. У том периоду Дрварски крај имао је око 25.000
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Као уман човек, прота није подлегао локалпатриотском

некритичком односу према неким појавама, посебно према

изостајању предузимљивости и истрајности у заједничким

пословима, али истиче и да се то у много мањој мери односи на

схватање дужности у међусобним односима појединаца.

Без претеривања, уверио сам се да је и у породицама Грубора

било подоста мушке и женске чељади, па и у кући у којој сам

рођен, на које се у доброј мери односи протино запажање о

душевним и духовним одликама народа Уначког краја..

Ипак, један догађај који је имао далекосежне позитивне

последице за овај крај, показује како је народ који је живао на

овим просторима показао и снагу и истрајност у одбрани

средине у којој је живео.

Народ је одбранио Унац

Крајем XIX века Аустроугарска је окупирала Босну и

Херцеговину. На Берлинском конгресу 1878. године она је од

великих сила добила на управу ово подручје, територију која је

до тада била у саставу Отоманске империје. Дошло је до

великих друштвено и политичких промена у Босни и

Херцеговини, а тиме и у Дрварском крају. Рудно благо и шуме

Босне и Херцеговине постају магнет за аустроугарске власнике

крупног капитала. У Дрварски крај финансијски моћници улажу

свој капитал пре свега ради експлоатације веиких шумских

ресурса.

Први страни индустријалац који је уложио свој капитал у

изградњу пилана за резање дрвне грађе у Дрвару био је

Баварац Ото Штамбајз. Закупио је од ондашњег

„Босанскохерцеговачког шумског арара“ (арар – извор прихода

државне благајне) право на експлоатацију дрвног богатства у

непрегледним шумама Босанске Крајине. Изабрао је Дрвар као

подесно место за пилану. Његова прва пилана имала је осам

гатера. Брзо се обогатио, те је изградио већу пилану са

седамнаест гатера, а 1900. године регистровао је нову фирму –

„Босанскохерцеговачку шумску индустрију, акционарско друштво
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начин: „Данас је народ претекао земљу“ – говорило се. Зато се

на „израду“ (печалбу) одлазило у Славонију, у Немачку, па чак и

у Америку, а у новој држави, Краљевини Југославији, највише у

Београд.

Психофизичке особине људи Дрварског краја

Као и у свим деловима Босне и Хереговине, и људе дрварског

краја красили су марљивост и упорност. Вредни и истрајни,

трудили су се да својим породицама обезбеде што бољи живот.

Крчили су шуме, околине окућница претварали у баште и

узгајали оно што им је било неопходно за живот. Трудили су се

да живот њихових потомака буде лакши и лепши него њихов.

Прота Рађеновић, познајући своје земљаке, осликао је у свом

делу „Унац“ њихове психофизичке особине наводећи да:

„Душевно расположење народа и овдје је као и у цијелој

Босанској Крајини више ведро и топло, неголи тмурно и хладно.

Воља да се живи и радост и сласт живљења, без обзира на

угодности или неугодности које прате живот, надкриљују све

остале осећаје и тежње. Под топлином таквог расположења

умекшава се и ублажује трпљење ових тешкоћа и незгода што

их живот доноси са собом свагда, а поготово у оваквом крају с

доста неповољним животним условима. Узрок, дакле, овом

добром расположењу не долази споља него изнутра, из душе

народне. То је она унутрашња једрина која одолева и

најснажнијим спољним утицајима“ („Унац“, стр. 72). 

Аутор је добро уочио и представио духовне одлике народа

Уначког краја: „Умна даровитост и оштроумност овог свијета

видно се истиче. На чистом духовном подручју огледа се она,

како у лепом и живом причању, памћењу предања и песама,

загонетки и доскочица, тако у новије доба и у одличном успеху у

школама и у занатима који траже много вештине и разумности у

раду. Висок степен даровитости показивао је овдашњи свет још

од давнина у разноврсним својим лепим рукотворинама.

Старински народни вез по платну, чохи и шарање ножем по

дрвету, достизали су овдје у своје време савршенство и уметничку

складност, као ретко где у нашој земљи’’ („Унац“, стр. 73).
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Земаљској влади у Сарајеву. Због својих слободно изражаваних

националних уверења протеран је из трговачке школе у

Сарајеву, јер је на Видовдан ђаке Србе одвео у цркву на

парастос косовским јунацима-мученицима. Пребегао је за

Србију, где је завршио богословију. Вратио се у Босну и

Херцеговину, коју је, да би спасао живот, опет напустио, те преко

Далмације и Котора доспео на Цетиње. С Цетиња се, пешке, као

хајдук, преко планина Голије и Јавора, упутио у Крагујевац. Из

Крагујевца, уз велик ризик, тешкоће и неизвесност, вратио се у

свој родни крај, где је у Басташкој цркви обављао  богослужење.

Тај човек предводио је своје земљаке, побуњенике против

власника фабрике целулозе у Дрвару. Енергично и безусловно,

захтевао је, подржан од свога народа, да се отпадна, загађена

вода фабрике целулозе не улива у Унац, него да фабриканти

изграде посебан канал, технички правилно урађен, затворен и

покривен, и да се тим каналом лауга спроведе до кањона код

Берека, на самом крају Басташке жупе. А од Берека до ушћа у

реку Уну, Унац протиче клисуром где нема приобалног обрадивог

земљишта.

Овај захтев ставио је фабриканте у озбиљну дилему. Изградња

таквог канала изискивала је велике трошкове, а они нису били

спремни да улажу у то, те су зато покушали да проту Тодора

убеде да народ смири како би одустао од својих захтева. На све

начине су покушавали да му се додворе, а покушали су и да га

поткупе великом сумом златника. Али, прота Тодор Срдић је

остао неумољив и непоткупљив. Достојанствено је све понуде

одбијао, и са још већим жаром настављао борбу за очување

Унца, заправо за очување здравља и живота својих суграђана.

Узвишен и поносан, истрајао је у борби за добробит свог народа.

Ото Штанбајз, фабрикант, морао је да копа канал, што га је

коштало више од 1.200.000 круна. У народу се дуго причало (а

ову причу и сам сам од мог оца слушао) да је, љут на проту

Тодора Срдића, Штамбајз бацио свој шешир са главе и ногама

га изгазио, псујући проту и узвикујући: „Зар се такво псето може

у Босни наћи?“ Узалуд се љутио. Био је приморан да канал
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Отон Штамбајз“. Код њега је 1901. године било запослено 2800

радника. Тако се село Дрвар развија и постаје варшица.

И акционар из Швајцарске Алферсон Симонис Блумер дошао је

1904. године у Дрвар. Он и Ото Штамбајз од званичног Беча

добијају концесију за изградњу фабрике целулозе у Дрвару.

Фабрика је брзо изграђена и у рад је пуштена већ 1907. године.

Била је то једна од највећих фабрика те врсте у Европи, са

годишњом производњом целулозе  од 18000 тона. За рад ове

фабрике коришћена је вода речице Дрваре, леве притоке реке

Унац.

Дрварчани су сазнали да фабрика током рада избацује загађену,

смрдљиву индустријску воду („лаугу“, како су је звали) и да

фабриканти намеравају да лаугу испуштају у Унац. То је за њих

било једноставно, најлакше и најјефтиније решење. Но, без

обзира на то што је све деловало врло једноставно и економски

исплативо, показало се да ово и није било лако спровести у

дело. Зашто ?

Ако би се лауга сливала у Унац, вода те невелике реке би била

загађена и тиме би угрожавала здравље 3.500 становника и око

20.000 грла ситне и крупне стоке. Ова опасност је за Дрварчане

била врло реална, јер се Унац за време високог водостаја

изливао из свог плитког корита плавећи приобално обрадиово

земљиште и ливаде. Народ Дрварског краја био је добро

обавештен о томе и масовно се супротстави, побунио и на крају

успео да стране фабриканте натера да одустану од својих

намера. Унац је за овај народ био „жила куцавица“ и он га је и у

песми опевао: 

„Нема Унца до жаркога Сунца,

нит’ санице до звијезде Данице.“

Организатор и предводник Дрварчана у борби да се Унац

заштити од загађења био је прота Тодор Срдић (1873–1920).

Прота Тодор био је изузетна личност. Неподмитљив и

неустрашив. Слободно се може рећи да је био прави народни

трибун. У народу поштован и цењен, био је народни посланик у
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О имену села не постоји никаква прича, ни тумачење. Речица

Басташица, која овде извире и улива се у Унац након кратког

тока, добила је име од истог корена као и село. Но, са

сигурношћу не могу да тврдим да ли је село добило име по

извору реке, или су извор, а касније и речица, добили назив по

самом селу. Најстарији део села је смештен у Басташкој жупи.

Но, село се ширило, те су неке породице градиле куће и на

вишим пределима, изнад Басташке жупе, по таванастим

брдским теренима, све до подножја околних планина. Међу

породицама које су свој живот везале за више планинске

пределе било је и породица Грубора. Остало је забележено у

делу „Унац“ проте Петра Рађеновића: „Грубори су имали куће у

Басташкој жупи. Али су горе под планином држали стаје за овце,

козе, имали су 500 оваца, 30 коња и 60 говеда.“ У овај део

Бастаса, Груборски наслон, населиле су се не само породице

Грубора, већ и породице Граховаца, Маринковића и Рељића.

Повећањем броја породица и становника, Груборски наслон је

прерастао из засеока у село. 

Село се налазило на надморској висини од 700 метара и

састојало се од 62 породице, а у селу је било највише породица

Грубора (30 породица). Простирало се по таванастом простору,

облика троугла, између околних брда и горњих ивица брина, које

чине клисуру реке Унац. Шири део овог простора налазио се на

југоисточној страни и сужавао се ка северозападу у смеру тока

реке Унац дужине преко три километра. Део којим се завршава

таванасти простор, међу нашим породицама називан је „уга“

(угао). Куће Грубора биле су на ширем простору овог троугластог

„платоа“, а на најужем, куће Рељића. Између кућа Рељића и

Грубора, налазиле су се куће Граховаца, а у клисури Унца

сместиле су се породице Маринковића.

Нико поуздано не зна како су се овде населили Грубори, нити ко

им је дао право на земљу, оранице, ливаде, шуме и пашњаке.

Такође, непознато је и кад су и са колико породица  дошли у ово

подручје. Но, овдашњи Грубори били су сигурни да су породице

међусобно у сродству и са сигурношћу су тврдили да су овај
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ископа по свим техничким прописима, од фабрике целулозе до

кањона Берека, у дужини од девет километара и осамсто

метара.

Унац је спасен од загађења. Сигуран сам да ондашњи

Дрварчани нису ни чули за реч „екологија“‘, али су веома добро

знали да чувају воду од загађења, дрвеће од прекомерне сече,

да једу здраву храну и удишу чист ваздух.

А „пашчету“, како је Штанбајз назвао проту Тодора Срдића,

Дрварчани су на достојанствен начин исказали поштовање и

захвалност. Сахрањен је поред црквеног зида иза олтара.

Надгробни споменик пристојне величине и од квалитетног

материјала и данас се налази у дворишту Басташке цркве. На

њему још су видљиви име и презиме, година рођења и година

упокојења. Висока гвоздена ограда око његовог гроба и данас

стоји. Не тако давно, 2013. године, стајао сам поред протиног

гроба, баш као што сам ту стајао као ђак основне школе,

непосредно пред Други светски рат. Само што је зуб времена

оставио трага на словима и огради око гроба. Тешила ме је

помисао да је срећа што је тај споменик уопште опстао, кад

помислим на све оне године у којима се много тога око њега

дешавало – усташе су 1941. године запалиле цркву и све што је

у њој било претворено је у пламен. 

Утеха за мене је, не само што је гробница још увек у дворишту

Басташке цркве, већ и то што ће и ова моја прича остати

сачувана од заборава.

2. ГРУБОРСКИ НАСЛОН

Сви знамо где смо рођени, где је наш завичај. Сам корен речи

завичај, мислим, потиче од речи завити, повити. То је место које

волимо и које не заборављамо. 

Груборски наслон је мој завичај. Ту сам први пут челом земљу

дотакао, мајка ме својим млеком задојила, и у пелене завила.

Груборски наслон део је Бастаса, највећег села Дрварског краја.
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груписане, имале су и своје називе које су добијали по неком

претку, чувајући тако успомену на њега. Тако су се по претку

Обраду звали Обрадесићи, по Николи –  Николетићи, по Сими –

Симичићи, о Љаљи – Љаљићи, по Мији – Мишићи и по Илији –

Илишковићи. Поред ових, срећемо и назив Жмарићи, што је

подругљив назив који је настао од речи „жмаре’’, односно

чварци, а не по неком претку. Не знамо разлог због ког је ова

породица добила тај подругљиви назив, но оно што са

сигурношћу знамо јесте да нису волели да их овако зовемо и да

су се помало љутили, ако би им се неко на јавном месту тако

обратио. Зато су им се комшије обраћале по имену. Међу

породицама Грубора, овде је живела и једна породица

Палалића. Овдашњи Грубори осећали су се блиским

сродницима. Знали су да су изданци истог корена. Славили су

исту славу – Ђурђевдан. У дугом временском периоду нису се

између себе женили и удавали. Но, временом, разродили су се

и почели удавати и женити између себе. Тако се, на пример,

сестра мога ђеда удала за Грубора из Басташке жупе, а таквих

примера у време мог одрастања било је више. 

Поред Бастаса, Грубора је било и у Дрвар селу, као и у

Далмацији и Лици. У Дрварском крају Грубори су спадали у ред

најбројнијих породица.

Као и у другим брдско-планинским крајевима, и у Бастасима су

градитељи кућа водили рачуна о ветровима: са које стране

дувају, у које време, којом снагом, када јењавају и престају. Тако

су у великој мери ветрови одређивали места где ће бити

саграђена кућа, као и други неопходни пратећи објекти.

У Дрварском крају два су ветра током године била најизраженија

–северац и југо. Северац или бура, како смо га звали, дувао је

зими. Био је хладан, а понекад и изузетно снажан ветар. Како су

зиме биле снежне, северац је са околних брда мео, чистио снег,

сносећи га у ниже пределе, правећи олујну мећаву. Знале су

међаве у овом крају да буду тако снажне, да су људи говорили:

„Мећава мете, не да ока отворити.“  У таквим приликама, из куће

су излазили само добро обучени, они који су морали нахранити

стоку доносећи храну из појата, очистити стају и напојити стоку
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простор населиле породице које су биле у директном крвном

срдству, или пак блиским родбинским везама. 

Куће Грубора биле су груписане на шест места, недалеко једне

од других. Поред кућа, грађени су и други помоћни објекти: стаје

за стоку, сенаре, свињци... Број кућа на једној локацији, у једној

скупини, био је различит. Најмање је било три, а највише шест

кућа на окупу. То су биле куће најближих сродника. Овако

280 Здравко Н. Грубор

Сава и Јела Грубор, око 1930.



њему. Чобанујући, научио сам не само све о пашњаку Грубора,

него сам добро знао и ко је власник ливада, косаница које су се

налазиле у брдима и припадале не само нашим породицама,

него и комшијама Граховцима и Ромићима.

А како је обрадивог земљишта било мало, свака стопа оранице

била је драгоцена. Да би бар мало проширили обрадиво
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на „локви“, на којој су просецали лед да би обезбедили

неопходну воду. У драгама и долинама снежни наноси, сметови,

достизали су и по неколико метара висине. Дешавало се да се

у дубоким јаругама ни преко лета снег не отопи, па се „састави

са новим“, како смо говорили. Да би се заштитиле од буре, куће

су, ако је то било могуће, грађене у заветрини, у подножју брда.

Простор који су населиле породице Грубора био је

потковичастог облика, са луком који је био окренут ка брду. На

оном простору који је био боље заштићен од буре, куће су

саградили Симичићи, Љаљићи, Мишићи и Илишковићи, док су

бури и северцу били више изложени Николетићи и Обрадесићи.

Њихове куће од буре је штитило високо, густо дрвеће, највише

храста и јасена.    Као и свуда у Дрварском крају, и Грубори су

чували дрвеће, нарочито оно које је расло око кућа. Знали су

његове вредности, као и користи које су од њега имали. У крају

где сам рођен, људи су знали да кажу да се човек није узалуд

родио, ако је бар једно дрво за живота засадио. Зиме су понекад

дуго трајале па су људи са нестрпљењем ишчекивали топли

јужни ветар, јужњак. Тај ветар и његов први дах сматрали су

првим знаком пролећа. Народ га је звао „развигорац“.  Кад се

осети први дашак тог ветра, снег се брзо топи, трава почиње да

расте, гора листа, а мршава стока излази на пашу. Тада

домаћини извозе на оранице стајско ђубриво сакупљано током

зимских месеци, и убрзо почиње орање и сетва.

Како се живело у Груборском Наслону 

Дрварски крај није био богат обрадивим земљиштем. Прота

Рађеновић је у свом делу истакао да је у уначкој, дрварској

долини било 6,5% обрадивог земљишта. Мало обрадивог

земљишта било је и у Груборском Наслону. Имања око кућа

била су ограђена зидовима. Иза тих зидова, према кући, било

је мало обрадивог земљишта, ораница, а више је простора било

прошарано грмљем, дрвећем и камењем.

Као дечак, чувао сам стоку на пашњаку који је припадао

Груборима, а знао сам га „као свој џеп“. Са друговима чобанима,

препешачио сам га пуно пута и знао по имену сваку тачку на
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Постор на који се стока изводила на испашу био је толико велик,

да су већ прве породице Грубора, које су се насељавале у

Басташкој жупи, правиле стаје за стоку у брдима, пре него што

ће направити куће за своју чељад. Куће су градили пошто су се

уверили да постоје добри услови за сточарство. Пашњак је

обухватао брда изнад села, раздвојена ужим и ширим драгама,

увалама и долинама, као и брину на десној страни Уначке

клисуре, испод села. Простирао се и уз брдо Главицу, од Грубора

у дужини од два километра ка југоистоку. Лети се пашњак још

више ширио  у планину, протезао се иза хоризонта оивиченог

брдом. Овај удаљени део пашњака коришћен је у периоду од

почетка маја до Петровдана, јер је у том периоду била

забрањена испаша на ливадама. Испаша стоке на ливадама

била је забрањена због косидбе, која је почињала на Петровдан.

Тек када су ливаде биле покошене и сено покупљено, стока је

могла да се напаса на њима.

Пашњак није био својина само Грубора. На њему су стоку

напасале и породице Срдића и Ромића, које су биле најближе. На

пашњаку је највише било жбуња храста, леске и кукрике. Међу

жбуњем налазиле су се мање или веће затрављене површине.

Трава је била жилава –  изницала је не само око жбуња, већ се

могла уочити и око камења кога је било на пашњаку. Она је

прекривала сваку стопу „слободне“ земље. Жбуње по

пашњацима, у летњем и зимском периоду, било је храна за козе.

Лети су се храниле лишћем, а зими су брстиле летораст. Ово је

била велика олакшица домаћину при исхрани стоке, јер козе нису

захтевале да у зимском периоду буду храњене у стајама као

остала стока. Зимски период захтевао је припремљену већу

количину хране за исхрану стоке. Пошто је зима знала бити

хладна и трајала је дуго, током зимских месеци морало се

пажљиво располагати припремљеном храном за стоку. 

На простору где су живели Грубори и њихове комшије, није  било

текуће воде. Ту није протицао ни најмањи поток. Водоток реке

Унца делио је ову долину на два дела. Лева страна те долине

била је богата водом, њоме су текли мањи или већи потоци, за

разлику од десне стране, где их није било. Непостојање текуће
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земљиште, Грубори су, као и сви из нашег краја, крчили грмље

и камење. Камење које су вадили из земље уграђивали су у

зидове, којима су била ограђена њихова имања, па и у зидиће

који су делили оранице браће која су се поделила. Између

зидова-ограда остављан је простор, сокак за пролаз људи, стоке

или воловске запреге за вучу балвана. Сигуран сам да, кад би

неко измерио дужину упадљиво широких и високих зидова око

ограда, само у Груборима, њихова дужина износила би више

десетина километара. И данас ови камени зидови стоје као неми

сведоци људске упорности да дођу до обрадиве површине и

труда који је ту уложен.

Ливаде се нису налазиле око кућа, већ су се простирале горе, у

околним брдима. Нису биле ограђене, али су људи тачно знали

куда се простиру њихове међе. А међе су се поштовале.

Приликом кошења пазило се да се не пређе на комшијску

ливаду, да се косом не захвати туђе. Уколико би то неко и

урадио, био је дужан да о томе, уз извињење, обавести комшију.

Уколико би изостало извињење, долазило је до неминовних

свађа. Мотив за свађу није било то што је нанесена материјална

штета, него то што се улазак у туђи посед сматрао повредом

части и угледа породице. Као дете, слушао сам приче старијих

људи у којима је истицана важност поштовања међа, и заувек

запамтио да су „на међама и људске главе падале“.

Сигуран сам да кад се каже ливада, замишљамо раван, широк

простор обрастао зеленом травом, подесан за косидбу. Грубори

нису имали такве ливаде, или су оне биле веома ретке, попут

Мишића пољане, Николетића криваче, Пајине пољане...

Простор који смо називали ливадама био је много већи од самих

ливада косаница. Мања површина овог простора је кошена.

Већи његов део био је обрастао дрвећем, жбуњем и био је

прекривен каменом и био је неподесан за косидбу. Па ни понеке

од ливада косаница нису биле најпогодније за кошење – оне које

су биле прошаране жбуњем или камењем. Свака травка с

ливаде била је драгоцена за зимску исхрану стоке, скоро исто

као и клас јечма или ражи за исхрану људи. Због тога су добри

косци били веома цењени и поштовани.
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Одрасли мушки чланови породица одлазили су да раде ван

села, понекад чак и у иностранство.

И Грубори су одлазили на рад даље од свог села, најчешће у

групама  које нису чинили само мушкарци из породице Грубор,

већ је у тим групама било и мушких чланова из породица Срдића

и Граховаца. Групу су чинили вешти, способни радници, који су

се међусобом добро познавали. Најчешће су то биле веште

дрвосече и шумски радници. У сезони сече одлазили су

најчешће у Славонију, коју су они звали „Шлавонија“. Тамо је

растао изузетно квалитетан храст лужњак, који је, поред осталог,

био коришћен и за изградњу бродова. Остале су ми у живом

сећању приче како су одлазили у Војводину да беру кукурузе на

њивама велепоседника. „Сваки седми обрани ред био је наш,

без обзира на дужину њиве. Боље смо пролазили, више кукуруза

набрали, ако смо брали у Бачкој, него у Банату“ – знали су да

испричају по повратку.

И мој отац желео је да напусти родни крај и да своју породицу

поведе тамо где су постојали бољи услови за рад и живот. Своју

потрагу за бољим животом започео је путем на Косово. Тамо је

преноћио код рођака Јоје Илишковића. Јоја је био изненађен

жељом мог оца да напусти Дрварски крај, јер је наша породица

имала највеће имање у Груборском Наслону. Но, мој отац је био

је свестан бројности наше породице, да је у кући било

једанаесторо деце од три брата, као што је знао да ће имање,

ма колико било велико, бити временом недовољно,  како деца

буду расла, синови се женили и унучићи рађали. „Сједели смо

пред Јојином кућом“, причао је мој отац, „кад он рече: Видиш ли

оног човјека који крчи грмље и камење? Кад ће се онај

осаламетити (скућити)?“  Косово се није допало мом оцу. Решен

да пронађе место за живот своје породице, наставио је пут ка

Македонији и стигао чак до Ђевђелије. Македонија му се

допала, но у то време је владала маларија, па сазнавши да је

то опасна, смртоносна болест, одлучио је да отпутује на рад у

иностранство.

Најчешће су из мог родног краја одлазили у Франсцуску, где су

радили као горосече. И тамо су одлазили у групама, као и кад
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воде у многоме је отежавало животе људи на десној страни

Унца. Крај у коме није било воде није био мали – протезао се од

реке Уне до гламочког краја у дужини од преко тридесет

километара. Воду су доносили киша или отопљени снег. Да би

се обезбедили водом, кишницом, људи су копали бунаре у које

се кишница сливала, а за напајање стоке копали су  недалеко

од својих кућа локве – већа или мања удубљења у која се

сливала површинска вода. Мишићи су имали своју локву,

Илишковићи своју, и свака породица обезбеђивала је локве да

би напајала стоку. Бунари су копани на местима где је земља

била дубља. У њима се скупљала подземна филтрирана вода.

Бунари су били покривани, а налазили су се даље од кућа. Без

обзира на то ко је ископао бунар и где се он налазио, сви су

могли из њега да носе воду за пиће. 

За прикупљање кишнице, људи су копали бунаре ближе кућа

или стаја. Кишница или отопљени снег сливали су се са крова у

дрвени жљеб малог промера (олук), које је постављен и

учвршћен испод стрехе (окапнице). Овим жљебом вода је

отицала у бунар.

Кишница су пили и људи и стока. А служила је и за кување,

мешење хлеба, прање посуђа, постељине, веша... Кишницом су

се људи умивали и купали. Она је била неопходна за живот и

људи су улагали велики труд да је прикупе, а потом донесу до

својих домова. Без обзира на начин како је прикупљана, не

сећам се да се ико пожалио да је нечиста, или да се памтило да

се неко због ње разболео.

Грубори на раду ван села

Дрварски крај – погодан за узгој стоке, али недовољно богат

ораницама – није омогућавао довољне приносе и зараду да се

прехране често веома бројне породице. Село је било аграрно

пренасељено. Из села су у потрагу за бољим животом отишле

многе породице. На Косово су се одселили Јован Илишковић и

Миле Симичић са породицама, а у Бачку, у Темерин, „Солунац“

Стеван Љаљић са породицом. 
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Школска зграда, смештена међу много мањим кућама, деловала

је импозантно – могла се видети са велике удаљености.

Гледајући са брда док смо чували стоку, школа и њен црвени

кров мамили су наше погледе. 

Припадао сам првој генерацији ђака школе у Груборском

Наслону. Моју генерацију чинила су деце породица Грубора,

Граховаца, Маринковића и Рељића. Седели смо по двоје у

клупама које су биле распоређене у два реда. Међу ученицима

било је знатно више дечака него девојчица. Наша учитељица

била је Бањалучанка Савка Рауш. Касније смо сазнали да је

била католичке вере. Памтим је као добру учитељицу, веома

захтевну, строгу и доследну у жељи да њени ђаци буду добри

ученици, да науче оно што је од њих захтевала. Ђаке који су

галамили или реметили ред на часу кажњавала је ударајући их

шибом по длановима. Преступ који би ученик направио, ма где

у школској здради или око ње, завршавао се казном која је увек

била физичка. И у томе је моја учитељица била врло доследна.

Ми нисмо ни размишљали, ни разговарали о томе да ли је овај

начин казне добар или не. Трудили смо се да не „добијемо шибе

по прстима“, како смо говорили. Родитељима се нисмо ни

обраћали, јер смо знали да ако кажемо да смо у школи „добили

шибом“ праве батине тек следе, али сада од њих.

И као појава, моја учитељица уливала је страхопоштовање.

Висока, витка и складно грађена, носила је хаљине, обично

кратких рукава, које су биле прошаране са више боја. Њене

ципеле, било плитке, било дубоке, увек су биле чисте и

навиксане. Коса јој је била плава, а лепе црте лица красиле су

велике, смеђе очи. Данас би за њу рекли – „права госпођица“. О

њеној лепоти причали су сеоски момци, нарочито када се, због

рата, вратила у родну Бања Луку.

Не могу да не поменем њеног брата Мићу. Била је то крупна

момчина која је ликом подсећала на сестру. Понекад је знао да

дође сестри у посету, као што јој је у посету долазила и мајка.

Мићу смо запамтили јер су се његове клетве нама ђацима, у

каснијим годинама, показале као пророчанство. За време

великог одмора, учитељица је одлазила до свог стана,
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су ишли на сезонске послове ван нашег краја. У једној таквој

групи нашао се и мој отац Неђељко. Са њим су на рад у

Француској отишли Бојан Грубор, Триша Николетић, Пане и

Милан Срдић. На раду у Француској остали су две и по године,

а након тога су се вратили сви осим Бојана Грубора.   Бојан

Грубор је остао у Француској све до краја свог радног века.

Вратио се и, како је био неожењен, наставио живот у Бачкој

Паланци, са братом који је у ово место колонизиран 1945.

Школа у Груборском Наслону

Зграда основне школе у Груборском Наслону саграђена је 1938.

године. Први ђаци сели су у школске клупе 1938/39. године. У

народу је називана „Школа у Груборима“ зато што се налазила

на простору који су насељавали Грубори. Најближе школи биле

су куће Шкорића, Симичића и Љаљића, а најудаљенија била је

кућа Рељића.

Школа је имала све оно што је било неопходно да се у њој

неометано одвија рад. Школску зграду чиниле су учионица са

клупама (скамијама), ходник и две помоћне просторије. У

поткровљу се налазио стан намењен учитељу. Школа је имала

двоја врата на супротним странама  – улазна врата, за ђаке и

грађане, и излазна, на која су ђаци излазили напоље, у клозет,

који је био саграђен уз школски зид на северној страни. До

учитељевог стана водиле су лепо обрађене дрвене степенице.

Учионица је имала три прозора који су пропуштали доста

дневног светла. На зиду је висила школска табла, а у углу поред

ње налазила се тучана пећ. У другом углу био је сталак за лавор

са водом, спужва за брисање табле, картонска кутија за креду и

два-три прута (шибе), чију намену не треба посебно

објашњавати. Школски послужитељ био је Бранко, међу

мештанима и децом Груборског Наслона зван Браниша, човек

чија је кућа била најближа школи. Браниша, човек питоме

нарави, благим осмехом поздрављао је ђаке радећи свој посао.
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Грубори у борби за слободу

Ехо Невесињске пушке досегао је и до Босанске Крајине, до

Дрварског краја, до Грубора. Буна против Турака, како су

Крајишници говорили, покренула је овдашњи народ да масовно

и одлучно крене у борбу против Турака, да се ослободи  зулума

ага и бегова. На чело устанка овог краја стао је одважни Голуб

Бабић из села Трубар. Као четовође, са њим су кренули Илија

и Давид Грубор. О исходу Невесињске пушке и Босанске буне

одлучиле су велике силе, наравно, на штету устаника. А

Грубори четовође нису се вратили са бојишта.

Током Првог светског рата, као аустроугарски војници, момци

из Босне и Херцеговине ратовли су против Србије, Русије...

Неки се никад нису вратили с фронта. Од три брата Милана

Љаљића који су отишли на фронт, два су погинула, а трећи,

Стеван, искористио је прилику да се, као и многи други борци,

без отпора преда Русима, а потом је бродом из Владивостока,

са осталим добровољцима стигао на Солунски фронт, где се

прикључио српској војсци. Ту је Стеван остао до пободе, након

чега се вратио у Груборе, поштован и цењен као солунски

добровољац. Пепо Илишковић се са фронта вратио рањен, без

руке. Перица Грубор је са другим интернационалним

добровољцима бранио Шпанску Републику. Кад је Франко, уз

помоћ Немачке и Мусолинијеве Италије, однео победу

преживели шпански борци се извлаче из Шпаније. Зна се само

да се Перица Грубор вратио у Краљевину Југославију и да је

шездесетих година, уз војне почасти, сахрањен на загребачком

гробљу Мирогој.

Пред Други светски рат, Груборски Наслон имао је 423

становника. У редовима бораца народноослободилачке војске

било је 140 становника овог места, а међу њима 41 жена.

Партизанску споменицу 1941. добило је њих 22, а погинуло је

њих 30. Међу погинулима било је 18 Грубора. Познавао сам

сваког од њих. 
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вероватно да доручкује. За време кишних и хладних дана

остајали бисмо у учионици. Одлазећи у свој стан, учитељица би

нас строго упозорила да будемо мирни, а посебно би нагласила

„да се ни мува не чује“.

А ђаци ко ђаци, забораве се. После кратке тишине, почиње прво

шапутање које брзо прелази у жагор, а још брже у галаму и трку

по учионици. Од тишине до трке никад не би прошло пуно

времена. Изненада би настала тишина и сви бисмо за трен ока

били на својим местима. Шта се десило? У учионицу би крочио

Мића, који би из сестриног стана у два корака бануо у учионицу,

ошинуо нас погледом и претећим, повишеним гласом узвикнуо:

„Шта радите, шта се дерњате? Дабогда од топова бјежали, у

зубима кревет носили!“ Некада би клетву завршио речима

речима „фењер носили“. Током нашег школовања, Мића је ову

клетву изрекао неколико пута, али смо његове речи добро

запамтили. Током рата, бежећи у заклон од топовских граната,

помињали смо Мићу, питајући се како је погодио шта ће нам се

каснијих година дешавати.

Момци из нашег села Мићу нису волели и подругљиво су га

звали Шишман. Можда су о њему и нешто лоше открили, што

ми деца нисмо умели.

Прва генерација ученика школе у Груборском Наслону није у

својој школи завршила ни трећи разред. Када је 6. априла 1941.

године Немачка са савезницама напала Краљевину Југославију,

школа је истог дана престала са радом, а учитељица се  вратила

у родну Бања Луку.

Школска зграда, а првенствено наша учионица, с обзиром на

њену величину, имала је изузетну важност током

народноослободилачке борбе. У њој су састанке одржавале све

друштвено-политичке организације Груборског Наслона. И ми,

некадашњи ђаци, овде смо држали састанке као чланови

Савеза пионира Југославије. Чувајући козе, овце и говеда,

мењали смо на раду одрасле, који су се борили у јединицама

наше војске. Понекад је наша учионица претварана у болницу,

а ми пионири брали смо зреле шумске јагоде и доносили их

рањеницима.
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Поживео је сто пет година, што и пише на  његовом надгробном

споменику – великом, масивном крсту: „Овде почива раб Божији

Ђуђо Грубор, поживео 105 година“.

Ђуђо је имао сина Мију и ми смо, вероватно, по Мији названи

Мишићи.  Он је имао синове Михаила, Ђура и Даду. Мијо је остао

удовац па кад је зашао у старије године оженио се, како су

говорили, „некаквом удовицом Ђујовом Курбалијом“. Она је са

собом довела седморо деце из претходног брака. Неки од њих

су већ тада били одрасли момци. Када се то дешавало, Мијин

најстарији син Михајло није био код куће.  Он је био писмен, па

се запослио у  жандармерији. По речима мог оца и мојих

стричева, Ђујова је још за живота ђеда Мије постала глава куће.

Уз подршку своје деце из куће је истерала Мијине синове Ђура

и Даду. Ђуро је побегао у петровачки крај (Босански Петровац),

где је као слуга чувао стоку код једног домаћина. Дада је подаље

од очеве куће, причали су, саградио нешто „бајтице“ ( шупе).
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3.  ЖИВОТ У ЂЕДОВОЈ КУЋИ

Живот у породици, односи међу укућанима, међусобно

поштовање, рад, дисциплина – све то је пресудно зависило од

кућног домаћина. 

Кућом у којој сам рођен и одрастао, управљао је ђед, очев отац

Михаило. Кућа, стаје за стоку и други објекти саграђени су у

подножју брда Шаторница, али мало увише од самог подножја,

у камењару, да би се сачувала обрадива земља. У бело

окречена, са високом ластавицом, била је окренута ка југу. Била

је висока јер су у поткровљу направљене собе и била је највиша

у селу. Из даљине се могла видети како беласа, чак и са брда

са друге стране Унца. Кад се изађе из куће погледом се

обухватао велики простор дрварског краја. У нашем крају куће

су слично грађене – каменом озидане, двоводног крова

шиндром покривеног. Разликовале су се величином, као и бројем

помоћних објеката око њих. На основу тога могло се  наслутити

какво је економско стање домаћина. Кућу у којој смо живели

називали смо „ђедова кућа“. Мада она више не постоји, ми који

смо живи и данас је тако називамо. Две личности у нашој

породици о којима и данас са поносом говоримо јесу наш ђед

Михаило и његов ђед Ђуђо. Између њих као да никога није било

–постоји само „празнина“. Тек као одрастао, од оца и стричева

сазнао сам шта се догађало. Пажљиво сам слушао њихове

приче, као и  приче испричане од стране других људи и на

различитим местима. И све су се подударале. Ђуђо је, кажу, био

угледан домаћин. Имао је сина Мију. Становници Груборског

Наслона бирали су га за кнеза. Кнезовао је тридесет година и

као кнез заступао село пред органима власти. Ако би у селу

дошло до спора између људи, око међа или других несугласица,

кнез је попут миротворца помагао у решавању спорова. То није

био лак посао. Људи су бирали за кнеза разбориту, морално и

карактерно чврсту личност, човека правична, чија се реч слуша,

цени и поштује. Кнез није морао бити најбогатији човек у селу,

али свакако је морао бити добар домаћин. Бити тридесет година

кнез, сасвим довољно говори о томе какав је човек био Ђуђо.
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Грубори пред кућом у Груборском Наслону, 1936.



Ваше је све што је од бразде навише. Бразду пријећи не смијете.

Оно што вам припада ако ‘оћете зидом оградите.“ Тако је и било.

Јован је са породицом оградио своје имање. Била је ово

повелика површина са земљом ораницом и ливадом. Јован-Јоја

је имао ћерку Стаку, која се удала за Пану Палалића, и са њим

дошла да живи на очевом имању. Због породице Палалић ми

смо ову ограду звали „Панина ограда“.

Када је Михаило истерао Курбалије, позвао је браћу да се врате

у родну кућу. Оба брата су се вратила. Купио је и двадесетак

оваца и исто толико коза. Причало се да је купио и четири црна

вола (гароње). Сигурно је ђед Михаило имао уштеђевину, а и

доста велика пензија омогућила му је да све то уради.

Вероватно да ни Ђујова није сву стоку упропастила. Тако је кућа

Грубора подигнута „из пепела’’ и опет на солидне основе

постављена.

Када је са Курбалијама рачуне поравнао, браћу око себе окупио

и домаћинство на ноге поставио, Михаило је решио да се ожени.

Склопио је брак са Перком, коју су сви звали Пера, из бројне и

угледне породице Торбица. Имали су четири сина: Јову,

Неђељка, Стевана, Милутина и, најмлађу, ћерку Јелу. Након

ђедове женидбе, оженила су се и његова браћа, Дадо и Ђуро,

који су изградили своје куће.

Од Михаилових синова први се оженио Неђељко. Оженио се

Савом из породице Симе Граховца, кога су сви познавали под

надимком Тоћан. Породица Граховаца била је угледна и бројна.

Сава је имала четири брата и две сестре. Неђељко се оженио

пре него што је војску одслужио, што се у овом крају ретко

дешавало. У браку су изродили децу, синове Сретка, Здравка и

ћерку Персу. Ово троје деце родило се у Груборском Наслону.

Након колонизације, 1946. године породица се увећала за још

једног члана – родила им се најмлађа ћерка Јелена, прва

Груборка у Војводини. Сретка, рођеног 1928. године, ђед је од

миља звао Сретан.

Убрзо након Неђељкове женибе оженио се и Стеван. Он је

склопио брак са Милком, ћерком Симе Срдића, вредног
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Имао је кров над главом, али од чега и како је живео „то сам Бог

зна“. Угледно домаћинство је пропадало на очиглед некадашњег

сеоског кнеза Ђуђе. Како се осећао и шта је мислио у позним

годинама свог живота, можемо само да замишљамо. Михаило

се током службовања озбиљно повредио и његова повреда била

је видљива при ходу. Због тога је пензионисан и неочекивано се

вратио у своје родно село. Слушао сам какав је био сусрет ђеда,

остарелог кнеза, и унука. Пошто су се поздравили, руковали и

изљубили, ђед је упитао: „Мишане, колико дана код куће

остајеш?“ „Остајем за стално, ђеде, у службу се не враћам.

Пензионисан сам, добио сам пензију“, одговори му је Михаило.

Кад је ово чуо, старац се подигао са троношца, старачким

рукама обгрлио  Михајлове ноге око колена љубећи их, и рекао

му дрхтавим гласом, са сузама у очима: „Мишане, драго моје

дјете, не дај кућу. Курбалије нашу кућу раскућише!“     

Кад се сетим те приче о њиховом сусрету, и данас ми очи засузе:

остарели, онемоћали кнез, савладан тугом, и његов унук,

изненађен оним што се десилао за време његовог службовања.

Могу да замислим мог ђеда Михаила, у пуној снази, у

тридесетим годинама, колико је имао када је Курбалије потерао

из очеве куће, повређен до сржи и љутит, какав је знао понекад

бити. У сећању ми је слика мог ђеда Михаила, кад сам имао

седам, а он шездесет и седам година. Био је средњег раста,

широких рамена и прсат, крупних плавих очију, оштра погледа,

густих обрва и бркова. О нарави мог ђеда најбоље сведочи

прича Миле Симичића, нашег комшије у Дрварском крају, а

потом и у крају где смо колонизирани 1945, у Новој Гајдобри:

„Пред твог ђеда Михаила није смео свако стати. Знали смо и у

Босни какав је кад га у’вати уја у (љутња, бес). Није био крупан,

али онако четвртаст, био је јак, чврст“, говорио ми је комшија и

рођак Миле. Такав Михаило суочио се са Курбалијама и истерао

их из своје родне куће. 

Причало се да то није било лако урадити. Од Курбалија остао је

само Јован са породицом који је себи изградио кућу. Михаило га

је позвао да утврде међу. Ујармио је волове, плугом разорао

бразду, па се Курбалији обратио речима: „Ова бразда је међа.
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после 1921. године. Стеван се са породицом вратио у родни крај.

Породица се спасила, али из куће у Темерину понели су само

оно што се могло у рукама носити. Душан је погинуо у

народноослободилачком рату. Јела се вратила у родну кућу, а

након ослобођења удала се за Павла Мацута (теча Пају).

Синови ђеда Михаила живели су са својим породицама у кући

коју је он саградио. Била је то најбројнија породица у Груборском

Наслону – имала је двадесет два члана, једанаесторо одраслих

и једанаесторо деце. Због повећања броја укућана, било је

неопоходно обезбедити и услове за живот тако бројне породице,

те је саграђена још једна кућа,  „зграда’’, недалеко од ђедове

куће, и тако је било довољно соба и кревета за свакога. 

Највећа соба у ђедовој кући припадала је ђеду и баби. Звали

смо је „Ђедова соба’’. Стево са породицом имао је своју собу

знатно мању од ђедове. Између ових соба налазио се велики

простор у коме је на средини било огњиште (ватриште). Из

ђедове собе дрвено степениште водило је у собу ћерке Јеле и

цуре Милке. Цура Милка, дете од рођеног брата бабе Пере,

дошла је у кућу ђеда Михаила као мало дете, након смрти мајке,

и остала у породици све до удаје. Њихова соба била је у

поткровљу куће.

У новосаграђеној згради становали су Јово и Неђељко са својим

породицама. 

Како је кућа била сазидана на стрмом терену, ластавица је била

виша од забата. На ластавици, односно на челу куће била су три

прозора. Новосазидана кућа, „зграда’’, имала је исти изглед с

чела као и ђедова. Два прозора осветљавала су просторије у

доњем делу куће, док је трећи осветљавао собе у потровљу. 

Стара ђедова кућа и новосаграђена „зграда“ имале су вајат, а

оба вајата имала су прозоре. Пре но што су се породице

поделиле, нова кућа је служила само за спавање. И вајати су

имали исту намену. У ђедов вајат улазило се споља, док се у

вајат у нове куће улазило из собе.
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домаћина који је осим ћерке Милке имао и пет синова. У браку

су Стеван и Милка имали четворо деце: синове Ђорђа (Ђоку),

Мићу и Симу и ћерку Десанку. Сва њихова деца су рођена у

Груборском Наслону. 

Последњи се оженио Јово, најстарији од браће. Оженио се

Смиљаном Граховац. Имали су пет ћери: Јованку, Боју,

близнакиње Зорку и Радојку и, најмлађу, Персу, рођену после

ослобођења 1945. године. Свих пет ћерки рођене су у

Груборском Наслону. За разлику од браће коју је Први светски

рат омео у завршетку школе, Јово је имао завршену основну

школу.

Милутин се није женио и погинуо је у народноослободилачкој

борби.

Јела се удала за Душана, сина Стевана Љаљића, солунског

добровољца, који је, након 1921. године добио земљу и саградио

кућу у Темерину (Војводина). Мађарске окупационе  власти у

Бачкој су 1941. протерали све колонисте који су ту насељени
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стрица Стевана, где су један кревет делили Ђоко, Мићо и Симо.

У сваком кревету била је сламарица која је полагана на под

кревета и била је његове дужине и ширине. Сламарица је имала

отвор на средини горње површине, кроз који се пунила јечменом

сламом. Слама којом су пуњене сламарице била је добро

„умекшена’’ коњским копитама за време вршидбе. Понекад је,

уместо сламе, сламарица била пуњена „шушком’’, меким

листовима који обавијају клип кукуруза. Сламарица је била

прекривана плахтом.

И одрасли и деца имали су јастуке (узглавнике), најчешће два

мања, а ређе један дужи и шири. Сви јастуци имали су навлаке

од белог платна. Плахте и навлаке на јастуцима уредно су

пране. Било је покривача за пролетњи и летњи, као и за јесењи

и зимски период. Покривачи за пролетњи-летњи период били су

тањи и лакши – „неваљани биљци“, а за јесењи-зимски период

тежи и топлији  – „ваљани биљци“. 

Ваљани биљци су ткани дебљом вуненом пређом, а потом су

коњима преношени до Мартин Брода, на ушћу Унца у Уну, где

се налазила „ступа’’ за ваљање биљаца. При ваљању биљца

коришћена је вода из Уне и још понешто, како су ми причали, да

би били вунастији и знатно топлији. 

Осим ваљаних и неваљаних биљаца, у кући смо имали и

„кићени биљац“. Ткаље које су га ткале морале су бити врло

веште, јер је при ткању на тари требало са горње стране увезати

ресе различитих боја, и то целом површином биљца. Те су

ткаље морале бити не само веште при распореду боја, него и

надарене за уметнички рад. Тај биљац користио се за

прекривање кревета, а врло ретко за покривање укућана. Њиме

су се покривали само  гости посебно драги породици. 

У највећој просторији у кући налазило се огњиште (ватриште).

Огњиште је у свакој кући било својеврсно „светилиште’’. Око

огњишта се окупљала породица и гости који су долазили у кућу.

Највећа клетва је и била везана за огњиште: „Да Бог да ти се

огњиште угасило!’’ Што непосредно говори о важност огњишта,

као центра породичног живота.
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Ђед је увећао имање куповином обрадиве земље у најлепшем

делу Бастаса, у непосредној близини цркве и попове куће. На

овом имању сазидана је кућа и засађен воћњак. У њему су се

узгајале шљиве, па смо га називали „шљивик’’. Кућа је

коришћена само у време пољских радова у Бастасима. За

шљивик је мој отац говорио: „Имали смо највећи шљивик у

Бастасима, на најљепшем мјесту. Више од стотину сатабала

шљива засадили смо, заједно, наш отац, ја, Стево и Јово. У

прољеће кад цвјетају изгледало је ко да је снијег обијелио. А кад

роде и поплаве, плаветнило се из далека видјело. Нико као ми

такав шљивик у Бастасима није имао.’’  

Многобројна породица морала је добро организовати

свакодневни живот како би бројна деца  и одрасли били

нахрањени и обучени. 

Покућство у ђедовој кући подмиривало је потребе породице.

Свако од нас имао је кревет за спавање. Поједини кревети су

били направљени од квалитетног, јаворовог дрвета и у њима су

могле спавати две особе. Али, већина кревета била је од јелове

даске. Ђедов и бабин кревет стајао је у највећој соби у кући, у

којој смо дањивали током зимског периода. Налазио се у углу

собе, док је на другој страни био бабин ормарић и сандучић у

којима је она чувала ствари. Нама, деци, бабин сандук је будио

машту, јер кад би га отворила, мириси су откривали која су се

„блага“ у њему крила: кафа, јабуке, шећер... Кревети и ормани

ћерке Јеле и цуре Милке налазили су се у њиховој соби у

поткровљу куће. У тој соби била је и машина за шивење,

„Сингерица“. Кревети и ормани стрица Стевана били су у

ђедовој кући, а кревети и ормани Јове и Неђељка и њихове деце

налазили су се у „згради“. Поред ормана и кревета у собама је

било и сандука за одлагање чисте постељине, веша, пешкира и

плахти.

Деца су имала своје кревете, а по правилу у њима је спавало по

двоје. Женска деца спавала су, како смо говорили, „под ногама

родитеља’’ да не би делила постељу са браћом. И по три брата

су могла спавати у једном кревету, што се и дешавало код
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(„омач“) и слично. Умешено тесто планинка је помоћу лопара

(дрвене алатке сличне лопати) стављала на очишћено, топло

огњиште да се пече. Умешен хлеб поклапан је плеханом пеком,

купастог облика, са рукохватом на врху. На пеку је у њеном

доњем делу нагртан жар, како би се хлеб равномерно пекао.

Маша, метална алатка за нагртање и одгртање жара, служила

је и да се подигне пека. У нашој кући пекла су се најмање два

хлеба. На исти начин пекла се и кукурузовница, а пите, кромпир

и месо пекли су се у тепсијама.

Јели смо из дрвених здјела (чинија). Њих је било различитих

величина, веће за одрасле и мање за децу. Свако од укућана

имао је тањир (пладањ) и прибор за јело. Јело се дрвеним

жлицама, кашикама. По правилу, већину куваних јела јели смо

сви из једне здјеле. Но, одрасли су поред здјеле имали и тањире

(пладње). Не сећам се кад су доручковали одрасли, јер је њихов

доручак био рано, пре нашег. За време нашег доручка одрасли

су већ обављали послове ван куће. Остало ми је у живом

сећању да нико пре ђеда није почињао да једе. Дешавало се да

се ђед због нечега наљути и тада дуго, дуго пере руке, а

одрасли, који већ седе око софре, само се згледају и погледима

питају ко је ђеда наљутио. 

У кући је било качица за бели мрс, кајмак и скоруп. У мању

качицу је одлаган кајмак. Он је „скупљан’’ на овај начин: кувано

млеко (вареника) разливано је у више карлица (дрвених посуда

коритастог облика). Разливено млеко хладило се при чему се на

његовој површини хватала покорица, кајмак. Кајмак је скидан с

млека, сољен и остављан у качицу. Тако спремљен, кајмак је

био сачуван од кварења. Кајмак се служио кад у кућу дођу гости,

а требало га је имати кад се слави Божић, Ускрс, Ђурђевдан –

слава Грубора. Чистог кајмака није било у свакодневној исхрани,

него је скоруп свакодневно био на породичној трпези. Он се

правио тако што се у прокувано млеко, варенику, стављало

сириште да се подстакне сирење. Овако справљан сир,

помешан са кајмаком, имао је пунији, маснији укус и ми деца смо

га највише волели. Скоруп је остављан у веће качице и током
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На огњишту ватра није гашена, чак ни зими, када је чељад дане

проводила у топлијој просторији. У нашој кући то је била ђедова

соба. Увече би се жар на огњишту затрпао пепелом, а јутром би

се жар одгрнуо и ватра је поново горела. Огњиште је било равно,

а било је направљено од  иловаче. 

Посуђе се налазило у просторији где је огњиште. По броју,

изгледу и чистоћи могло се закључити о каквом се домаћинству

ради.

Посуђа је у ђедовој кући било много, што је у непосредној вези

са бројем чељади која су ту живела. Било га је у просторији са

огњиштем, али и у другим собама. Једна од жена била је

задужена за чување деце и исхрану свих чланова. Звали смо је

„планинка“. Планинке су се смењивала у складу са договором

унутар куће и увек се унапред знало која је следећа. У нашој

кући су се смењивале две планинке. Баба која је стално

боравила у кући, помагала је, усмеравала и саветовала снаје у

овим пословима. 

Око огњишта, на видном месту, налазиле су се: наћве, каце за

кисељење купуса, бучије, вериге са којих је висио брунзин,

котлови, каблине за помије... Склоњени од погледа били су:

тањири, кашике, тепсије, здјеле, чаше, рукатке, и ситно посуђе

за послуживање хране.

Део просторије у којој се налазило огњиште био је попатошен.

У том делу се седело и постављало за оброке. При оброку, јело

је стављано на софру. У ђедовој кући биле су две, већа и мања.

За већу софру седали су одрасли, док су за мању седала деца.

Одрасли су седели на троншцима, а деца на поду. Ђед је имао

свој троношац. Он је био највећи и најлепше обрађен. Троношци

су били глатко облањани и мало виши од колена.

У наћвама се налазило брашно. Биле су облика сандука,

широког око метар, а дугачког преко два метра. Унутра су биле

преграђене и у свакој од преграда налазило се брашно: јечмено,

кукурузно, а најмање је било пшеничног, купљеног брашна. У

самим наћвама била је уграђена „полица’’ (даска) на којој се

месило: тесто за хлеб  „кукурузовницу“, тесто за пите, резанци
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Док ђед није изградио наш бунар, вода је доношена из бунара

Миће Илишковића. Тај бунар није био пуно удаљен од наших

кућа. Но, без обзира на то, увек су по две жене из куће ишле на

бунар по воду како би могле помоћи једна другој. Вучију је било

потребно напунити водом, наместити је на леђа и учврстити

ужетом да не би склизнула. Када је био дан за купање деце и

одраслих, жене су морале више пута одлазити по воду. Био је

то напоран посао. Вода донета у вучијама са бунара пресипана

је у дрвени шкап или велику лимену канту, која је изгледом

подсећала на буре са отвором на врху, у којој је загревана за

купање. Свака мајка је суботом увече купала своју децу, а не

сећам се да сам видео где су се и кад одрасли купали, јер смо

ми, деца, одмах после вечере и купања одлазили на спавање.

У нашој кући велика пажња посвећивала се одржавању личне

хигијене. Сећам се да је мој отац знао рећи: „Ако не можемо бити

сити и одјевени, можемо бити чисти и умивени.’’

Поред купања чељади, велик и напоран посао било је и прање

веша, као и плахти на којима се спавало, посебно током зимских

месеци. У сећању ми је остао мирис постељине која се суши

унутар куће током зимских месеци. Тада нисам пуно размишљао

колики терет су носиле  жене, али данас мислим да је њихов

свакодневни посао био раван косидби или вршидби. 

На веригама – ланцу причвршћеном за греду изнад огњишта –

вешан је  котао у којем се кувала вареника, чорба, или неко

друго јело, или брунзин у коме се кувала пура (палента). Често

су коришћене и обе вериге.

Огњиште је било велико, са прекладом, челичном шином преко

које су намицана дрва да би се боље распламсала ватра. На

крајеве преклада биле су заварене металне шипке, рукохвати,

како би се померао по огњишту или уклањао кад су се на ражњу

пекла по два бравчета или прасета.

Кућа је осветљавана лампом или фењером, према потреби. Они

су пуњени петролеумом, који смо називали „петреуље’’, и који

смо куповали у Дрвару. Фењер је био заштићен металном жицом

и могао се носити, те је коришћен кад се иде ноћу, на пример из
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зимских месеци планинке су са њим зачињавале пуру. Посебно

умеће било је потребно за прављење „сирца“. Скоруп је стављан

у посебну направу, „торило“, правоугаоног или квадратног

облика, од дрвених међусобно повезаних, уредно обрађених

дашчица, без дна и поклопца. Напуњено скорупом, торило је

полагано на чврсту подлогу (најчешће под) а са горње стране на

њега је стављан терет који је својим притиском из сирила

потискивао воду. Након извесног времена, торило је окретано, и

тај поступак се понављао све док се сирац не осуши. Овако

осушен, могао је трајати месецима и јео се током целе године.

Да би се направили, сир, кајмак и сирац било је неопходно

одгојити, хранити и мусти краве, овце и козе. Посуде за мужу

називали смо краљаче (крављаче). Ових посуда било је више и

прављене су од дрвета. Имале су рукохвате и било их је већих

и мањих. Млека смо увек имали довољно, чак и током зимских

месеци, када се не музу овце и козе.

Било је пуно веровања везаних за узгој и негу стоке. Моја мајка

је с поносом знала да каже: „Кад сам дошла за Неђељка, те

зиме, четири су се краве отелиле и све четири су отелиле воле

(мушку телад).“ Веровало се да је ово указивало да ће њихов

брак бити срећан и богат децом.

Ђед је имао и пчелињак. Он се ослањао на кућу. Вршкаре су

стајале на дасци и биле су наткривене једноводим кровом. Било

је десетак кошница. Када се скупљао мед, пчеле су истресане

на ватру испред пчелињака, а мед са саћем у кошници уношен

је у кућу. С обзиром на начин долажења до меда, њега није било

у свакодневној исхрани. Восак је коришћен за прављење свећа

које су се користиле за крсну славу, Божић, Ускрс и сл.

Ко би седео поред огњишта могао је запазити и две каце за

кисељење купуса, као и две вучије (бучије) једнаке величине.

Запремина сваке од њих била је преко четрдесет литара. Вучије

су имале спљоштено-ваљкасти облик ради лакшег ношења на

леђима. Направљене од дрвених дуга, опасане металним

обручима, на врху су имале отвор за истакање и сипање воде,

као и дрвени чеп. У њима је доношена вода за пиће и  умивање.
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Брачни парови, ословљавали су једно друго именима. Ђеда су

одрасли чланови ословљавали са Ћиће, а ми деца звали смо га

једноставно  – Ђед. Бабу су ословљавали са Мама, а ми деца

звали смо је – Баба. Ђед и баба  своју децу називали су

крштеним именима, као и нас унуке. Снаје су своју заову

називале Сеја, а сви смо цуру Милку тако и звали. Браћа су своју

сестру називала именом, као и она њих. Именом их је

ословљавала и цура Милка. Пошто су у кући биле три снахе, сви

смо их звали крштеним именима. Тим именима и оне су се

међусобно ословљавале. Моју мајку одрасли чланови звали су

Снаша, а ми деца Нана. Стрина-Милку, одрасли су звали

именом, а ми деца звали смо је Тета. Стрина-Смиљану су и

одрасли и деца називали Снаја. Мога оца сва деца звала су

Тата. Стрица Стевана сви смо звали Ћић, а стрица Јову тако смо

и звали – Стриц Јово. Моја мајка и стрина-Милка свог девера

Јову звале су Брајо, а стрина Милка и стрина Смиљана мог оца

звале су Брајен. Моја мајка и стрина-Смиљана девера Стевана

звале су Брат, а све три снаје стрица Милутина ословљавале су

са Родан. 

Живот у ђедовој кући имао је свој свакодневни устаљени ток.

Устајало се, облачило, умивало, доручковало... Између оброка

није било ужине. Уколико би у кућу дошли гости, деца су

излазила из куће. Није им било допуштено да слушају разговоре

одраслих, и пред њима одрасли укућани водили су рачуна шта

говоре. Уколико би се у кући десила нека свађа, о томе одрасли

нису причали  у селу. Нас децу учили су да је важно да породица

буде јединствена и сложна. Да би се очувала слога у породици

и свих чланова породице, у нашој кући могла се чути изрека:

„Чувај свога и у гори вука“.

4. ЗИМСКИ И ЛЕТЊИ ПОСЛОВИ 

Током зимског периода, устајали смо касније него лети и с

пролећа. Послова је тада било мање, али су неки од њих, због

зиме и снега, захтевали већи напор и труд за њихово успешно

обављање. 
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млина и сл. Лампе су биле од стакла, са цилиндром, лако

ломљиве, те се пазило приликом руковања са њима. „Паљене’’

су увече и остајале упаљене док одрасли седе – мушки праве

опанке опуташе, вретена за преслице, жлице, кожухе..., а жене,

преду, плету, крпе поцепану одећу... У нашем крају говорило се

да „крпеж и трпеж, кућу држе’’. Колико је само труда требало да

се направе опанци, оплету чарапе, сачине кожуни за тако бројну

породицу како је била наша!

Ђедово имање било је на више места – „разбацано’’ од куће у

Бастасима до ливада на Мишића пољан, међусобно удаљених

више од седам километара. И то је, поред осталог, захтевало

добро организован живот како би се сви послови завршили на

време и како би живот могао несметано да тече. 

Породица је имала доста „блага’’. Говеда, оваца и коза било је и

до 150, и тај број стоке захтевао је пуно посла како би се она

одржала и како би се од ње припремило све оно што је

неопходно за живот.

Сви укућани који су могли да привређују устајали су рано. Није

се знало ко први устаје у овако бројној породици, нити се о томе

посебно разговарало. Они који су једног јутра устајали први,

следећег су могли да одспавају мало дуже. Послови договорени

претходне вечери, након вечере, морали су бити  на време

обављени. Договори су се поштовали. На послове се није смело

каснити. У сећању ми је да је последњи устајао ђед. Тачније, он

је последњи излазио из своје собе, обично за време доручка.

Мода је остајао дуже у својој соби да чита, јер је куповао књиге,

а читао је и „Политику’’, коју му је доносио неко из Дрвара.. Од

књига које сам у ђедовој кући читао биле су: Народна

пјесмарица, Стогодишњак, Први и Други балкански рат.

Свака породица има свој начин међусобне комуникације и

међусобног ословљавања својих чланова.  И у бројној породици

која је живела у ђедовој кући имала је специфичан начин

обраћања, који није био само поштовање кућног реда, кога су се

сви придржавали, већ је указивао и на међусобно поштовање и

уважавање, поготово поштовање старијих укућана.
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потом су цепани на делове који су били погодни за ложење. 

Велики снегови су били чести у нашем крају. Но, у сећању

многима старијим од мене, остао је „велики снијег’’, о којем је

мој отац испричао ово: „Полегали смо као и сваке вечери. Већ

прије неколико дана пао је снијег до кољена и вријеме се

смирило. Кад смо ујутро устали, имали смо шта виђети: из куће

се није могло од снијега лако изаћи. Толико га је преко ноћи пало,

до висине нашије врата од куће. Морали смо и лопар да

употребимо да снијег разбацамо и пртину до лопата у подруму

пропртимо. Уз помоћ лопата снијег смо рашчистили и пропртили

до стаја за оцве и козе, до свињаца, кокошињаца и локве. Овај

снијег био је жућкасте боје, што се никад ни прије ни послије није

десило.’’ Тај снег се дуго памтио и често се могло чути како за

некога кажу да је „рођен уз велики снијег’’, што значи 1929. године. 

Лети се раније устајало. Послова је било више, како за одрасле,

тако и за децу. Понеки од послова морали  су се обавити у тачно

одређено време, што је захтевало дисциплину свих чланова

домаћинства.

Летњи послови, кретали су припремама већ с пролећа.

Неопходно је било припремити алат за обраду земље.

Мушкарци су правили косишта за косе, држаља за лопате,

рогуље, грабље, јармове, оштрили мотике, секире, брадве,

крампове, поправљали зупце на грабљама, вилама, припремали

плугове, кола за извоз ђубра... Од свих радила, највише пажње

поклањано је коси. Добра коса је била веома цењена. Позната

је била „вацарка’’. Она се куповала у садашњем Кључу, а

тадашњем Вацар Вакуфу, код познатог мајстора ковача.

Причало се да је вредела колико и једна крава. 

Њиву је било потребно узората и припремити за сетву. Потом је

следила сетва јечма, кукуруза, кромпира, пасуља, конопље... А

како је пролеће одмицало и како се приближавало лето, послова

у кући било је све више.

Лето су обележавала два велика посла – косидба и жетва. То су

били послови којима се прикупљала храна за људе и стоку.

Косили су се и прикупљали сваки клас и  свака травка.

307Здравко Н. Грубор

Главни послови у овом периоду односили су се на негу стоке.

Зими се прелазило на шталско (стајско) сточарење. Осим коза,

стока није изгоњена на испашу. Козе су испуштане да би брстиле

израсле младице, „летораст’’, на грмовима храста, кукрике и

леске, у Главици или гајевима на Шаторници.

Стока је редовно храњена, напајана и стаја у којој је боравила

чистила. Крупној стоки храна (пића) полагана је у јасле. Говеда

и јунад у подруму имала су своја места  и била су везана

ланцима око врата. Коњи су били везани за јасле. Свако јутро

подрум је чишћен, а ђубре је одношено на ђубриште недалеко

од подрума. Стока је храњена ујутру и увече, а храна је

доношена из појате. Око подне стока је изгоњена на појило,

локву, да се напије воде. Уколико је локва била залеђена,

просецан је лед на више места. Ако би преко ноћи пао снег, што

се у овим крајевима често дешавало, разгртан је лопатом и

правила се пртина која је водила до стаја, појате и локве. Било

је дана кад је снег падао и дању и ноћу, те је чишћење и

разгртање снега био посао који се морао обављати више пута

током једног дана. Ове послове, по правилу, радили су

мушкарци. Жене су обављале јутарњу мужу крава и пуштале

телад да сисају.

Овцама се храна „полагала“ изван стаје, на отвореном, снежном

простору, који је за то био одређен. Сено из појата

распоређивано је на више места у мањим гомилицама. Овце су

пуштане из стаје, окупљале се око гомила сена, а иза њих на

снежној ледини није остајала ни сламчица. Овце су храњене

ујутру и предвече.

За огрев смо најчешће користили буково дрво. Оно се морало

благовремено припремити. Букве су сечене током јесени, у

планини.  Пошто се сасеку гране,  „чисто’’ стабло (влака)

довлачи се уз помоћ ујармњених волова одређеним, стрмим

каменим путем до куће. Влаке су потом слагане недалеко од

ђедове куће, на месту које је било подесно за њихово резање.

Понеке влаке биле су дужине и преко осам метара. Тестером су

резане на ћутке, дужине ложишта шпорета у ђедовој кући, а
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запремине десет литара (што је слободније превођено у десет

килограма). Потом су вреће са јечмом ношене на таван ђедове

куће, и сасипане у велике дрвене кашуне (сандуке). Тако се увек

знало колико је јечма овршено и како га распоредити да га има

до следеће жетве.

Један од важних летњих послова било је стрижење оваца. У

нашем домаћинству ово је био велики посао. Потребно је било

острићи преко стотину оваца и добијену количину вуне

припремити за пређу. Вуна је коњима одношена на Унац где се

прала. Опрану вуну требало је огаргашати, потом је савити у

кудеље и тако припремити за предење. Предена је на преслици. 

И припрема конопље за предење био је један од важнијих

летњих послова. Пожњевена конопља простирана је на траву у

непосредној близини конопљишта. Роса је квасила конопљу, а

сунце сушило, и то је трајало више дана. Осушена, доношена је

до ступе, направе којом је ломљена и на тај начин је одвајана

кудеља за пређу од поздера. „Ступање“ је био термин којим је

означаван тај посао. Уз помоћ гребена са металним зупцима,

кудеља је развлачена и припремана за пређу. И конопља се, као

и вуна, прела на преслици. Конац од пређе (конопље) називали

смо „пртени“ и од њега је ткано платно за плахте, кошуље, гаће,

пешкире... Конац од вуне, називан је „вунени“, а служио је за

плетење чарапа, џемпера, ткање биљаца и сукна. 

Можемо замислити колики је рад требале уложити да се

припреми пређа. Да би тај посао био обављен скупљане су

„преље’’, жене и девојке, а и момци су са њима прели, шалили

се и певали.

За израду тканина од пртене и вунене пређе од највеће

важности била је тара за ткање, а за израду одеће, простирки и

покривача од те тканине машина за шивење. У нашој кући била

је и тара на којој су жене ткале, и машина за шивење

„сингерица“, на којој је шила тетка Јела. Она је на „сингерици“

овладала техником шивења, а вредна и прецизна, каква је била,

свој радни век је завршила као пословођа кројачке задруге

„Слога“ у Београду. 
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Најпре се косила бара у Бастасима. На тој бари трава је

сазревала пре него на околним брдима јер је ту било топлије.

Потом су се косили окрајци у Груборима. Тај простор био је

неподесан за орање због нагиба земљишта, камења и грмова.

Ливаде у брдима, по простору највеће, последње су кошене. Да

би оне биле на време покошене, поред мог оца и стрица

Стевана, у косидби су учествовали и други косци из села, као

што су и њих двојица одлазили да њима помогну при косидби.

Тако је на пример, за једну нашу ливаду коју смо звали Локвица

било потребно седам косаца да би била за дана покошена.

Добри косци били су изузетно цењени. Вешт косац могао је да

покоси сваку травку при грму или камену, јер свака травка била

је вредна као и зрно јечма. Жене су грабљама и вилама купиле

покошену траву. Косидба је, као и вршидба,  била посао свих

укућана. И сви су имали исту жељу – да се тај посао обави на

време и са успехом. 

Жетва је захтевала да пре њеног почетка све буде припремљено

како треба. Као и пре косидбе, требало је проверити какве су

косе, клепци, тоболци са брусевима, грабље и виле за

сакупљање покошених откоса јечма или жита. Припреман је и

арман (гумно), на коме ће се вршидба обављати коњима. 

Кад би покошено жито било довежено колима које су вукли

волови и садевано у плашће поред армана (јер јечам није

везиван у снопље), посебна брига је била око тога када ће се

почети врећи жито. Вршидба је почињала када је време

повољно, када наступеи ведар топли летњи дан, јер кад

вршидба почне – мора се до вечерњих сати завршити. То је био

дан кад се морало радити брзо, вешто и са што мањим паузама

за одмор. Овај темпо односио се и на људе, и на коње који су

коришћени приликом вршидбе. Ручак се тог дана није служио у

кући, већ се доносио до армана, како се не би губило драгоцено

време. Одмор је трајао онолико колико је било потребно да се

обави ручак. Вршидба се завршавала убацивањем сламе у

појату. Јечам превејан од пљеве, сакупљан је са армана и сипан

у вреће уз помоћ варићака, дрвене посуде ваљкастог облика,
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кошуља носиле су прслук и каупутић од вуне или сукна. Преко

дугачких кушуља жене су  носиле кикљу, тј. сукњу најчешће црне

боја и прегачу (кецељу), а у зимском периоду, ко је имао, носио

је и царзу, сукњу од дебљег вуненог ткања. Преко кикље или

царзе, жене су увек носиле каницу (платно ткано у разним

бојама и шарама, ширине од седам-осам сантиметара које се

везивало око струка). Канице које су девојке носиле биле су

посебно лепо исткане и извезене. 

На ногама, девојке су носиле беле чарапе, а удате жене чарапе

црне боје. И жене и мушкарци носили су опанке, а касније

ципеле.

Жене су и лети носиле прслуке, кошуље и преко њих кикље и

тканице. За одласке на сајмове облачиле су се свечане кошуље.

Оне су се разликовале од свакодневних, јер су биле извезене.

За те прилике и таканице су биле пособне. На ногама су сви

имали ципеле. 

Мушкарци, поготово момци и дечаци, лети су носили такозвану

личку капу. Капа је била округла, ободи су јој били црни, а на

темену капа је била црвене боје. Низ врат и леђа висиле су ките

црне боје. На ношењу ових капа нарочито је инсистирао поп

Тодор Срдић. Он је истицао да је ношење ових капа знак

припадности својој нацији, односно Српству. Црвена боја је

симболизовала крв Косовских јунака, црни ободи жал за

погинулима, а ките које су се спуштале низ врат и леђа

симболизовале су сузе. 

Како се породица развијала и економски јачала, све мање је

било ткања и све чешће су се одевни предмети куповали у

Дрвару.

5. ВЕРСКИ ПРАЗНИЦИ

Ђурђевдан – крсна слава Грубора 

Ђурђевдан, нашу, крсну славу, са нестрпљењем и радошћу

ишчекивали су и деца и одрасли. 
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Након жетве и вршидбе, на ред су долазили јесењи радови:

брање кукуруза, вађење кромпира, млаћење пасуља, сечење

купуса, брање шљива, сакуљање лука... затим, клање оваца,

коза и свиња, чије је месо сушено и током зиме трошено за

исхрану. То осушено месо називали смо „посјек“. 

Домаћин који је бринуо о својој породици, о њеном опстанку и

животу, након косидбе, жетве и убирања јесењих плодова, знао

је, у односу на број чланова породице, са колико хране сме да

уђе у зиму. А то је било потребно знати како би се потрошња

хране распоређивала до следећег пролећа, када приспева

коприва, зеље, започиње мужа. 

Како је бринуо о исхрани чељади, домаћин је морао бринуту и о

исхрани стоке преко зиме. Морао је припремити сточну храну и

у односу на то одредити коју ће стоку задржати преко зиме, а

колико ће стоке продати на сточној пијаци у Дрвару.

О изради одеће старале су се углавном жене. Плеле су вунене

чарапе, прслуке или пршњаке, џемпере дугих рукава-„маје“.

Шиле су кошуље, гаће, сукње-„кикље’’, пешкире, мараме-

повезаче, прегаче. Ткале су плахте, платно од конопље или

памука, биљце, сукно, тканице... Сукно се правило дорадом вуне

у ступама, „ваљаоницама“, на реци Унац. Било је црне или беле

боје. Кошуље су се правиле од конопље у белој боји или од

памучне пређе која је купована.

Кошуље, и мушке и женске, биле су беле боје. Богато су

украшаване везом на грудима и  рукавима. 

Током зиме, мушкарци су носили белу кошуљу дугих рукава,

пршњак (плетени прслук без рукава), мају (плетени џемпер),

аљинац (данашњи сако), аљину (одевни предмт сличан капуту,

који је био испод колена и могао се закопчати). Главу су

покривали капом са шилтом, коју смо називали мица. Носили су

се вунени и козји кожуни, а касније и дугачки капути. 

Жене су носиле дугачку кошуљу беле боје, а на глави повезачу,

мараму, исте боје. Испод кошуље жене су носиле вуштан

(данашња поткошуља) који је био од лепшег платна. Преко
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сви гости би улазили у ђедову собу где је била постављена

вечера. Ми (деца) бисмо вечерали и одмах одлазили на

спавање. Оно шта се дешавало у ђедовој соби након тога,

сазнао сам касније од моје мајке: „За време вечере, у почетку, и

помози Боже, све тече по некој мјери. Но, како вече одмиче,

вриска и пјесма почињу. А после вечере, до поноћи тутњава се

не стишава. У томе су најгрлатији били мој свекар и мој ћаћа

Тоћан’’ – причала је она.

После поноћи, кућама су се разилазили они чије су куће биле

ближе нашој. На спавању су остајали они који су дошли из

далека. За њих су спремани кревети да преспавају, а укућани су

се сналазили где ће се одморити и преспавати, јер су своје

кревете уступали гостима. Како је време у мају било топло,

многи од укућани спавали су у појатама.

На сам Ђуђведан, они гости који су ишли да заноће у својим

кућама  враћали су се у раним преподневним сатима. Понекад

се дешавало да их на сам дан славе дође више него што их је

било предходне вечери. Славље уз јело, пиће, песму, шалу и

игру трајало је до дуго у ноћ. После поноћи, као и предходног

дана, гости који станују ближе одлазили су кућама, а они други

су остајали у кући. Трећег дана славе, у јутарњим часовима,

поново су се окупљале званице, да се настави са јелом, пићем

и песмом, а после ручка би се гости разилазили. Одлазак гостију

називан је уставци. Гости су одлазили певајући са одраслим

укућанима, уз грљење, љубљење и захваљивање. То је био знак

да је Ђурђевдан достојанствено и свечано прослављен. 

Домаћин куће и укућани чинили су све да њихови гости буду

угошћени и да се пријатно осећају у њиховом дому. Трудили су

се да званицама наша слава остане драга успомена и да

следећу са нестрпљењем очекују. 

Наша породица била је у пријатељским и кумовским везама са

великим и бројним породицама: Стевана Торбице, Тоћана

Граховца, Симе Срдића са Хрњади, Стевана Срдића из

Заглавица, Јована Ромића, Лаза Трикића са Каменице, Петра

Пеће Граховца...
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Припреме, да се Ђурђевдан што свечаније прослави, почињале

су доста пре саме славе. Јела и пића спремано је толико да их

и након тродневног славља преостане или, како се говорило,

„претекне“. Кућа је за Ђурђевдан морала бити сређена, чиста,

опрана. Чељад су за тај дан облачила најсвечанију одећу.

Славска трпеза је била разноврсна и богата. На њој је било

белог мрса, цицваре, пите, бравећег и свињског печења. Сто за

којим су седели гости, са ђедом на челу, био је прекривен белом

плахтом. Ту свечану трпезу  чинило је више столова намештених

један до другог, како би све званице имале своје место за истим

столом. За трпезу је могло сести више од двадесет гостију.

Постављана је у ђедовој соби, а званице су имале предност над

укућанима. Да би сви гости могли стати било је неопходно да се

из ђедове собе изнесе сав намештај како би у њу стали столови

и клупе за свечану трпезу. 

На столу су размештене посуде са храном, здјеле, тепсије,

тањири и кашике, а како је породица економски јачала, дрвене

тањире и кашике, заменили су тањири од порцулана и метални

метални прибор за јело. Ракијске и винске чаше као и флаше са

пићем биле су размештене средином стола. Ракија се пекла од

наших шљива из басташког шљивика, а вино и остале ракије

куповани су у Книну.

Посебно свечан чин био је дочек гостију уочи Ђурђевдана.

Унапред се знало ко на долази славу – ко ће на њу доћи пешке,

а ко ће дијахати на коњу. На коњу се долазили бабин брат

Стеван Торбица и муж бабине сестре Лазо Трикић из села

Каменице. Остали гости били су ближе нашој кући, те су на

славу долазили пешке. При уласку у кућу, званице су дочекиване

загрљајем и пољупцима, а они су узвраћали честиткама и

добрим жељама укућанима и домаћину. Како су пристизали,

гости су седали око огњишта. Кад седну, почињало је

наздрављање: ђед сипа ракију у ракијску чашицу, додаје је уз

наздрављање најближем госту. Поред њега седе пријатељи и

кумови, па ракијска чаша иде редом, уз здравице и добре жеље.

Ниједан гост се при том није смео прескочити, осим жена, које

нису пиле ни вино ни ракију. Након поздрава и наздрављања,
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После шестонедељног поста, сам поглед на трпезу мамио је

осмех на лица, како нас деце, тако и одраслих.

Најсвечанији део почињао је пре ручка, кад баба и ђед устају и

полазе ка углу собе, према истоку. Иза њих двоје стају одрасли,

а иза њих деца, сва близу једна других, како би ближе ђеду и

баби да што боље чују Оченаш. Баба и ђед се крсте, а то раде

и сви остали. У свечаној тишини ђед чита Оченаш. С времена

на време се крсти, а и остали за њим. Ђеда одрасли заклањају

својим телима, те деца мало заостају при крштењу, јер се крсте

кад виде да то чине родитељи. Кад ђед очита Оченаш одрасли

седају за софру и почиње ломљење чеснице. По правилу,

чесницу ломе два брата који седе један наспрам другог за

столом. Браћа устају, исправљају чесницу исправљају на сред

стола, с врха ломе по парче, како би могли да на то место

наместе шаке и, као по команди, почињу да вуку чесницу свако

на своју страну. Чесница „попушта“ и ломи се на два дела.

Уколико би се десило да се чесница разломи на два једнака

дела говорило се: „Једнаке су снаге!“ Ово се дешавало врло

ретко. Пошто се чесница преломи, сви устају и прекрсте се, а

ђед са чашицом ракије у руци наздравља: „Христос се роди“, а

сви му у глас одговарају: „Ваистину се роди!“ Тада би почињало

мирбожење, тј. међусобно честитамо Божића. Најпре се одрасли

пољубе и честитају Божић ђеду и баби, потом честитају Божић

једни  другима, а на крају деци. Након мирбожења, сви седају

на своја места за софром. Чесница се ломила на мању парчад

и свако би добио једно парче. За онога код кога се нађе метални

новчић, сматрало се да ће те године бити срећан.

Тек након овога почињао је свечани Божићни ручак. Јела су се

смењивала одређеним редом у складу са обичајима. За столом

се разговарало тихо, у свечаној атмосфери.

Разговор прожет смехом постајао је све гласнији. Сва лица била

су озарена, срећна, пуна веселости – прославља се најлепши

хришћански празник  Божић! 
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Бадње вече и Божић

Бадњи дан у нашој кући био је посебан. Одраслих је било више

у кући и ужурбано су се кретали око огњишта. Кућом су

одзвањали смех и гласни разговори. Често су се чули повици и

дозивања: „Саво, донси велики брус из моје тобалице“, захтевао

је мој отац; „Милка, донеси толе воде“,  оглашавао се мој стриц.

Одрасли укућани припремали су се за клање бравчади и њихово

печење. Сви укућани, били су добро расположени и непрестано

у покрету. 

Увече је чесница већ била умешена. У њој се налазио и метални

новчић. Две жене би донеле чесницу и положиле је на очишћено

огњиште. „Донесите неколике овчије и козје ноге’’, оглашавала

се баба и настављала: ‘’Свака од вас да узме по једну или двије

бравеће ноге да са њима чесницу прошарате.“ На чесници су

остајали отисци папака, затим би била поклопљена великом

пеком на коју се нагртао жар. 

На Бадње вече вечерало се у ђедовој соби. Одрасли су седели

за својом софром, а нама се обично бавила цура Милка,

позивала нас и упућивала шта треба да радимо. Она је у врећи

доносила сламу коју је истресала у угао собе. Потом је у сламу

убацивала орахе, смокве и лешнике. Ми смо, четвороношке,

тражили орахе и смокве док смо истовремено букали

(опонашали букање волова). Наше гурање и букање прекидала

је цура Милка речима: „Доста букања!“, и ми смо одлазили за

софру који је била за нас постављена.

Вечера је била посна, а цела породица на окупу, у једној соби,

дочекивала је најлепши празник  – Божић.

На Божић свечана трпеза постављана је у ђедовој соби. На

средини стола налазила се упаљена велика свећа. У углу собе,

на два ражња налазила су се два печена брава. Друга два

печена брава остављана су у кући. Свећу на столу окруживале

су тепсије, здјеле, тањири са разноврсним куваним и печеним

јелима. И на нашој дечијој софри било је све исто, осим свеће.
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ће змије ређе уједати овце ако на Лазареву суботу неко од

одраслих изведе овај обред: узме се пека у једну руку а другу

неки метални предмет којим се удара по њој, па се пролази

поред торине у којој овце ноћу бораве.и узвикује: „Бјежи змијо

плазавица, уби свети Лазарица!“ 

На црквени празник Цвијети девојке су се јутром умивале

„посебном“ водом. Предходног дана набрале би лепог, мирисног

цвећа. С вечери то су цвеће потапале у неку посуду са водом.

Цвеће би преко ноћи одстајало у води, а девојке би се јутром

умивале том водом, надајући се и желећи да буду лепе као цвет.

* * *

Село Груборски Наслон више не постоји. Остало је само његово

име записано у књигама. И у нашем сећању. 

Данас у том селу живе три породице Грубора, две Мишића и

једна Обрадесића. Школе у Груборима више нема, а двоје деце

која у селу одрастају школују се у Дрвару.
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Мали Божић (Српска Нова година)

На Мали Божић, нас децу будили су у свитање зоре. Облачили

смо се и одлазили на арман. Нас је водича цура Милка и још

неко од одраслих. На арману би неко од одраслих просуо сламу

која је након Божића, трећег  дан, скупљана и остављана у врећу

за овај дан. Ми, деца, поређани у ред хватили бисмо се за руке.

Најстарије од деце једном се руком хватало за вршу, а другу руку

пружало ономе до њега. Држећи се за руке трчали смо око врше.

При том смо рзали имитирајући рзање коња. Нашу трку и рзање

прекидао је глас некога од одраслих: „Доста, вршидба је готова,

јечам је родио!“ Сви смо још мало остајали на арману, а потом

би најстарији од нас дозивао, што је могуће гласније, два

домаћина, који нису морала бити из нашег села. Најстарији од

нас, Сретко, најчешће је дозивао Симу Томића, угледног

домаћина из Бастаса. Дозивао га је овим речима: „Ој, Симо

Томићу, донеси нам суврећицу (врћу, арар), да ти успем

суражицу (помешане ражи и јечам)!“ (Каснијих година,

размишљајући о овом обичају, схватио сам да је наше трчање

по арману требало да „дозове“ срећну и берићетну вршидбу, а

да је дозивање угледних домаћина имало за циљ да покаже како

је наше домаћинство тако ојачало да у њему има јечма и ражи

више него код онога кога дозивамо.) Након тога, промрзли,

враћали смо се у своје кревете. 

Најстарији од нас, Сретко, и цура Милка одлазили су у подрум и

тамо воловима шишали длаку око рогова, а њихове вратова

премазивали су густим скуваним и стученим пасуљем – да их

при орању и вучи јармови не нажуљају.  

Лазарева субота и  Цвијети

Лазарева субота и Цвијети остали су ми у сећању због обичаја

који су се обављали у кући, а имали су за циљ да помогну

продици.

Змија је у нашем крају било много. Убијали смо их, јер су оне

биле опасне за овце кад их изгонимо на испашу. Веровало се да
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Златна свадба Недељка и Саве Грубор, Нова Гајдобра, 1967.



Недавно сам био на темељима срушене ђедове куће. Моје

родне куће. зграда још стоји, празна и пуста, а зуб времена

полако je нагриза. 

Никада у животу нисам доживео такав несклад: У сећању ми и

даље живи јасна слика стада оваца и говеда Мишића,

Илишковића, Обрадесића, Николетића, Симичића и Љајића. У

ушима ми одјекује звук звона на овновима, клепке на козама,

бронзе на воловима. Чујем песму косаца како се увече кући

враћају, са косом на раменима и тобалицама о појасу. Певају као

да нису косили читав дан. Одјекују чобанске песме момака и

девојака преко околних брда... А, при том, мојим родним крајем

влада гробна тишина. Шума је порасла и све прекрила. Из

некадашњих огњишта расте коров. Јасна слика сећања бледи,

а сета, бол и туга захватају ме све јаче при погледу на камене

ластавице кућа, на којима као авети зјапе празни прозори...
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Vinko Stojanov, Bačka Palanka

IZ TOPONIMIJE I ISTORIJSKE GEOGRAFIJE SREDNJEG 
PODUNAVLJA

Opšte napomene

Prvenstveno ćemo navesti imena naselja i druge toponime na
području srednjeg Podunavlja, za koje je pouzdano utvrđen, ili se
pouzdano može pretpostaviti, njihov kontinuitet u postojanju od vre-
mena antike pa sve do Mohačke bitke, i koji su sačuvani u
određenom obliku sve do današnjih dana. Taj kontinuitet pret-
postavlja i određeni civilizacijski i etnički kontinuitet. Takođe ćemo
dati etimologiju navedenih toponima radi boljeg sagledavanja etnosa
na području njihovog  rasprostiranja.

Osobine prema kojima su davani nazivi predelima mogli bismo
podeliti na: hidrogeografsko-orografske, prema vrsti zemljišta i
načinu korišćenja, preostalom nazivu naselja, istorijskom događaju
i sl., zatim lokaciji nekog objekta ili oznake međe, prema starim
verovanjima i sakralnim objektima i dr.

Za identifikaciju naziva naselja i drugih toponima, poslužile su stare
katre: Bačka i Bodrošča županija pre Mohačke bitke – po dr. Đuli Du-
dašu, karta južnog dela Bač-bodroške županije iz 1769, topografske
i katastarske karte iz XIX veka, kao i sadašnje topografske i katas-
tarske karte raznih razmera. Korišćeni su i radovi navedeni u litera-
turi, kao i stručna literatura i rečnici.

Ovde se pre svega obrađuju ciljano toponimi iz preantičkog, antičkog
i perioda do Mohačke bitke za koje se može pretpostaviti da su
slovenskog ili praslovenskog porekla, odnosno njima srodnih naroda
ili etničkih skupina, a u cilju dokazivanja određenog civilizacijskog i
svakog drugog kontinuiteta postojanja tih naroda na ovim
područjima. Ovo nikako ne znači da se osporavaju na ovom području
toponimi koji proizilaze iz latinskog jezika u rimskom periodu, kao i
grčkog, mađarskog ili nekog drugog jezika u periodu do Mohačke
bitke.
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Bukin (sada Mladenovo), naselje nizvodno od ušća Mostonge, leve
pritoke Dunava, na obodu aluvijalne terase. Prvobitni naziv
zabeležen u mađarskoj leksici je Buki. Sličan toponim sa osnovom
na Buk- nalazi se na više mesta u Podunavlju i vezan je za nazive
božanstva-svetilišta, naselja i predela. Neprihvatljivo je mišljenje da
naziv potiče od imena mađarske grofovske porodice Buki. Budući da
se titula grof dodeljuje nižem plemstvu, malo je verovatno da je gro-
fovska porodica Buki bila vlasnik više naselja i predela sa sličnim
značenjem u Podunavlju (na primer: Bukovac kod Sombora, kod
Petrovaradina). Pre će biti da je ime te grofovske porodice nastalo
prema naselju Buki.

Čeb/Čib (sada Čelarevo), naselje istočno od Bačke Palanke; u
prošlosti verovatno naziv sakralnog mesta, s obzirom na veoma
značajno arheološko nalazište – veliko groblja iz više vremenskih
razdoblja. Tumačenje prema: čarati, (arh. čvarati, vračati); Чєрть;
analogija sa Šveb = Šeb, Čeb, naziv prema etničkoj skupini koja je
pod zaštitom vrhovnog svetlog božastva; slične etimologije je i naziv
naroda Sarmati, čije su Švebi pleme.

Derš (Drž, Derž), bivše veće utvrđeno naselje severozapadno od
Bača, ranije verovatno sedište episkopije, a posle sedište opatije-
prepostije. Poreklo naziva treba tražiti u reči drž = tvrđava. Na karti
je lociran sa desne strane Mostonge. Na ovom širem području se
nalaze objekti bivše biskupije, odnosno Tomori-puste. Primećuje se
da su nazivi Bač i Drž sinonimi (državina, tvrđava).

Futok (Futog), veoma staro naselje u neposrednoj blizini Novog
Sada, na levoj obali Dunava, na nekadašnjoj lokaciji bivšeg
uzvodnog uliva reke Tise. Dr Žarko Milošev, u monografiji Mostonga
i vode Zapadne Bačke, u poglavlju Hidrografija i evolucija rečnih
tokova, navodi da je u epohi aluvijum Dunav obilazio Titelski breg sa
severne strane, da je vremenom probio prevlaku između Titelskog
brega i Fruške gore (deonica Slankamen-Petrovaradin), i da je Tisa
jedno vreme tekla sa obe strane Titelskog brega, sve dok se uzvodni
uliv nije zasuo. Ovo zasipanje uzvodnog uliva Tise se najverovatnije
desilo u istorijskom vremenu, neposredno pre antičkog perioda. U

Toponimi prema karti Đule Dudaša

Apatin, grad na obali Dunava. Naziv prema sedištu opatije.

Bač, grad sa velikom tvrđavom po kojem je čitava županija, odnosno
geografska i administrativna oblast, dobila ime. Slični nazivi postoje
na širem području Podunavlja i Balkana. Očigledno je naziv sloven-
skog porekla, najverovatnije potiče od reči bačina, baščina, baština
(državina), a u ovom slučaju znači tvrđava. Prvi pisani spomeni
potiču iz vremena dolaska Rimljana na obale Dunava. 

Bačka Palanka, naselje koje prvi pisani izvori, iz 1486. godine, pom-
inju pod nazivom Pešt Ujlak (Ilok), na levoj obali Dunava, naspram
Iloka. Naziv potiče od пєщь (s.sl) = peć, verovatno u smislu sinonima
za ognjište, dom. Ovakvi toponimi se javljaju na više mesta. Peć na
Kosovu, Pešt u sklopu naziva Budimpešte, Pečuj u Mađarskoj i dr.
Prema nekim izvorima, u antičkom periodu, u sklopu Rimskog
limesa, na mestu Palanke nalazilo se rimsko utvrđenje Remesiana.
Ovo utvrđenje (palisada, palanka) je bilo najverovatnije na tzv.
„Turskom bregu“ kao stražarnica-osmatračnica na bačkoj strani
naspram Cuccium-a (Iloka), tvrđave i naselja na Rimskom limesu.
Podsećamo, imajući u vidu zamenu suglasnika b/p, da je palanka
sinonim sa nazivima var, burg, i da je prestonica kralja Filipa II Make-
donskog, oca Aleksandra Makedonskog, nosila naziv Pela. Kasnije,
u turskom periodu, dobija naziv Palanka.

Bodrog, stari grad i tvrđava severozapadno od Sombora, čiji naziv
ulazi u sastav  imena čitave administrativne oblasti, Bač-Bodrog žu-
panije. Ova reč se pojavljuje i u gornjem Podunavlju (Slovačka), kao
naziv za reku Bodrog, a u Pribaltiku kao naziv za plemensku skupinu
Bodrići.

Bogojevo (Gomboš u prevodu na mađarski), naselje na levoj obali
Dunav, na obodu aluvijalne terase, naspram tvrđave Erdut koja leži
na drugoj strani Dunava. Naziv naselja je slovenskog porekla, izve-
den je iz reči bog, verovatno prema hristijanizovanom nazivu starog
svetilišta sa osnovom od naziva slovenskog, odnosno praslovenskog
božanstava Bak (Buk, Boh, Bog). 
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Toponimi koje navodi Dušan Popović

Bođani, naselje na obodu aluvijalne terase, zapadno od Bača, pored
manastira Bođani, navodno osnovanog uz pomoć Bogdana,
pravoslavnog trgovca iz Dalmacije, i posredovanjem Đurđa Jakšića.
No, mi sumnjamo u etimologiju која se zasniva na ličnom imenu Bog-
dan. Budući da se radi o starom svetilištu (lekovita voda, vodica),
treba smatrati da se radi o hristijanizovanom nazivu, kao u slučaju
Bogojeva, sa osnovom od naziva nekog od slovenskih božanstava,
što bi značilo da je pojavljivanje imena trgovca Bogdana slučajnost.

Buklješ/Bukles (sada Maglić, pre Drugog svetskog rata Buljkes),
naselje istočno od Silbaša, a severno od Čeba. Etimologija slična
kao za naselje Bukin, sakralnog značenja – božja šuma? Kasniji
naziv Buljkes je nastao zamenom mesta fonema k i lj. No moguće je
slično izvođenje od naziva Buljkes/Bulkes, gde imamo osnovu
Bul(ø)k i gen. nastavak -es, Bulk-es u značenju božje, kao kod Bo-
gojeva.

Despotovo, naselje severno od Silbaša. Naziv naselja prepoz-
natljive etimologije, u smislu: svojina despota. 

Parabuć (sada Ratkovo), naselje istočno od Odžaka. Moguća eti-
mologija: flektivno sintetička složenica Para-buč; imajući u vidu
smenu b/p imamo prvi deo Vara-, a drugi deo u značenju buka,
bučanje, grmljavina; imamo značenje Parabuć =  Varabuč u
značenju Varova grmljavina. Moguća i druga etimologija: na osnovu
se dodaje dvostuki sufiks, Par-ab-uć, gde je osnova, imajući u vidu
smenu b/p, u značenju Varь = grad (dvorac), naselje; arhaički sufiks
(a)b za prisvojni pridev sa savremenim sufiksom (a)v, važi analogija
kao kod Srb prema Horev (Hrvat) i nastavka -uć/-uč/-uk, koji može
da ima i značenje deminutiva. Parabuć bi, prema ovoj etimologiji,
imao značenje gradić, palanka.
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tom smislu ćemo vremenski sagledati i etimologiju: naziv je složenica
od prefiksa i osnove, вь-токь; u jednoj fazi razvoja jezika ovaj pre-
fiks je pretrpeo glasovnu promenu vu > u, od kada imamo reč u-tok.
Moguće je da je u nekoj fazi glasovna vrednost vu, kada je došlo do
kontakta sa Gotima – imajući u vidu smenu v > f (u ovom slučaju
germanizam) – nastao naziv Fu-tok. 

Obrovac, naselje na lesnoj terasi, u blizini Bačke Palanke, čiji naziv
vodi poreklo još iz vremena avarsko-slovenskih seoba na ovom pros-
toru. Ob(a)r, Ob(a)rin je slovenski naziv za Avar, Avarin. Interesantno
je da takav naziv naselja postoji i u severnoj Dalmaciji.

Vajska, naselje na obodu aluvijalne terase zapadno od Bača.
Poreklo naziva treba tražiti u nazivu boga Vaišne (Višne); moglo bi
se reći da je to ime  praslovenskog (sarmatskog) porekla. Ovde treba
odmah ukazati i na vezu sa nazivom Vajiš, koji označava prirodni
vodotok (bivši rukavac Dunava) u ritu blizu naselja Vajska. 

Zend, Zond, značajna tvrđava severno od Sonte, koja verovatno
vuče naziv od imena tog mesta. Možda bi poreklo naziva takođe tre-
balo tražiti u indo-iranskim vezama: u st. iranskom zend = život, svet.

Siplak, bivše naselje severno od Sonte, prema Apatinu. Etimologija:
S(i) kao prefiks je nastao od Š, Č < ŠČ; pl < bl, indoevropska smena-
alternacija b/p u osnovi b(a,e,o)l; pridevski sufiks -ak; sve u značenju:
(ono) što (je) oblo. Siplak je ekvivalentno Sib(e)lak = Siberan (pride-
vski sufiks -an, -in) = Siveran, Severjan, Severin (smena b > v), od
čega je nastalo ime etničke grupe Severini, (Hiper)borejci, (a)borigini

– od Boreja.

Ujfalu – Novo Selo, naselje severno od Sonte, prema Apatinu. Eti-
mologija je jasna. Interesantno je primetiti da se na karti Đule Dudaša
naselja Siplak i Ujfalu, u blizini tvrđave Zond kod Sonte, pojavljuju u
sličnom ili istom obliku i južno od Bača, i to naselja Ujfalu i Siplak
(sada samo predeo sa leve strane ušća Mostonge, odnosno ustave
Gatara) i tvrđavica Zelind, što znači da su slični nazivi bili česti.
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Berava, vodotok u nastavku rečice Žive. Toponim se nalazi i u
drugim predelima u Podunavlju. Poreklo treba tražiti u reči бьрати
(stsl.) =  skupljati, dobijati, što bi bilo sasvim u skladu sa već napred
pomenutim toponimima.

Drža (na starim kartama Derža), prirodni vodotok u podnožju lesne
terase, pritoka Mostonge, koji sa severa i istoka obuhvata šire
područje Bača. Poreklo naziva treba tražiti u reči дръжати (stsl.) =
držati. Ova reč nas asocira na rov u funkciji odbrane – šanac  za
odbranu šireg područja Bača.

Mandra, prirodni vodotok koji sa juga obuhvata šire područje Bača
sa južnim opkopom-šancom. Naziv dolazi, verovatno, od latinske reči
mandra = bačija, prostor gde se drži stoka. U izvesnom smislu,  Man-
dra i Bač mogu se tretirati kao sinonimi.

Vuka, reka i močvara između Vinkovaca i Vukovara koje spominje
Dion Kasije; nosi naziv Ούολκαία ἕλη (palus Volcae; B, 32) pa samo
ime „volkejske“ ili  „volčije“ (od stsl. влъкъ – vuk) govori u prilog
slovenskom imenitelju.

Toponimi predela i starih naselja

Kontumac (latinska reč u značenju karantin), nalazi se severno od
Novog Sela prema Baču i Plavni. Pominje se da je između naselja
Bačkog Novog Sela, sa bačke strane, i Sotina, sa sremske strane
Dunava još u antičkom periodu bio prelaz sa skelom, i da je kod tako
važnih prelaza bio predviđen prostor za karantin, za stoku i ljudstvo.

Lovrenac/Lovrinac, sadašnji naziv predela i rukavca pored Dunava
istočno od Bačkog Novog Sela. Predeo je dobio naziv po starom
naselju Sent  Lerinc – Sveti Lovro, gde je postojala i crkva sv. Lovre.
Bukinske Švabe u svojoj monografiji ovaj predeo zovu Lovrinacz.
Naziv je verovatno sakralnog porekla. Poznato je da se jedno groblje
u Splitu (Dalmacija) nalazi na području koje se zove Lovrinac, slično
i u zaleđu Dubrovnika.
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Parage, naselje istočno od Parabuća. Etimologija: imajući u vidu
smenu b/p imamo Parage < Varag. Varagovo je čest toponim u Po-
dunavlju.

Plavna, naselje na obodu aluvijalne terase, jugozapadno od Bača.
Naziv naselja prepoznatljive etimologije: vezan je za pojam plavnog
terena. Sličan naziv, Plavno, postoji u severnoj Dalmaciji.

Silbaš, naselje severno od Dobre, a istočno od Paraga. Imajući u
vidu da je silva/silba (lat) = šuma, drveće, stabla, i u prenesenom
značenju drvena građa, moglo bi da znači da je Silbaš naselje čije
su kuće brvnare. Sva ova značenja imaju sličnu etimologiju u prvo-
bitnom značenju ono što je okruglo.

Hidrografski toponimi

Mostonga, rečica koja teče aluvijalnom terasom (uglavnom obodom
lesne terase), čije je izvorište u udolini kod naselja Riđica, koje se
hrani iz podnožične izdani lesne zaravni Telečka. Etimologija sloven-
skog porekla, u smislu rečice koja ima mostove. Ovaj hidronim nalaz-
imo na više mesta u Podunavlju kao naziv vodotoka.

Živa, stari tok Dunava i ostrvo; naziv nastao prema staroslovenskom
božanstvu Živa (Dziva, hinduistički Šiva), ženskom komplementu
vrhovnog božanskog para; podseća na: preživljavanje, rodnost, dari-
vanje zemaljskih bogatstava. 

Vajiš, stari tok u blizini aluvijalne terase kod Vajske; naziv nastao
prema Vaišnu (Višnu), hinduističkom bogu Sunca, boga davaoca i
darivaoca. Isti toponim se pojavljuje i na drugim mestima u Po-
dunavlju.

Tuk, bivši rukavac severozapadno od Vajske; dolazi od
staroslovenske reči tukъ (тоукъ), u značenju žir, a fig. rodnost, obilje
(u vodotoku i na obalama tog rukaca od prirode dato izobilje: ribe,
vodozemci, ptice i druge. barske životinje). Isti toponim je veoma
čest naziv za vodotoke i u drugim predelima.
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Toponimi prema načinu korišćenja i vrsti zemljišta

Kaloš (Galoš na nekim kartama), predeo koji se nalazi u delti
Mostonge, između Bukina i Bačkog Novog Sela. Poreklo bi trebalo
tražiti u staroslovenskoj reči kal = blato. Na ruskom se kaljače
(blatnjače) zovu kaloše ili galoše; to što Nemci i Francuzi imaju istu
reč galoše za kaljače  samo znači da su je dobili od gotizovanih
baltičkih slovena (Prusi, Borusi, Sasi i dr.) i  gotizovanih Švaba
(Suevi, Suebi, Svebi) i njihovih bliskih srodnika Langobarda, Bur-
gunda, Bavaraca i dr. 
Semantika Kaloša je, verovatno, blatno (zemljište), rit.

Branjevina, šuma u karavukovačkom i deronjskom ataru, na
suženom predelu između Mostonge i rita. Naziv se može izvesti od
reči branjevina – zabran (šumski). No, verovatnija je druga
mogućnost, da se radi o prostoru za odbranu na kome se sprečava
pristup Baču. Naime, u predelu Branjevine imamo suženje više alu-
vijalne terase između Mostonge i rita na nekoliko stotina metara.
Takođe, treba imati u vidu da neposredno uzvodno od Karavukova,
preko Mostonge prelazi „rimski šanac”, koji ide iz pravca Apatina do
Mostonge severno od Srpskog Miletića, zatim lučno prema Bogojevu
do iznad Karavukova, pa preko Mostonge u pravcu južno od Odžaka
i dalje istočno prema Čurugu, odnosno prema Tisi. Moguće je, s
obzirom na važnost ovoga prolaza, da se on ovde zaprečavao. Tek
se sa ovim zaprečavanjem u potpunosti zatvara šire područje Bača
prirodnim i veštačkim vodotocima i šančevima (u krug: Dunav, rit,
Branjevina, Mostonga, Drža, Mostonga, rit, Dunav).

Nazivi starih crkava

U Baču su neposredno pre Mohačke bitke bile četiri crkve: prva,
Biskupska kapela u samoj tvrđavi; druga, ispred tvrđave, prema
gradu, crkva Sv. Roka (najverovatnije na mestu sadšnje župne
crkve Sv. Petra); treća, katedrala posvećena Sv. Petru, nalazila se
na istoku, blizu šume (područje današnjeg groblja); četvrta,
Franjevački samostan i tzv. Stara crkva.
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Dzidza, hidronim – naziv rukavca Dunava nizvodno od Budimpešte.
Navodimo ovaj toponim na ovom mestu zato što bi njegova seman-
tika mogla biti u vezi sa onim što smo slučajno smo saznali od osobe
rođene u Bačkom Novom Selu za jedno karakteristično prezime
Dzidza. Naknadno smo saznali da je tu reč o litvanskom nazivu za
boginju Veneru ili „Veliku” (Andreas Gotlib Maš, Retra, poslednje

slovensko svetilište, str. 58). 

Šveb, sadašnji naziv predela u ritu kod Plavne, između kanala kod
fudbalskog igrališta i šume „Raškovica“. Naziv dolazi od Sveba,
Sveva, sarmatskog plemena iz vremena dok se još nisu gotizovali.
Naziv je u vezi sa: čarati, (arh. čvarati, vračati); Чєрть; tváṣṭar

(snskr.) = Tvaštar, bukv. „tvorac”; germansko svetilište (od plemena
Čeruska, iz kojeg je Arminije, Herman/German koji je pobedio rimske
legije u Teutoburškoj šumi) naziva Stvar je posvećeno vrhovnom
božanstvu, ekvivalentno nazivu slovenskog vrhovnog božanstva
Svar, Svarog = „stvaraoc”, svàr (snskr.) – sunce, nebo. Etimologija:
prema punom nazivu Šč-var-(ø)b, gde je prefiks šč = što osnova u
značenju krug, sufiks -b arh. oblik za prisvojni pridev (b/v), a sve u
značenju od onog što je okruglo, od sunčanog božanstva, znači božji

narod, narod boga Vara, Bara. Znači, Šveb pretstavlja redukovani
oblik od Ščvar(ø)b, slično kao kod etimologije naselja Čeb. Ova re-
dukcija odgovara nazivu istog etrurskog božanstva u više varijanti
(prema Zagrebačkoj lanenoj knjizi: ↓FA (Čva),↓FE (Čve), MFA
(Ščva), ↓A (Ča). Očigledno, radi se o nazivu bivšeg manjeg švebskog

naselja na sojenicama, budući da se nalazi na ritskom području
izloženom poplavama Dunava.

Ladovica, sadašnji naziv predela u ritu kod Plavne, severoistočno
od šume „Raškovica“. Naziv je u vezi sa Latovici, narod u Panoniji;
Latovice je ime grada u Poljskoj (P. J. Šafariku, O poreklu Slovena,
str. 114). I ovde se verovatno radi o bivšem manjem ladovičkom

naselju na sojenicama kao u slučaju toponima Šveb. 
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đenja podignuta na desnoj obali Dunava povezivao je suvozemni
put. Antički Itinerari navode utvrđenja–stanice na ovom putu, sa ra-
stojanjima između njih u rimskim miljama (1 milja = oko 1500 m).
Tako Tabula Peutingeriana (segm. V), beleži: TAVRVNO X BVRGE-
NIS XIII BITTIO VIII ACVNVM XL CVSVM XVI MILATIS XVI CVCCIO
XIII CORNACO XVI TITTOBVRGO XIII MVRSA.
Ukupno rastojanje od Taurunuma do Teutoburgiuma na ušću Drave
u Dunav, tj. od Zemuna do Dalja, prema Tabuli, iznosi, dakle, 132
milje (= cca 200 km). 

Istorija
Rimljani su došli u dodir sa krajevima u donjim tokovima Save i
Drave, približno u granicama današnjeg Srema, tek u vreme Oktavi-
janovog pohoda na Ilirik, 35–33. godine pre n. e. Rimska vlast je,
medjutim, konsolidovana tek posle Tiberijevih pobeda nad Breucima,
kada je ovaj car, kao Avgustov legat u Panoniji, pridobio lokalne Sko-
rdiske za saveznike. Ustanak u Panoniji i Dalmaciji 6–9. godine n.
e. – koji je započeo u oblasti Sirmijuma i ubrzo zahvatio čitavu
Frušku goru (Alma mons), Volcejske bare (u okolini Vinkovaca) i kra-
jeve oko reke Bathinus (Bosut?) – samo je privremeno zaustavio
širenje rimske vlasti; ona je konačno učvršćena posle ugušenja us-
tanka 9. godine n. e., a ubrzo potom ovi krajevi su priključeni pros-
tranoj provinciji Ilirik (obuhvatala Dalmaciju i Panoniju) koju je
formirao Tiberije 12. godine nove ere. 

Legije na limesu
Legionari koji su prolazili sremskim drumovima i učestvovali u ratnim
pohodima tokom II i III veka nov ere ostavljali su natpise u kojima se
spominju legije I Adiutrix i II Adiutrix, IIII Flavia, VII Claudia, I Miner-
via, VIII Augusta i dr. O dužem boravku svih ovih legija na području
rimskog Srema nema, međutim, pouzdanih vesti.
Legije koje su se stacionirale na našem području izrekom su potvr-
đene u kasnoantičkom spisu Notitia Dignitatum. U pitanju su zapo-
vednici dveju legija: V Ioviae, čije je sedište u Burgenami (Novi
Banovci); sa pet kohorti u Bononiji (Banoštoru); V Ioviae i VI Hercu-
liae u Onagrinumu (Begeču).
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U Baču je, verovatno, za vreme velikog prosvetitelja Metodija bila
episkopija, i po njegom dolasku arhiepiskopija grčkog obreda, takođe
sa katedralom Sv. Petra. Njena lokacija bi mogla biti na predelu
Felić (verovatno Velić) u blizini crkve Sv. Antuna, u čijoj se blizini,
južno na obali Mostonge, nalaze i ostaci veće ruševine, kapele Sv.
Đorđa, izgrađene rimskim opekama i kamenim blokovima u tolikom
obimu da se ovo već ne može smatrati importom, nego se mora pret-
postaviti da je tu postojala jedna rimska kolonija. Moguće je da je
arhiepiskopija bila i na području Stare crkve.
Prema Bukinu, pored Mostonge, na lokaciji Felić je bila redovnička
prepozitura sv. Ivana Krstitelja de Velick. Malo je verovatno, s
obzirom na udaljenost, da je kapela pripadala Baču. Verovatnije je
da je pripadala napred navedenoj prepozituri. Verovatno je na ovoj
lokaciji postojalo naselje Velić, čiji naziv verovatno potiče od baltičkih
Velića, Vilta.
Pre Mohačke bitke spominje se i redovnička prepostija u naselju
– tvrđavi Drž.
Na području starog naselja Sv. Antun i danas postoji crkva Sv. An-
tuna, ali to  naselje više ne postoji.
Na području starog naselja Sv. Lovre, u blizini Bačkog Novog Sela,
ne postoje više ni naselje, ni crkva Sv. Lovre – ostao je samo to-
ponim Lovrinac.
Pored starog naselja Bođani nalazio se značajan manastir Bođani
kao prepozitura (crkvena uprava). Ovo naselje i manastir i danas
postoje.
Uočava se sličnost  navedenih  toponima sa nazivima naselja, voda
i crkava na području Dalmacije (Obrovac, Plavna, Metković, crkve
Sv. Roka, Sv. Antuna, Sv. Lovre i dr.).

Rimski limes na Dunavu u Donjoj Panoniji (Pannonia Inferior)
prema Petru Petroviću1

Utvrđena vojna granica rimskog Carstva u provinciji Donjoj Panoniji
(Pannonia Inferior) prostirala se duž Dunava, od Zemuna (Tauru-
num) uzvodno do „dunavskog kolena” u današnjoj Mađarskoj. Utvr-

____________________

1 Petar Petrović, Rimski limes na Dunavu u Donjoj Panoniji, str. 9–29.
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nonica), sedište pojedinih detašmana legije VII Claudia i kombino-
vanih odreda (exercitus Pannonica). U IV veku Noticija ovde navodi
odred konjanika – equites promoti i odred pontoniraca auxilia ascari
(Not. dign. occ. XXXI, p. 91, 116). Natpisi: CIL III 10675, 13355,
13394, 143408-10, 15137, i dr. (IV, 8). Mesto je smešteno na ušću
Save u Dunav, na strateški veoma važnom položaju. Arheološka
istraživanja nisu sistematski vršena, pa se oskudna znanja o Turu-
numu temelje pretežno na nedovoljno pouzdanim podacima.
Naziv potiče verovatno od reči taurus (lat), тѹръ (s.sl) = bik, no ne
treba isključiti ni Tauri (lat) – skitsko pleme, imajući u vidu da su Sar-
mati srodnici Skita, i da su i jedni i drugi živeli u ovim krajevima.
Podsećamo da mnogi toponimi, kao što smo napred videli, imaju za
svoju osnovu varijantne sinonime buk, bak i slično.

Acumnium (Stari Slankamen), Ἀχούμινχον (Ptol. 297, 13), pred kraj
I veka mesto gde je stacionirana kohorta I Britannica c.R . equitata
(CIL III 3256) (II, 3), kasnije sedište kohorte I Campanorum, prema
pečatima na opekama i natpisu njenog princepsa; u kasnoj antici
ovde je boravilo cuneus equitum Constantium i equites segittarii
(Not. dign. occ. XXXII 7, 26; 16, 36). Brojni su nalazi rimskog novca
od Galijena do Justinijana.  
Acumincum, Ἀκούμιγκον,  Ἀκούμινκον (Pannon., 161) Ptol., Acimin-
cum, It. ant., Not. dign. Am. Marcelin, Acunum [Tab. Pejt.], Rav.,
pogrešno napisano umesto Acumincum (prefiks a u značenju: a, ad
= o, od); i ime mesta u blizini Slankamen (od slanog izvora), kao i
каменьць i sada mesto u blizini tvrđave Kamenica od reči камень.2

Iz napred navedenog se da zaključiti da se ovde radi o latinizovanom
obliku domaćeg naziva.

Burgenae (Novi Banovci), sedište kohorte I Thracum civium Roma-
norum... U kasnoj antici, mesto u kome su stacionirali cuneus equi-
tum Constantianorum, equites Dalmatae i delovi legije V Iovia (Not.
dign. Occ. XXXII 5, 24). Mesto je ležalo na Dunavskom putu, na 10
milja od Taurunuma/Zemuna.
__________________

2 Pavel Jozef Šafarik, O poreklu Slovena, str. 107.
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Pomoćne trupe (Auxilia)
Prisustvo pomoćnih jedinica na sremskoj deonici dunavskog limesa
utvrđuje se natpisima, podacima iz vojnih diploma i, najzad, prisu-
stvom vojnih logora na terenu.

Flota – Classis Flavia Pannonica
Rašireno je mišljenje da je panonska flota formirana još pod Avgus-
tom, iako spomen dunavske flote srećemo prvi put oko 50. godine
n.e. u Tacitovim analima (Ann. XII 30: Vannus ad classem in Danuvio
opperientem perfugit). njen epitet Flavia, koji se redovno navodi,
ukazuje na to da je njen strateški značaj došao do izražaja pod Flav-
ijevcima. 
Rečne stanice i pristaništa panonske flote svakako su morali posto-
jati kod svih većih logora, budući da su brodovi korišćeni kako za
prevoz ljudstva i naoružanja, tako i za snabdevanje.
Posredno saznajemo o rečnim pristaništima u Taurunumu (Zemunu),
Burgenami (Novim Banovcima) i Mursi (Osijeku9, gde su nalažene
opeke sa žigovima flote: Cl(assis) F(lavia) P(annonica).
Spomen jednog komandanta grada, trijerarha i jednog mornaričkog
duplikarija iz Basijane (Kraljevaca) (CIL III 3223, cf. p. 2277; V, 12)
svedoče da su brodovi plovili Savom i dolazili do Basijane, koristeći
se, verovatno, plovnim kanalom koji se danas zove „Jarčina”, a
možda i kakvim drugim putem, budući da su kanali potvrđeni i na
drugim pravcima. U tom smislu govore i opeke sa žigovima Flote iz
Progara, na obali Save, u blizini mesta kod kojeg se u Savu uliva
velkiki kanal „Jarčina” dolazeći iz Basijane. 
Arheološki tragovi rimskih pristaništa sačuvani su izuzetno kod Ona-
grinuma (Begeča), na levoj obali Dunava. Kako su zidovi i stubovi u
rečnom koritu  bili zaštićeni tvrđavom u zaleđu, treba pretpostaviti
da je pre u pitanju vojno pristanište nego trgovačka luka. Jedno
manje utvrđeno pristanište postojalo je i u kanalu Mostonge kod
Bača.

Na sremskoj deonici donjepanonskog limesa registrovani su sledeći
augzilijarni logori:

Taurunum (Zemun), Ταύρυνον (Ptol. II 15, 3), Taurunum ubi Danuvio
miscetur Savus (Plin. N.H. III, 147), ratna luka (Classis Flavia Pan-
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Bononia – Malata, današnji Banoštor, rimsko utvrđenje – možda
logor kohorte I Campanorum, naselje, nekropole; žrtvenici posvećeni
Jupiteru, Neptunu i Somnu (Sirmium I, br. 82, 83, 85) (I, 6, 4, 5). Tra-
janov građevinski natpis (Sirmium I, br. 84). U kasnoj antici tu su sta-
cionirani delovi legije V Iovia, stolovao praefectus Dalmatske konjice,
equites Dalmatae (Not. dign. occ. XXXII 14. 33, 41, 44).
Na suprotnoj obali Dunava ležao je castellum Onagrinum/Begeč,
rimsko utvrđenje i pristanište. 
Bononia je najverovatnije naziv latinskog porekla, no može biti i ilir-
skog s  obzirom na poznato lično ime Bun (Bounь), hidronim Buna,
naselje i tvrđava pored reke Blagaj / slovenski: Blag(aj) /; sva zna-
čenja u smislu dobar.

Neštin, rimsko naselje, kula stražara. Miljokaz Aleksandra Severa
iz 229–230. godine, postavljen na CCVIII milja od  Akvinkuma (Sir-
mium I, br. 96). Miljokaz CILIII  beleži rastojanje do Kuzuma: Ab
Mal(ata) Cus(um) m.p. XIV. 
Etimologija prema Antoniju Škokljevu i Ivanu Škokljevu, Bogovi
Olimpa iz Srbije. Naziv potiče od reči Νεστος (nestos) – mlado
pače.
Etimologija prema Ranki Kuić (Srpsko–Keltske paralele): naziv po-
tiče od: nes tj. bliži, plus nastavak tin tj. tvrđava, grad, daju Nestin, u
značenju „obližnji grad, tvrđava”. Verovatno bi ispravnije bilo znače-
nje (naselje) blizu tvrđave, a još ispravnije (naselje) blizu (svetle,
bele) tvrđave (pored vode). Prema Svetlana Alter-Velemir, autor
monografije „Neštin, tragovi u vremenu”, navodi prvu varijantu eti-
mologije imena naselja Neštin: prema grčkoj reči anestis = bez do-
movine (a mi bimo pre rekli bez ognjišta, radi povezivanja sa pojmom
anestan = uznesenje).

Prve dve etimologije su lingvistički verovatno korektne, kao i prva iz
monografije. Međutim, verovatnija je etimologija koja će biti ovde
prikazana, a za koju se daje i materijalna podloga.
U Bugarskoj postoje likovni prikazi na kojima se vidi mlada devojka
u bogatoj prigodnoj nošnji koja u rukama drži ogledalo (ili perga-
ment). Ona stoji na žrtveniku-ognjištu, na kome se vide žar i plamen.
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Burg je sinonim od stsl. варь (grad). Naziv potiče verovatno od
Sveba, prema Tacitovoj karti Panonije, koji su kao gens na području
jugozapadne Bačke prikazani kao Jazigi, a kojima je pripadala
Bačka. U to vreme u Panoniji Svebi još nisu mogli biti gotizovani!

Čortanovci, kasnoantičko utvrđenje, IV vek nove ere. Antički naziv
nije poznat: možda Ad Herculem ili Castra Herculis (Soproni). Novac
Faustine, Klauduja II i dr., ostava novca iz IV veka.
Naziv Čortanovci potiče od osnove reči Чорть = Vrag, koja je eti-
mološki veoma srodna sa rečima koji imaju za osnovu Var, Varag, a
koja je česta u Podunavlju. Ovaj naziv je sasvim u skladu sa pret-
postavljenim Herculem ili Castra Herculis, jer je Hercul svetlo
božanstvo, isto kao i Чорть = Vrag dok nije demonizovan
hrišćanstvom.

Cusum (Petrovaradin), sedište Ala Pannoniorum; u kasnoj antici tu
su se stacionirali equites Dalmatae (Not. dign. occ. XXXII 32, 34).
Naziv potiče verovatno od reči Cusus (lat.) = Kuz, pritok (ušće) Tise
u  Dunav. Verovatno ima veze sa кѹстодиѩ (stsl.) = custodia (lat)
= straža, u vezi sa kontrolom  kretanja na ušću Tise u Dunav, što je
i inače bila osnovna strateška uloga Petrovaradina kao tvrđave.
Primećuje se da je u nazivu osnova vara-din, u značenju „svetao-
grad”, složenica vrste dvandva, u kojima su delovi semantički srodni.
Takođe se zapaža da se nazivi sa svojim delom -din (varijantno: dan,
dun, don, tin, tun, ton, tan i sl.) veoma često nalaze pored voda i vo-
dotoka svih veličina. Ovo je verovatno zbog toga što su određena
(svetla) božanstva vezivana za vode kao jihovo boravište (povre-
meno, smena dana i noći, godišnjeg doba i dr.). Tako da su pojedine
vode i vodotoci za naziv dobijale ovaj svoj atribut, epiklezu, kao na
primer: Dunav, Don, Balaton i sl.

Čerević, rimsko utvrđenje (?), nekropola. Natpis vojnika kohorte II
Alpinorum (CIL III 2361 ct. Sirmium I, br. 81) (II, 2), opeke sa žigom
legije VI Her(culia). Novac Septimija Severa i Proba. x) Ibid. str. 25.
Etimologija kao napred kod Čortanovaca, budući da je u njemu bo-
ravila legija VI Herculia. Ovo ukazuje na određenu bilingvističnost
područja.
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Đipša, zaseok i bivši manastir južno od Neština, istočno od Vizića.
Ovaj naziv je nastao kvarenjem reči Divša, zamenom d > đ i uobiča-
jenom smenom v > p. Naziv je nastao prema imenu starog sloven-
skog božanstva Div, Dij, što bi odgovaralo grčkom Ζεύς, gen. Διός.
U širem okruženju prema istoku imamo sličan naziv – naselje Divoš. 

Cuccium (Ilok), rimsko naselje, sedište kasnoantičkih odreda Cu-
neus equitum promotorum i Equites sagittariorum (Not. dign. occ.
XXXII 6,13; 15, 32). Naziv dolazi od кѫща (casa, kuća). 4 Sadašnji
naziv naselja Ilok sasvim je u skladu sa napred navedenim tumače-
njem, s obzirom na to da je ilica = zemunica (poluukopana kuća).
Zapadno od Iloka, prema Vinkovcima, postoji naselje sa sličnim ime-
nom – Ilača.

Teutoburgium (Dalj), Τευτοβούργιον (Ptol. II 15, 3), logor ala I Pre-
toria, I civium Romanorum, II Hispanorum et Arvacorum.  U Noticiji
(Not. dign. occ. XXXII 23, 30, 47) navode se: cuneus equitum Dal-
matarum, equites Promoti, prefectus legionis sextae Herculeae.
Burg kao napred. Teut – božanstvo i naziv ilirske kraljice, takođe os-
nova za naziv Teutonaca, germanskog plemena. Mađari nazivaju
Slovake (Slovene) sa Tot (isto što i Teut). Teutonci, germansko
pleme, u to vreme još nisu gotizovani!

Basensis. Basijana jedino veće utvrđenje koje bi moglo da služi za
smeštaj legije, nalazi se dublje u zaleđu limesa, na Solnoku (Gradina
kod naselja Dobrinci). U caput (u smislu: glavni grad) Basensis,
caput Bassianense, boravila je, prema Noticiji cohors I Thracum, čiji
je tribun tu imao svoje sedište (Not. dign. Occ. XXXII 59: tribunus co-
hortis primae Thracum civium Romanorum, caput Basensis). U
samoj Basijani je u II i III veku bila stacionirana jedna veksilacija le-
gije II Adiutrix iz Akvinkuma. Sama Basijana (munipicium pod Hadri-
janom 124. godine, kolonija pod Karakalom 214. godine) je svojom
gradskom teritorijom obuhvatala prostranu oblast između Dunava,
gornjomezijskog Singidunuma i reke Save, sa svim utvđenjima na li-
niji Taurunum / Zemun – Cusum / Petrovaradin. 
__________________

4  Pavel Jozef Šafarik, O poreklu Slovena, str. 111.
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Slika je zaokružena vencem vinove loze sa grožđem. Slika bi se
mogla protumačiti na sledeći način: predstavljena je krvna žrtva
mlade devojke spaljivanjem. Kod Indoevropljana i Starih Slovena u
određenom istorijskom periodu se smatralo da duše mrtvih i spalje-
nih idu na nebo, da se uznose, odnosno uskrsavaju. Pošto je slika
okružena vinovom lozom, što asocira na vino, smatramo da se žrtva
odnosi na boga Baha (Bakhusa), odnosno Dionisa. Ovaj bog, kao
božji sin, odnosno njegova inkarnacija, bio je i istorijska ličnost, Ne-
brod iz Svetog pisma. U vreme Nebroda, oko 2000. godine pre n.e.,
postojale su ljudske žrtve, koje je zabranio takođe jedan bog, božji
sin Serbon, Herkul, odnosno njegova inkarnacija, istorijska ličnost
biblijski Asur, u vreme oko 1300. godine pre n.e. On je uveo supsti-
tuciju za ljudsku i krvnu žrtvu uopšte. Pa i u hrišćanstvu je supstitucija
za krvnu žrtvu vino (prvenstveno crveno). Nibrod i Asur pripadaju ari-
jevcima, skupini indoevropskih naroda, čije je poreklo Srednje podu-
navlje i Balkan, i koji su u staroantičkom periodu pokorili ceo tada
poznati svet.
Etimologija naziva Neštin: нєсти (stsl.) = nositi; възнєсти (stsl.) =
uzneti; възнєсєниѥ (stsl.) = uznesenje (na nebo); нести (rus.) = no-
siti; нестись (rus.) = juriti, leteti; нестинар-ка (bug.) = igrač, -ica
na ugljevlju (žaru). Prema napred navedenom, naziv Neštin je vero-
vatno vezan za vinsku žrtvu i pojam uznesenja, uzleta, uskrsnuća, s
obzirom na to da je ovaj deo Srema bio vinogradarski kraj, i na po-
stojanje Bahusovog svetilišta u Cibaliji, odnosno Vinkovcima. Sam
naziv Neštin bi se mogao protumačiti kao „Uznesen”, „Uskrsan”.

Vizić, manje naselje južno od Neština, u njegovoj široj okolini. U
(staro)grčkom ΣΕΔ, I. ἵζω = sedati, II. ἕζομαι = sesti, sedeti, III. εἷσα
= naseliti se, osnovati. Očigledno se ovde radi o indoevropskom ko-
renu √*sed- i prefiksu vi-.3 U sanskrtu je prefiks vi- najčeće u začenju
u, za i sl. Iz napred navedenog proizilaze značenja u grčkom. Prema
Šafariku, makedonski je viz = naselje. Prema ovoj etimologiji, Vizić
bi bilo Seoce. Navodi se, iako ne zadovoljava postavljene kriterijume
o postojanju pre Mohačke bitke, zbog drevnosti etimologije.

__________________

3 Miomir Nikić, Uvod u sanskrit, str. 133.
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značenje ka (ki, ku) = ko, koji, šta,7 a osnova *bal, bol, bel u začenju
oblo, okruglo, loptasto (Boris Hlebec, O starini Južnih Slovena, str.
36-42); sve zajedno: ono sto je okruglo, u značenju svetlog, solarnog
božantva. U pogledu etimologije reči vino treba poći od osnove vin,
ven, van, čije značenje se lako sagledava preko reči venac, ime Ste-
van/Ste-van (στέφανος) i vangla u značenju kruna (obla), ime Kruno
(sa prefiksom u značenju ono što je oblo) i ono što je sferno (kao po-
suda). Ovo značenje – ono što je oblo, sverno – je prvenstveno
vezano za pojam svetlog, sunčanog božanstva Vin, Vind, čiji je eti-
mološki sinonim Vinko, a u rg-vedi Indra; a sve ovo vezano je za
narod čije je on vrhovno božanstvo: Vini (Veni, Vani), Vindi
(Vendi/Veneti, Anti), Stavani/Sta-vani, Indi (Indusi) i sl. Vino je eti-
mološki vezano za ono što se dobija od svinutog, oblog, bobičastog
voća. Znači vino i Vinko su nastali od iste osnove, iz čega proizilazi
da Vinko nije nastao od reči vino zato što ga pije. U tom smislu treba
razumeti i reči kojima je objašnjena veza – oblo, bobičasto, u reči
Cibalae, Bak (gde je veza skrivena) i Cibaba. Imajući u vidu da je
Iacchus = Iak(Jak) nadimak boga Baka, slobodno Bachhus-a, to ime
možemo prevesti kao Jakobog. Ako imamo u vidu navođenje od
strane Milana Budimira tračke glose ζελᾶς „vino”, makedonske ἰζέλα
(koje su supstitucija za reč vino), st. indijske jalam „tečnost”; i
epitafski dokumentovano ilirsko ime Vezelia (Vesela) quae et Felic-
itas,8 sa kojima je Liber u širem smislu sinonim u pogledu „slo-
bodnog” ponašanja, možemo slobodno reći da je Liber samo Bakov
nadimak.  
Vlca je barovit predeo i reka u Panoniji, između Vinkovaca i Vukovara
(T. Pejt. Ουολκαία Kas. Dion, Vlca Ennodius; danas Vuka, od Vuk =
влък).9

Ustanak u Panoniji i Dalmaciji 6–9. godine n. e., koji je započeo u
oblasti Sirmijuma i ubrzo zahvatio čitavu Frušku goru (Alma Mons),
Volcejske bare (u okolini Vinkovaca) i krajeve oko reke Bathiunus
(Bosut?), samo je privremeno zaustavio širenje rimske vlasti. Kod
tih Vučijih bara 8. godine n. e. dogodila se bitka između rimskih legija 
__________________

7 Miomir Nikić, Uvod u sanskrt, str. 196.
8 M. Budimir, Grci i Pelasti, str. 16, 17.
9 Pavel Jozef Šafarik, O poreklu Slovena, str. 121.
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S obzirom na to da se na širem području Bassianense i danas nalazi
naselje Bačinci, čija je osnova bač nesumnjivo slovenskog porekla,
koja je dijalekatski varijetet od baština = državina. Etimološki Bač-
in-ci u značenju tvrđavinka, mala tvrđavina osmatračnica (stražar-
nica) u širem okruženju; mogli bi reći i da reč Bassiensis znači
tvrđava! Vidi napred tumačenje za Bač i Drž.

Cibalae, tj. Vinkovci, tako nazvani prema nekoj keltskoj reči kojoj se
ne zna značenje. Sam naziv mesta – Vinkovci – upućuje na vino i
vinsko božanstvo, o čemu svedoči i Dion Kasije, pri opisu napada
rimskog imperatora Julija Cezara na pitome Panonce. Uz vino išao
je i kult vinskog božanstva, nimalo manje zastupljen i poznat, o čemu
svedoči i rimski natpis CIL III, 3267: Libero et Liberae sacrum Marcus
Ulpinus Fronto Aemilianus dec(urio) Mun(icipii) Cibalensis L(ibens)
Fec(it). Liber je jedan od naziva za Dionisa, boga vina, dakle „Vinka“,
kome bi, prirodno, naziv mesta mogao da bude posvećen. Za one
što stanuju iznad Istera, Hiperborejce, Severane, (ὰ-βορει-γίνον =
od Borejaca rođeni, Aborigini), bahanalije ili svečanosti u čast boga
vina – Bahusa ili Vinka, nisu odvajkada ništa strano. 5

Navedena tvrdnja da je naziv mesta nastao prema nekoj keltskoj reči
kojoj se ne zna značenje je malo verovatna. Pre će biti da je naziv
prema Cibeli (Cybele, Cybebe; Κυβέλη, Κυβήβη) frigijskoj boginji –
velika mati bogova. Podsećamo da je za napred navedeno
božanstvo srodno po etimologiji i značenju odgovarajuće
staroslovensko božćanstvo Dajbaba, a u kraćoj formi Baba.
Podsećamo da u Crnoj Gori, u blizini Podgorice, imamo manastir
Dajbabe. Najveće slovensko svetlo božanstvo je Dajbog, a žensko
božanstvo Dajbaba bi bila njegov božanski komplement. Milan
Budimir daje sledeću etimologiju:  prefiks Daj potiče od Dei, što je u
značenju svetlo, solarno.6

Ovde bi bilo nužno razjasniti etimologiju reči vino i Vinka, i sagledati
semantičku vezu sa božanstvima Cibele/Ci-bele (Cibebe) i Bachhus.
Etimologija Cibalae/Ci-balae: Ci, Κυ je prefiks koji u sanskrtu ima 

__________________

5 Aleksandar M. Petrović, Kratka arheografija Srba, str. 140, 141.
6 Aleksandar M. Petrović, Kratka arheografija Srba, str. 103, 104.
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tu je bio podignut logor koji se u literaturi često navodi kao mesto
odakle potiču rimski nalazi. Na sremskom sektoru limesa, na levoj
obali Dunava, registrovana su utvrđenja nasuprot Bononiji / Bano-
štoru, Akuminkumu / Slankamenu i Teutoburgijumu / Dalju. 

Onagrinum (Begeč), sedište zapovednika legijskih odreda V Iovia,
VI Herculia: praefectus legiones quintae Ioviae et sextae Herculeae
in castello Onagrino (Not.dign.occ.XXXII 48); mesto gde su se sta-
cionirali auxulia Heculensia, contra Bononia in barbarico in castello
Onagrino (Not. dign. occ. XXXII 41); equites Dalmatae (Not. dign.
occ XXXIIU 41. 48). Navodi se u Hidatijevim Fastima  kao kastrum
podignut pod Dioklecijanom castra facta in Sarmatis contra Aqinco
et Bononia (294. godine). Etimologija: онагръ (stsl.) = divlji magarac;
onagrus (lat.) = ὄναγρος (grč.) = divlji magarac; ὄνος(grč) = magarac,
vitao, žrvanj. Budući da se radi o pristaništu, moguće je da se dalji
suvozemni transport vršio uglavnom magarcima, otuda i naziv na-
selja, no moguće je reč o prenesenom značenju – mlin, vodenica,
ako ih je bilo u bližoj okolini naselja.

Bač. Na levoj obali Dunava registrovano je i jedno utvrđeno pris-
tanište na obali kanala Mostonge, u okolini Bača, sat hoda južno od
grada, odmah do puta prema Bukinu  (Mócsy).
Bolje su poznate jedino kule koje su otkopane u Slankamenu (7,75
x 7,75 m), Dumbovu (7,50 x 7,50 m), Baču (7,75 x 7,75 m) i Suseku.
Kvadratne osnove, sagrađene od kamena i opeke koji su vezivani
malterom, ove kule su služile za osmatranje i signalizaciju. Podignute
su krajem III veka i u IV veku, kada su slične građevine podizane i
na drugim sektorima Dunavskog limesa.

Rimska utvrđenja na levoj obali Dunava i desnoj obali Tise u

Bačkoj

Prema dosadašnjim rezultatima ispitivanja limesa u Bačkoj Pavla Ve-
lenrajtera,10 po starim mapama, od Dalja je vodio put do Starog Kara-
vukova, a kod Dalja je bila skela-brod za prelaz preko Dunava. Kod 
__________________

10 Dosadašnji rezultati ispitivanja limesa u Bačkoj, str 51–57.
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i starosedelaca, koje su nazivali Desijatima i Breuscima
predvođenima od strane vođa koji su se isto zvali – Baton, koji se
po starosedeoce loše završila. Vlast je definitivno učvršćena posle
ugušenja ustanka 9. godine n. e., a ubrzo potom ovi krajevi su
priključeni prostranoj provinciji Ilirik (obuhvatala Dalmaciju i Panon-
iju), koju je formirao Tiberije 12. godine n. e. 

Vukovar, grad čija se etimologija ne može zaobići, iako ga nismo
našli u napred navedenim podlogama, odnosno kartama i radovima.
Taj toponim je tesno povezan sa prethodnom etimologijom vezanom
za Vinkovce, i može se protumačiti kao grad na reci Vuka ili kao vučji
grad. Etimologija: naziv je dvosložna reč vuko-var, čiji je prvi deo u
značenju влъкъ = vuk, a drugi варь = grad (dvorac) sa značenjem
kako je napred rečeno. U širem Podunavlju imamo još ovakvih na-
ziva, kao i na mađarskom govornom području. Na mađarskom farkaš
= влъкъ = vuk predstavlja mađarizovanu slovensku, odnosno indoe-
vropsku konstrukciju, gde su izvršene poznate smene b/f/v i r/l. Sli-
čno imamo u sanskrtu/vedi: vŕká = vuk.
Ovaj grad na desnoj obali Dunava, nizvodno od rečice Vuka, sa svo-
jim zaleđem i širom okolinom, poznat je po čuvenim arheološkim
nalazima iz vremena badenske kulture (3350–3100. godine pre n.
e.), kraćeg perioda između badenske i vučedolske kulture ispunjava
kostolačka kultura (3100–3000. godine pre n. e.), i iz vremena
vučedolske kulture (3200–2500 godine pre n. e.), koja nosi naziv po
tom lokalitetu. Ove kulture uvode iz stepskih prostora južne Rusije i
Ukrajine na ovo područje konja i kola, kao i metalurgiju, prvenstveno
arsensku bronzu. Čuven je i nadaleko poznat arheološki nalaz
„vučedolske golubice (ustvari, prepelice)”.

Utvrđenja na levoj obali Dunava

Veći vojni logori imali su, po svoj prilici, po jedan manji logor na su-
protnoj strani Dunava i na tim mestima su bili prelazi koji su svakako
imali važnu ulogu – kako u vojnom, tako i u ekonomskom pogledu.
Poznati su onostrani logori nasuprot Akvinkuma, Lusonijuma, Lugija
i dr. U našim oblastima, nasuprot Akvinkuma/Slankamena – jednog
od ranih logora na sremskoj deonici Dunava, nalazilo se ušće Tise;
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dr. 11 Prema napred navedenom ovde se radi o sledećim stanjima gl.
бъдѣти = biti budan, bdeti; бѹдимъ (pasivni particip prezenta) =
onaj koji je budan, бѹдинъ (pasivni particip preterita) = budan. U
vezi sa drugim delom složenice imamo sledeću etimologiju: staro-
slovensko пєщь = peć; sa ovim je sasvim u skladu rani nemački
naziv grada Ofen: der Ofen = peć; otuda dolazi Budim-pešt. 

Beograd (Singidunum) je takođe veoma staro naselje, još iz antič-
kog perioda poznato pod nazivom Singidun. U pogledu etimiologije
primećujemo da je naziv složenica: Singi-dun. Prvo ćemo se pozvati
na Herodotovu Istoriju: Ipak izgleda da se preko Istra nalazi jedna
beskrajna pustinja. Jedini za koje sam bio u stanju da doznam da
stanuju preko Istera jesu ljudi kojima je ime Sigini, a koji se odevaju
kao Međani. Zemlja im se proteže do Eneta na Jadranu. Za sebe
kažu da su doseljenici iz Medije. Ligijci koji stanuju iznad Masalije
nazivaju trgovce na malo „sigini”. U komentaru se, dalje, kaže da su
Sigini – skitski narod koji je stanovao na severu od Istra (donjeg Du-
nava), a po Orfeju i Strabonu, i u Aziji. To su bili nomadi u današnjoj
mađarskoj ravnici. Ligijci (ili Ligurci) – narod koji je stanovao između
Pirineja i Alpa, otprilike od današnjeg Marselja do Pize (V. 9). Mo-
žemo da zaključimo da je, po Herodotu, prvi deo složenice prema
Siginima, a drugi deo je prema varijantnoj formi -din (varijantno: dan,
dun, don, tin, tun, ton, tan i sl.) naziva svetlog božanstva Div, Dij, što
bi odgovaralo grčkom Ζεύς, gen. Διός. Neprihvatljivo je navođenje
da su nakon provale Kelta, Galata na Balkan, i nakon njihovog po-
raza od Grka i Makedonaca, oni u povlačenju podigli utvrđenje Sigi-
dun. Oni su možda mogli samo da obnove neko postojeće utvrđenje.
Po Strabonu, šire područje Singiduna naselili su pripadnici plemena
Skordiska (etimološki isto što i Serdi/Pelasti, Sbardi, Sfardi), koji se
behu izmešali sa ilirskim i tračkim stanovništvom i izgleda da su tako
potpuno izgubili svoje jezičke osobenosti, jer iza njih nije u jezicima
ovog područja ostalo ozbiljnih tragova, što se vidi i iz dosad nabro-
janih toponima. 

__________________

11 P.J. Šafarik, O poreklu Slovena, str.48–50.
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Karavukova, u šumi, nalaze se i sada šančevi, koje je narod, takođe,
smatrao rimskim. Taj put je na jednoj austrijskloj karti iz 1763. godine
tačno označen pod nazivom „via ad Dalj tendens”. Vidi se da su i od
Sotina i Loka – dakle od mesta gde su se nalazili rimski castrumi sa
skelama – vodili putevi koji su se sekli u jednoj tački južno od tvrđave
Bač, a ta tačka odgovara lokaciji kapele sv. Đorđa, gde je arhitekt
Henselman našao toliko rimskog građevinskog materijala, da to već
nije više mogao smatrati importom, nego je pretpostavio  da je tu
postojala jedna rimska kolonija. Napominje se da su naspram kapele
sv. Đorđa i utvrđenja pored pristaništa o kojem je napred bilo reči,
blizu ušća Mostonge, otkriveni ostaci rimskog mosta, čiji je opis taj
autor  dao u monografiji Mostonga i vode zapadne Bačke, u poglavlju
Rimski most na ušću Mostonge.

Neki toponimi na području jugozapadne Bačke, Panonije, pa i

šire

Budimpešta (Aqvincum), veoma staro naselje (i utvrda još iz
antičkog perioda), koje je u rimskom periodu je bilo u sastavu
Dunavskog limesa. U Aqvincum-u je bio stalno stacioniran logor
legije II Adiutrix. U pogledu etimologije primećujemo da je naziv
složenica: Budim-pešta. U vezi sa prvim delom složenice, imamo u
Herodotovoj Istoriji ovo: preko Tanaisa ne nalazi se više skitska
oblast, nego je tu prva sauromatska pokrajina; ovi stanuju u oblasti
koja se proteže od zaliva Meotskog jezera prema severu i u njoj
nema ni pitomog ni divljeg drveća; iza njih u drugoj pokrajini stanuju
Budini, i ta je pokrajina gusto obrasla različitim drvećem (IV. 21); ...na
sastanku su bili: kraljevi Taurijaca, Agatirsa, Neura, pa Androfaga,
Melanhlena, Gelona, Budina i Sauromata (IV.102); ...za vreme jed-
nog pokoljenja pre Darija morali su da napuste svoju zemlju i da se
nasele među Budine (IV.105). Danas se većina istoričara slažu da
Budini i Neuri pripadaju skupini slovenskih naroda. Šafarik navodi
da je Budin/Ofen slovenska reč. Ima više naselja sa ovim nazivom:
u Bugarskoj Vidin, u najstarijim rukopisima Бѹдинъ, kod Vizantinaca
Βυδίνη, zatim, bivša kneževska rezidencija u Hercegovini Budimlje i
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ime Šćekić, i imamo reku Bojanu. Stoga ćemo izučiti etimologiju reči
Čeh. Ovu etimologiju izvodimo od punog oblika glavnog božantva:
Ščъ-bol-ъg = Ščeh, nakon redukcije b = ø, smene ol = u, i preglasa
u = e, smene g/h. Od Ščeh skraćenjem se lako dobija Čeh. Odavde
se vidi potpuno ista etimologija iz naziva njihovog vrhovnog
božanstva za etnonim Boh (Boj) i Čeh, kao i istorijski kontinuitet
naziva naroda i zemlje.

Konstantnopolj (Vizant). Dugo nas je mučila etimologija reči Vizant
prema podacima koji potiču od Jermenina Mojseja Horenskog (370–
487/492. n.e.), čiji su kvalitetan prevod obezbedili Šafarik i Surov-
jecki: Zemlja Tračana leži istočno od Dalmacije kod Sarmatije, i
Trakija ima pet malih i jednu veliku provinciju u kojoj živi pet sloven-
skih plemena, gde su se skrasili i Goti, imajući gradove, brda, reke,
more i ostrva, prema glavnom gradu srećnom Konstantinopolju.
Dalje Šafarik daje imena tih provincija: Evropa, Trakija, Hemimont,
Rodopi, Mezija i Skitija, kao i Sarmatija.

Ovde ćemo preuzeti podatak iz etimologije za naselje Vizić, da je na
makedonskom βἵζ (viz) = naselje. U knjizi Ive Vukčevića Slovenska
Germanija imamo nazive: pago Launuuiza, 932., pago Lanewizi,
1108., pago Visichi (Wisichgaw, 974); pago Visichgoven, 1051., str.
360. Ovde su u širem području živeli izmešani Sloveni i Vendi. Naziv
Visichi i Wisichgaw su slični već pomenutom Viziću. Ovo ujedno i
daje odgovor u vezi sa etimologijom za reč Vizant. U obliku slože-
nice čiji su delovi Wisich-gaw  u suštini je reč o sinonimima.

Etimologija: u složenici Viz-ant, prvi deo ima značenje naselje, a
drugi Ant (Venet), što bi značilo da je Vizant naselje Anta. Pozato je
da je grad Kinstantinopolj izgrađen na mestu ranijeg naselja Vizant,
po kome je kasnije dobijen i naziv Vizantije. Ova etimologija ima smi-
sla jer je poznato da su Anti živeli na balkanskoj obali Ponta, na Bal-
kanu, kao i na području severno od Dunava, u Dakiji i dalje prema
Baltiku, kao i Sloveni, i zato asocijacija koja se odnosi i na njih o sre-
ćnom Konstantinopolju ima smisla, jer je i car Konstantin, njegov os-
nivač, njihov sunarodnik koji je rođen u Nišu.
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No mogućan je i drugi uzrok vezan za bližu jezičku srodnost između
Kelta i  Slovena u najranijem antičkom periodu. Poznate su, u više
navrata, seobe (kolonizacije za vreme Nebroda, Asura, sardske ta-
lasokratije, Etruska i Kartaginjana) Indoevropljana (bliskih slovenskih
srodnika) sa područja Balkana, Podunavlja, Male Azije i zaleđa
Ponta preko Sredozemlja do Španije i južne Francuske, kao i preko
Baltika i Severnog mora sve do Vandeje u Francuskoj, i linijom od
Bresta u istočnoj Evropi, preko Karpata, Tatri i Alpa do Bresta na At-
lantiku u Francuskoj. U tom slučaju bismo imali u zapadnoj Evropi
Pred-kelte, a u ovom slučaju uglavnom Baske i Gaskonjce, koji su u
daljoj prošlosti zauzimali daleko veći prostor, i indoevropske Kelte,
srodnike Slovena. 

Bohemija, Bojka je zemlja nastanjena narodom poznatim kao Bo-
hemi, Boji. Središte Boja je bilo područje današnje Češke, čiji
stanovnici se danas zovu Česi. Veliki broj istoričara smatra da Boji
pripadaju Keltima. Međutim, ovo nije moguće iz više raloga
lingvističke prirode. Očigledno je da je osnova reči Boh, koja je samo
jedna od varijantireči: Bog, Bok, Bak, Bug i sl., gde je nakon poznate
smene h/j dobijena druga osnova Boj, a pored nje, zbog raznih
palatelizacija, i druge zabeležene varijante: Bos, Bus, Bož i sl. Poz-
nato je da reč Bog nije stigla do zapadnih Indoevropljana, ona postoji
kod slovenskih bliskih indoiranskih srodnika, no ni kod njih nije poz-
nata kao ime za opšte apstraktno glavno božanstvo. Mađarski
istoričari izričito ističu da je već pre prodora Huna na tom području
bilo Slovena.12 U obradi povesne građe Gy. Dudás u razdoblju
prodora skitalačkih naroda u Podunavlje utvrđuje da su onde već bili
Sloveni i Bugari,13 bez ikakvih turanskih „Bugara” u to vreme! Kon-
stantin Nikolajević, u knjizi Prvih pet (sedam) vekova srpske istorije,
str. 230, navodi: Arbanasi zovu Bugare i danas Ščel, Šćaj. Imajući u
vidu smenu h/j imamo Šćej = Šćeh. Potsećamo da se u Velesovoj
knjizi na više mesta nalazi oblik Šćek. U Crnoj Gori je poznato prez-

__________________

12 BBVAR, II/28, Poglavlje, Bács-Bodrog vármegye története, 8. odel.
13 BBMON, I/57, obrada je vezana za radove istoričara: P. Hunfalvi, F. Pulszky, S. Márki,
J. Révész, I. Iványi i dr.
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Na kraju, možemo da zaključimo da se iz ove ciljane toponimije sa-
gledava kontinuitet prisustva Slovena i njima srodnih naroda (razume
se i prisustvo ostalih), na prostoru srednjeg Podunavlja u čitavom
periodu od antike do  Mohačke bitke.
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Јован Коледин, Бачка Паланка

ОБРВА – ТУРСКИ ШАНАЦ  

Резултати истраживања 2012–2013. 

Северно од Бачке Паланке налази се потес Обрва, десно од

пута за Гајдобру. Да се на месту названом Турски шанац  налази

археолошки локалитет откривено је археолошким обиласком те-

рена угрожених великом поплавом 1965. године. 

Упркос овом називу, на локалитету нема трагова живота ни из

времена средњег века, ни из турског периода. Свој назив дугује

честим променама становништва на овом простору. Није било

локалне традиције која би сачувала изворни назив и значење

овог локалитета. Колонисти који су се населили после турске

окупације, често су преисторијским археолошким локалитетима

давали атрибут турски (Турски шанац, Турска хумка, Турско

брдо...). Ови називи су  асоцирали само на њихову старост и ка-

рактер налазишта. Турски шанац је био добро очуван готово пра-

воугаони фортификацијски објекат. На најстаријим картама се

јасно види његова форма. На једном од најранијих цртежа вид-

љива је улазна капија на јужном бедему. Овде је и највећа ви-

синска тачка, која је редовно уцртавана приликом свих каснијих

премера као кота 88. Током историјског периода, Шанац није ко-

ришћен као утврђење и није доградњама нарушен његов прво-

битни изглед. 

Турски шанац, археолошки локалитет

Прва истраживања овог локалитета извео је 1970. године По-

крајински завод за заштиту споменика културе Војводине у са-

радњи са Војвођанским музејом. Пробном сондом (15x2м)

пресечен је западни бедем. Установљена је структура бедема,
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Великој мађарској равници (Алфелд) и на тлу јужне Паноније

нема овако утврђених центара. Ипак, за каснолатенска ут-

врђења у Бачкој можемо условно користити овај термин. Оппи-

дум-и нису били само тврђаве за одбрану и контролу

комуникација. Били су произвођачки центри, племенска седишта

и места са израженим социјалним карактером. Због тога, сама

техника градње зидова није одлучујућа карактеристика при де-

финисању утврђења касног латена, поготово у равници. За ов-

дашња утврђења претпостављало се да су грађена тако да се

ископа широк ров, а његова садржина служи као насип бедема

на коме је поставиљена дрвена палисада. Но будући да ниједно

утврђење није испитано у потпуности, нема сигурних информа-

ција о техникама градње, ни врсти улазних капија. 

Геофизички снимак локалитета
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а само делимично и насеобински хоризонт. Претпоставља се да

се састоји од полуземуница. Утврђење је повезано са опадањем

моћи Скордиска, када се подижу и друга јужнопанонска оппида.

Детаљнији опис ових ископавања, са геодетским планом и про-

филом, публикован је 1978. године.

После истраживања 1970. године, локалитет су само повремено

обилазили актвисти Аматерске музеолошке секције и музејске

збирке из Бачке Паланке.

У монографији посвећеној Скордисцима, Ј. Тодоровић Турски

шанац наводи међу утврђеним насељима,1 и репродукује план

утврђења начињен током првог  истраживања.

Турски шанац као споменик културе

Турски шанац се од 1968. године налази у Централном регистру

археолошких налазишта (АН 110). Категорисан је као културно

добро од великог значаја, од 1991. године (Споменичко наслеђе

Србије, 1998, 37). Додуше, у катастру непокретности у Бачкој Па-

ланци нема белешке да се ради о културном добру које је под

заштитом (усмено саопштење инг. М. Иванковића).                    

Прелиминарни резултати геофизичког снимања показују да се

локалитет простире испод већег броја парцела, тако да је и

првобитна зона заштите ограничена површином бедема недо-

вољна. Срећом, осим стандардних пољопривредних радова није

било других активност па је локалитет добро очуван. Једино је

северна страна бедема оштећена усецањем пољског пута, а ва-

ђењем земље за рад локалне циглане оштећено је спољно лице

западног бедема.

Термин оппидум је Цезарев назив за утвђене Келтске градове у

Галији. Они се подижу у касном латену, током ИИ и И века пре

н.е. У западној и средњој Европи термин се односи на велике

урбане целине утврђене посебном техником градње. Ка истоку,

последњи „прави оппидум“ је Манхинг (Манцхинг), на Дунаву код

Инголштата. Донекле су им слична поједина утврђења југоза-

падне Мађарске, површине преко 15ха. Источно од Дунава, у 
_______________
1 За мање површине окружене бедемом, у западној Европи се користи термин
енцлосуре.



Висина бедема 1966. године је процењена на 4 метра. Касније

се наводи висина 2–3 метра, да би у време првог истраживања

била измерена висина од 1,8 м. На највишој тачки јужног бедема

налазио се тригонометар, са котом од 88м. Интензивном обра-

дом земље, тригонометарски стуб је у међувремену уклоњен са

свог места.  

Сплетом сретних околности,2 октобра 2012. године, извршено

је геофизичко мерење на потесу Обрва – Турски шанац. Мерење

је извела екипа Немачког археолошког института (ДАИ) из

Франкфурта,3 под вођством др Холгера Вендлинга. 

Геофизичко мерење Немачког археолошког института

Како показују први резултати геомагнетног снимања, испод бре-

жуљка на јужном бедему (где је кота 88) потврђено је постојање 
_______________

2 Захваљујемо се на помоћи при реализацији професору М. Јевтићу са Одељења

за археологију Филозофског факултета у Београду.
3 Römisch-Germanisch Komision der Deutsche Arheologische Institut,       

капије. Капија је сложене конструкције. На обе стране улаза су

видљиве две велике кружне површине (јаме?), а са унутрашње

стране су додатни елементи који затварају директан пролаз. Мо-

гуће је да се ради о локалнојој подврсти капије познатој под име-

ном зангентор („капија облика клешта“). Ради се о конструкцији

утврђених врата код које оба зида бедема савијају под правим

углом ка унутра. Они формирају неку врсту уске улице, дужине

до 40 метара. Овако конструисани улази су карактеристични за

праве оппидум-е, какви се граде у западној и средњој Европи.

Овакви улази су често наткривани сложеним системом који се

састоји од куле-стражаре ослоњене на бедеме. Да ли је због тога

на Турском шанцу бедем највиши на месту капије показаће тек

будућа истраживања. 

План локалитета са положајем сонде 1970. године
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подигнути у време рата Боја и Тауриска са краљем Буребистом.

Јака дако-гетска држава је избила на Тису и свакако да је то на-

лагало заштиту свих добара у граничном подручју Скордиска.

Непосредна опасност је прошла тек 44. године, после Буреби-

стиног убиства и распада моћне краљевине. С друге стране,

Скордисци се помињу код Страбона као савезници Дачана, али

није јасно да ли се то односи на време сукоба са Бојима и Тау-

рисцима. Покоравање Скордиска је наступило у време ширења

дачке краљевине на југ, ка Тракији. Дачка окупација је трајала

до смрти Буребисте, након чега Скордисци опет постају сло-

бодни. Могуће је и да су Дачани иницирали подизање бедема

око важних центара у равници у време своје доминације.

С обзиром на све ове претпоставке, изградњу фортификација у

Бачкој сместили бисмо у време између 65/60. и 44. године пре н.е. 

Фортификације касног латена на југу Бачке се приписују Скор-

дисцима. Народни  музеј у Београду чува већи део оставе злат-

ног новца нађене у Обровцу половином прошлог века. Остава

садржи златне статере Боја, и датира у време сукоба Боја са

Дачанима. На истом месту је раније нађен и златни накит који

није сачуван. Ови налази се могу посредно довести у везу и са

Турским шанцем. Неизвесна је сама природа односа: да ли се

ради о трговачким или савезничко-родбинским везама станов-

ника јужне Бачке са северно-панонским племенским савезом?

Контролно ископавање 2013. године

Скромним средствима која су добијена од Министарства културе

реализовано је прво пробно истраживање у подграђу. Циљ ис-

питивања је био да се одреди карактер два паралелна кружна

објекта који на снимку опасују утврђење. У ту сврху је предви-

ђено постављане једне контролне сонде, која би на једном месту

пресекла овај објекат. Извршено је геодетско мерење и ускла-

ђивање два различита координатна система. Услед неподудар-

ности ових мерних система, позиционирање тачака је

показивало грешку величине 2–3 метра. 
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План локалитета који је начињен 60-их година прошлог века (Сл.

3), није израђен по важећим геодетским стандардима. Један од

циљева нових истраживања је да се начини координатна мрежа,

која ће се уклопити у државни премер како би се будућа истра-

живања могла прецизно документовати.

Овде треба нагласити да је овом комплексу најсличнији онај који

је откривен на локалитету Чарнок код Врбаса: ван насеља окру-

женог земљаним бедемом  простире се подграђе. 

Која је функција оваквих насеља?

Сама реч утврђење (оппидум, шанац) асоцира на одбрамбену

сврху ових локалитета. На основу археоботаничких анализа,

Чарнок се доводи у везу са гајењем и сабирањем житарица на

једном месту, ради чувања и трговине. Сврха утврђења које се

налазило на циглани код Плавне није позната. Свакако да су

каснолатенски локалитети окружени бедемима у Бачкој могли

бити својеврсни трговачки центри за пољопривредне производе.

Прихватање њихове одбрамбене улоге (само на основу изгледа)

не изгледа уверљиво. Ни својом величином, ни положајем они

не показују да се рачунало на озбиљнији отпор непријатељу, по-

готово не непријатељу каква је била римска војска. Могуће је да

се ради и о утврђеним седиштима неког од племена великог са-

веза Скордиска. Постојање два периода живота на Чарноку

можда упућују на закqучке у том правцу. Испитивање подграђа

вероватно ће решити и ову дилему. Занимљиво је да се из два

независна извора помиње постојање већих количина шљаке са

унутрашње стране североисточног дела бедема.4 Ово би ука-

зивало на постојање металуршке активности унутар бедема. 

У историјским изворима нема података о учешћу становништва

са леве обале Дунава у великом панонском устанку 6–9. Године

н. е. Такође се не помиње прелазак римске војске на територију

данашње Бачке у време И века пре н.е. Могуће је да су бедеми 

_______________

4 Усмена саопштења Ђ. Јамушакова и С. Лазаревића из Бачке Паланке.
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Постављена је сонда величине 20 м² (10x2 метра), оријентације

север – југ, на јужном ободу подграђа. Посредовањем председ-

ника друштва Панонија Ђ. Јамушакова, обезбеђена је и помоћ

Водопривредног друштва Дунав АД Бачка Паланка.5

Истраживачки радови су обављени  у периоду 26–28. децембра

2013. године. 

Учествовали су:

● чланови друштва Панонија:

Ђорђе Јамушаков, Леонард Немет, Никола Миливојевић,

Милош Керавчин и Лајош Венгринг

● из Водопривредног друштва Дунав АД:

Светислав Трифунов 

Горан Симић
_______________
5 Овде се посебно захваљујем на разумевању и помоћи директору Дунав АД
Мирославу Станићу.   

Поглед са југа на објекат 1 (ров) и објекат 2 (јама)
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● facebook група Келтски опидум Турски шанац:

администратор Саша Лазаревић ● Стручни део екипе:

инг. Маринко Иванковић – Геодетски биро „Мерник“ Нови Сад

археолог Дивна Гачић – Музеј града Новог Сада

археолог Јован Коледин –  Музеј Војводине 

Уклоњен је хумусни и субхумусни слој и заглачана је основа

сонде. На лесној основи су се указала два укопана објекта: 

Објекат 1 – ров

Зона мрке земље која се налази на јужној половини сонде. Ров

смо делимично „ухватили“ сондом (услед системске грешке) у

ширини 4,40 м. Објекат улази у јужни профил, што значи да је

ров још шири. Ово је већ био знак да је реч правиом одбрамбе-

ном рову, а самим тим је постала занимљивија функција пара-

лелног објекта са његове спољне стране, који је нешто ужи.

Спољни паралелни објекат, који је на снимку нешто ужи (такође

ров?) нисмо успели да захватимо. 

Северни руб објекта је делимично откопан. Руб се спушта под

великим углом, и очигледно се ради о дубоком рову В пресека.

На површини рова откривене су кости говеда и нешто каснола-

тенске керамике. Густина налаза није велика, а изненађење је

да су налази у испуни рова истовремени са налазима унутар бе-

дема. Могуће је да је систем ровова престао да се користи

пошто је подигнут бедем  и да је тада затрпан.

Објекат 2 – средњовековна јама

Уз северни руб рова укопана је једна овална јама дубине 70 цм.

Испуњена је комадићима кућног лепа, гарежом, фрагментима

керамике, животињским костима. Кости припадају говедима и

групи оваца/коза. На основу типичних фрагмената керамике,

јама се датира у XВ век. 

Отрпадну јаму можемо везати за неко од насеља (Бичански са-

лаши, Урош, Керекић, Пркосово, Тамана), која су се налазила у

овом делу атара. Занимљиво је да средњовековних налаза нема

унутар бедема. Могуће је да се Турски шанац користио у сред-

њем веку од стране чобана, који нису градили трајне грађевин-



ске објекте. С друге стране, садржај отпадне јаме са остацима

кућног лепа и фрагментима керамике говори о остацима једног

трајнијег насеља. Вероватно се ради о полуземуницама, какве

су биле уобичајени стамбени објекти овог времена у Бачкој.

Остаје питање: колика је била густина средњовековних објеката

и да ли су они чинили неку целину? 

У будућности се прво мора заштитити сам локалитет. Сва истра-

живања на овом широком простору траже мултидисциплинаран

приступ и озбиљан пројекат који, истина,  много кошта. За сада,

остаје да се надамо да ће и др Вендлинг урадити детаљну об-

раду података са снимања 2012. године и тиме поставити једну

солидну основу за будућа истраживања. Надамо се, такође, да

ће и локална самоуправа схватити значај и вредност овог би-

сера праисторијског градитељства. 

Што пре се ове оствари, штета ће бити мања, а реконструкција

самог утврђења и његова туристичка презентација много лакша.

Испражњени  објекат 2
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Јован Јерков, Нови Сад

САРМАТИ – СОУРМАТИ, ВАНИ, ВАНДИ, ВЕНЕТИ, СРБЛЕНИ,

СРБАТЕНИ, СЕРВИАНИ, СОРБИ, СРБИ

Антички писци Плиније,1 Тацит2 и Птоломеј3 познају Сармате као

угледан народ. Они се, по Плинију, убрајају у велике народе.

Птоломеј каже да су заузимали велику територију и назива је

Сарматија. По мапама Н. Жупанића,4 Сармати су заузимали ве-

лики  простор у Европи, а живели су, како сведочи и Птоломеј,

на Дунаву, Тиси, Сави, Драви и њиховим притокама; са њима су

Римљани ратовали читав век, све до доласка цара Констан-

тина.5

Увек су били привржени тлу и домовини, обрађивали земљу,

имали стална места становања, борили се више као пешадија

него као коњица. Према историчару Прокопиј,6 били су познати

као земљорадници, али и вешти морепловци. Имали су много-

бројна велика насеља.  

Археолошка налазишта у Ђердапу потврдила су да се тамо раз-

вила једна од најсложенијих култура праисторије, названа кул-

тура Лепенског вира. Подаци о фигуринама нађеним у 

_______________

1 Гај Плиније Старији (23–79), римски писац и научник.
2 Публије или Гај Корнелије Тацит (56–117), римски говорник, правник и сенатор
један је од највећих римских историчара.
3 Клаудије Птоломеј (средна  2. века  н.е), грчки астроном, географ и историчар.
4 Н. Жупанић (1911–1995),  историчар.
5 Флавије Валерије Константин Август (лат. Flavius Valerius Constantinus Auzgustus),
познатији као Константин I Велики; родио се између 271. и 273. у римском граду
Наису  (Naissus), данашњем Нишу. Спровео читав низ реформи у админстрацији и
војсци. Први римски владар који је прихватио хришћанство; оснивач Цариграда, уте-
мељио византијско царство.
6 Прокопије Касаријски (крај 5. или почетак 6. века), секретар византијског војсковође
Велизара. Од 542. живи у Цариграду. Умро 656. Године; византијски историчар,
писац и историограф; најзначајније дело: „‘Историја Јустинијанових ратова’’ – 8
књига; Прокопије се осврће на догађаје у Подунављу.
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се у свим правцима, према топлим морима, хладнијим преде-

лима на северу, истоку, западу и другим погоднијим географским

поднебљима.

Дупљајска колица

Пољак Казимир Шулц тврди да су Сармати-Срби насељавали

Подунавље од најстаријих времена као Илиро-Трачани. Француз

Робер Сипријан развио је теорију о пореклу свих Словена од

Илиро-Срба, тј. од подунавских и балканских Срба. Сармате из

Подунавља он назива прото-Срби или првобитни Срби. За кас-

нији долазак сународника из Закарпатја (6. и 7. Век н.е.) на Бал-

канско полуострво каже да су дошли сабраћи у борби против

Лепенском виру из седмог миленијума старе ере, на основу ис-

питивања радиоактивним угљеником, потврђују старост нађених

предмете на око 8000 година, односно преко 6500 година пре

Христа. Постоји и податак да је још старије налазиште у Рајковој

пећини, на Рудној глави код Мајданпека уз Белетинску реку.

Најстарији људи ове културе живели су у насељима са заједни-

цама од две до четири биолошке породице. Неолитска култура

на просторима северно и јужно од Саве и Дунава развила се од

5300. до 3200. године п.н.е., а најзначајнија су налазишта Стар-

чево и Винча.

У књизи Праисторија Војводине, археолог академик Богдан

Брукнер7 наглашава да је Панонија имала трансмисиони положај

у односу на одредиште Европе и југ Балкана, јер су преко ње

ишли утицаји са севера и југа, истока и запада. Брукнер

примећује да су обале Дунава, Саве, Тисе са њиховим

меандрима, у старијем и млађем неолиту, пружале повољне

услове за екстензивну земљорадњу и сточарство, што се поду-

дара са старијим писцима који су говорили о занимању људи у

Панонији. Своје тврдње поткрепљује старчевачком пластиком

као оригиналном креативном уметношћу земљорадника; даље

набраја цилиндричне стубасте статуете код Титела, статуету од

теракоте са посудом у рукама у Новом Бечеју, посуде-вазе у

облику прасета код прастановника Ватина, вазу у облику барске

птице у Вучедолу, дупљајска колица од теракоте из бронзаног

доба која вуку барске птице са људском фигуром у њима;

занимљива су запрежна кола којима су се служили

земљорадници у Панонији; можда су колица представљала

процесију у култу мртвих или неком ритуалу. Та разуђена

пластика даје представу о њиховом креативном и богатом ду-

ховном животу. 

Кичма српског народа био је Дунав са свим својим притокама.

Склони сеобама и трагању за бољим животом, расељавали су 

_______________

7 Академик Богдан Брукнер (1931–2006), археолог.
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Илирску и један део дачке Србије (део између Тисе и Дунава,

наравно и југозападни део данашње Бачке, остао је заувек не-

освојен). Сарматска Србија остала је ван домашаја римског

царства.

Лужички Срби за себе кажу да потичу из балканске Србије, што

потврђује немачки историчар J. Ch. Schoettgen, узимајући за

основ топониме, иста имена људи и друге географске појмове.

Пољаци су у новијим истраживањима утврдили присуство Срба

на балтичкој обали 2000 година пре Христа, чији су потомци Лу-

жички Срби. Српски историчар Милош Милојевић кажа: Група

Срба која је из Китајске империје дошла преко Сибира у Еврепу

настанила се у данашњој Немачкој. Бискуп Дуброва наводи:

Срби освојише  Горњу и Доњу Лужицу и узеше име Лужичани.

Након ратова са Немцима који су трајала до краја 12. века

када је, претежно српско становништво  германизовано... За

историју остаде само мало острво Лужичких Срба као успо-

мена на старе векове. Немац др Хефнер у трагању за коренима

Срба пише, имеђу осталог, и о потонулом граду Винети, као не-

када највећем у Европи, који је био синоним богатства и лепоте.

И сада рибари нерадо бацају мрежу у том делу Северног мора,

јер им се чини да из зелених дубина допиру звуци црквених

звона и дечји плач, са жагором људи на трговима. 

Цени се да данас живи око 60.000 Лужичких Срба, а Немци их

зову Лужичанима или Вендима. Они сами за себе говоре да су

Срби; имају и своју химну Hišće Serbstvo nezhublene – Српство

још није изгубљено. Смрћу последњег кнеза Прибислава Срби

су изгубили слободу 1138. године. Тако је нестао један добар

народ који је ту живео хиљаду и пет стотина година пре Христа. 

Претече Словена

У време када су римска освајања  дошла до десне обале Ду-

нава, Сармати, који су сачували своју домородачку културу, жи-

вели су дуж римске границе и магистралних путева, на левој
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Римљана. Није чудо да су од тада неки народи модификовали

језик, па чак и себи давали друга имена, због огромних разда-

љина и отежаног комуницирања. Пољак Лоренц Суровјецки и

Павел Шафарик су у врло документованој студији изнели

тврдње да су Сармати-Срби живели у Подунављу и Панонској

низији; они такође наводе да је Папа Јован X (914–929) тврдио

да су Илири и Трачани исти народ. Према томе језик који је Ови-

дије, римски песник, научио у време боравка у изгнанству на

крајњем истоку Подунавља био је српски. Кијевски монах Нестор

Чaсни, који је живео у 11. веку н.е, сматра се оснивачем балкан-

ско-подунавске школе; у својој хроници тврди да су Сармати-

Срби   живели у Подунављу и Балкану пре нове ере. 

Из наведеног се види да су Сармати стари народ. Најезда вар-

варских племена (Келти 323. године п.н.е) потискивали су их и

приморавали на ратовање и сеобе, а њихова територија се ума-

њивала, цивилизација и језик затирали. Сви се историчари, ме-

ђутим, слажу у томе да је то био седелачки, земљораднички и

просвећен народ са богатим материјалном и духовном културом,

писмом и легендама, уређеним патријархалним породичним од-

носима и моралним нормама којих су се придржавали вековима.

Јован Рајић цитира руске летописце који кажу да су Венди, по-

магали Tројанце у борби против Грка, па су се после пораза са

својим војводом Антонором преселили на Јадранску обалу. У на-

водима се даље тврди да су населили данашњу Боку, Црну Гору,

Далмацију, Банију, Лику Кордун, Албанију, Босну и Херцеговину,

још пре три хиљаде година. Шафарик пише да су ти Венди са

севера били једнородни са Вендима-Сарматима из подунавских

и балканских крајева. Срби су потпуно насељавали Балкан и у

то доба Македонски цар Александар својом повељом доделио

им је земље од Јадранског до Балтичког мора за њихову верност

и храброст. Срби су у време Александра Великог имали војне

формације које су ратовале за Александра. По Александру Ре-

вантасу, постојала је, према томе, Илирска, Дачка и Сарматска

Србија. Било је то два века пре Христа. Римљани су освојили
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Павел Јозеф Шафарик

Шафарик износи мишљење Лоренца Суровјецког,10 пољског на-

учника, истичући да су Срби унапред  одвагали предности које

би могли да добију борбом, не жртвујући сопствени мир. Нису

се међусобно пoвезивали. По природи били су благи, а у случају

опасности храбро су се бориле и њихове жене. Распарчавали

су се по племенима, родовима и заједницама; никада нису били

уједињени у заједничку народну државу. Лоренц Суровјецки ис-

тиче, како казује Шафарик, да су због своје склоности према 

_______________

10 Лоренц Суровјецки, пољски научник. 

361Јован Јерков

обали Дунава. Тек у време цара Трајана,8 почетком 2. века н.е.,

Римљани су повремено прелазили на леву обалу реке, између

Дунава и Тисе. Сарматска племена су се супротстављала Рим-

љанима. Рим је, међутим, био заинтересован за пољопривредну

производњу, због прехране војске и чиновника, па је повремено

пресељавао са леве обале Дунава на римску територију читаве

породице и племена. 

По Павелу Јозефу Шафарику,9 знатан део Европског тла насе-

љавали су Срблени, Србилени, Србатени, Срби. Никада нису

били и једини. Европу су насељавали пет главних народа:

Трачани, Келти или Готи, Германи, Скити и Венди, односно Срби,

од чијег је једног племена, истиче Шафарик, потекао назив Сло-

вени. На северу Европе звали су их Венди, Винди. Хелени су ис-

кривили име Срби у Сармати-Соуромати, па их тако знају Грци

и Римљани. Зебележени су још под именом Анди, Анти, Будини,

Себи, Вали, Цицимени, Месениани, Јазиги, Сервиани, Серб-

љане, Винланд, Сармадији, Срб, Сјурб, Сјарб, Серб, Сербин,

Севр, Сирбин, Серби, Срба-Србаљ, Србмени, Срби, Србат,

Спали, Трибели, Алани, Пелези, Пеласти.

И сама српска племена, носећи од давнина поред општих и по-

себна локална имена, заборавила су или запоставила у животу,

сем малог броја изузетака, заједничко старо име. Шафарик

даље наводи: историја нас учи гласно, да од имена једне це-

лине народа настају посебна имена бројчано малих огранака.

Он сматра да jе имe Словена, неизвесно када, насталo од једног

посебног племена и издигло сe као опште име за све народе

истог порекла. Корен Срб, по Шафарику, означава карактери-

стику прастаништа Срба, пределе са пуно воде, мочвара, бара,

слатина, језера, река. Срб је, према томе, означавао мате-

ријални предмет, уопште, нешто течно, а посебно воду у којима

је корен Срб очигледан.

_______________

8 Марко Улпије Нерва Трајан, усиновљен, рођен 53. године, ступио на престо

98,  умро 117,  римски цар, називан је  Optimus.
9 Павел Јозеф Шафарик (1795–1861), чешки писац, историчар и лингвиста. Зна-

чајно дело: О пореклу Словена по Лоренцу Суровјецком (1823). Шафарик је

био директор Српске православне велике гимназије у Новом Саду.
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Лоренц Суровјецки истиче, како казује Шафарик, да су због своје

склоности према земљорадњи, други народи намерно тражили

њихово насељавање (Грци, Германи, Хуни, Гали, Келти), не

истребљујући их, a користећи њихово знање у тој важној људској

делатности.

Бог Световид (реплика), Рујан на Балтику

Код мезејских, панонских и карпатских Словена и после хиља-

дугодишње раздвојености, наглашава Шафарик, очитује се и

данас првобитна једнакост у корену њихових језика.
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Митар Шутић, Гајдобра                                                                            

ДОСЕЉЕНИ У НОВУ ГАЈДОБРУ – 

КОНАЧНИ СПИСАК ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ НОВА

ГАЈДОБРА, СРЕЗ БАЧКА ПАЛАНКА, 1948.

Редослед улица у којима су насељени колонисти:

Пролетерска улица......................................................................363

Стаљинова (Карађорђева)  улица..............................................367

Титова улица.................................................................................372

Жаркова улица.............................................................................376

Жељезничка улица.......................................................................380

Школска улица..............................................................................381

За сваку досељеничку породицу наведени су следећи подаци:

број куће (ознака за другу страну двостране куће, леву или десну

– слово а), име носиоца колонизације – потцртано, имена

чланова домаћинства и међусобни родбински односи, број

чланова домаћинства – у загради.

Пролетерска улица

2 Дамјанац Симов Радован,  Милева Радованова супруга, Симо

Радованов (3)

4 Савић Павлов Момчило, Јована Павлова супр., Павлови:

Радомир, Жарко, Босиљка, Даринка; Стеванов Павле (7)

3  Говедарица Јованов Митар, Луција Митрова супр., Митрови:

Милева, Димитрије, Даница, Јованка, Момчило, Видосава (8)

5  Милинковић Милана Војин, Пава Војинова супр., Војинови:

Живко, Благоје (4)
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23 Драгумило Трифков Тодор, Трифко Ристов,, Милева Тодорова

супр., Тодорови: Цвијета, Милена, Обрад (6)

24 Зубац Спасојев Шћепан, Ђурђа Спасојева супр., Стана

Шћепановa супр., Крстиња Спасојева; Шћепанови: Пајо,

Видомир, Радојица (7)

25 Мастиловић Остојин Вељко, Јања Остојина супр., Плема

Вељкова супр., Никола Вељков; Љубица Лукина супр., Лукини:

Даница, Верка (7)

26 Бурсаћ Дамјанов Вукосав, Сока Вукосавова супр., Јока

Дамјанова супр., Мирко Дамјанов, Сава Миркова супр., Илија

Мирков (6)

27  Борковић Ристов Аћим, Јована Аћимова супр., Мила

Ристова; Аћимови: Бошко, Душан, Љубица , Даринка (7)

30 Јовић Јованов Мићо, Јован Пантелијин; Јованови: Никола,

Сретко, Славко; Милева Трифунова (6)

32 Тасовац Гашов Чедомир, Анђа Перова супр., Рајко Перов;

Павија Гашова супр., Зорка Рајкова супр., Бранка Чедомирова

супр., Рајкови: Петар, Обрад, Анђа; Барбара Миланова супр.,

Синиша Миланов (11)

33 Ковачевић Давидов Рајко, Даница Рајкова супр., Давид

Стеванов, Доста Давидова супр., Давидови: Стеван, Чедомир,

Бранко, Милорад, Радојка (9)  

35 Ћулибрк Јованов Јанко, Стоја Јанкова супр., Јанкови: Марко,

Драгица,  Бранислав, Слободан (6)

36 Зубац Ристов Перо, Сока Перова супруга, Перови: Гојко,

Ристо, Владо, Радојкa, Стана (7)

38 Иванковић Николин Марко, Јована Маркова супр., Маркови:

Јован, Новица, Мирко, Љуба, Госпава (7) 

39  Миљановић  Петров Лазар, Ружа Петрова супр., Петрови:

Гојко, Даринка, Госпава, Драгица (6).

40 Јокановић Ђуров Томо, Митра Томова супруга; Томови:

Босиљка Љубица, Милован, Стана, Светозар, Ђорђе, Даница,

Чедомир (10)

6  Ратковић Илијин Ђуро, Мара Илијина супр., Илинка Ђурова

супр., Ђурови  Радован и Госпава (5)

7 Шушница (Јелић) Јованов Петар, Трифуна Јованова супр.,

Петрови Наталија и Вукашин; Николин Бранко (5)

8  Лончар Ристов Саво, Мила Савова супр., Савови: Шћепо,

Јован, Милка, Мира (6)

9 Леро Глигоров Шпиро, Анђа  Шпирова супр., Шпирова Радмила (3)

10 Копривица Васиљев Никола, Сава Николина супр., Томов

Миливоје, Николини: Јела, Софија, Нада, Јовица (7).

12 Иванковић Бошков Ђоко, Стоја Ђокова супр. Ђокови: Душан,

Видосава, Коса, Даница, Мара, Стана; Бошков Јован, Јованови:

Милован, Анђа, Рајко (12) 

14 Комад Михов Арсен, Босиљка Арсенова супр., Арсенов

Бранко; Мила Бранкова супруга (4)

13 Петковић Ђуров Крсто, Анђа Крстова супр., Ђурове: Стана,

Милана, Љепосава (5)

15 Чечур Новичин Лазар, Обренија Лазарева супр., Лазареви:

Петар, Новак, Гојко, Милован (6)

16 Стојановић Шћепанов Јован,  Јованови: Радован, Драго,

Љубица, Шћепан, Милица (6)

17 Ковачевић Мијајлов Шћепан, Стоја Мијајлова супр.,  Анђа

Шћепанова супр.,  Милена Мијајлова (4)

18 Дамјанац Мојов Благоје,  Благојеви: Обрад, Новка, Мара,

Достиња, Даринка; Миланов Здравко (7)

19 Окиљевић Симов Богдан, Милица Симова Супр., Даринка

Богданова супр., Мијољка Симова (4)

20 Црногорац Митров Благоје, Илинка Благојева супр.,

Благојеви: Јованка, Јелена, Јакша, Бориша (6) 

22 Шаровић Малишин Аћим, Стана Аћимова супр., Аћимови:

Перо, Мирко, Милева, Ђуро, Данило, Божо; Мићанов Видак (9)

23-а Драгумило Трифков Томо, Крстиња Томова супр.,Томови:

Даница, Милица, Славојка, Славко, Милутин, Слободан; Трифков

Бориша; Милева Боришина супр., Радивоје Боришин (11)
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53  Гргуревић Лазарев Ристо, Стана Лазарева супр.,  Лазареви:

Цвијета, Неђељко, Мила, Анђа; Божица Благојева супр., Јован

Ристов (8)

54 Гркавац  Митров  Ристо, Стана Митрова супр., Јованка

Ђорђова супр.,  Ђорђови: Мила, Деса; Борика Митрова;  Славко

Благојев (7)

55 Ћеранић Савов Томо,  Савета Томова супр., Савови:

Љепосава, Милан;  Томови: Чедомир, Цвијета, Мара, Драга,

Радојка (9)

57  Драговић Андријин Саво, Божица Андријина супр., Љепосава

Савова супр.; Босиљка Андријина (4)

59  Кисин Савов Јован, Анђа Савова супр., Саво Којов; Савови:

Даринка, Госпава, Радован, Даница, Неђељко (8)

61 Милаковић Јованова Даница, Ана Јованова супр., Лазови:

Бранислав и Анка (4)

63 Вукићевић Симов Марко, Јована Маркова супр.,  Маркови:

Ђорђе, Босиљка, Вељко, Даница, Мирко, Васо (8)

65 Бераћ уд.Миланова Даница, Миланови: Божо, Драгица,

Милан, Саво (5) 

Стаљинова улица

1  Турањанин Филипов Данило, Мара Данилова супр., Данилов

Велимир (3)

2  Јокић Шпиров Богдан, Дара Богданова супр., Шпирова Дара (3)

3  Шевић Илије Јован,  Милка Јованова супр., Јованови:  Јосип,

Милорад, Душан, Стеван, Милева, Милица, Ружица; Слободан

Јосипов (10)

4 Жарковић Николин Чедомир, Стана Николина супр., Јованка

Јованова, Николини: Мара, Радојка, Анђа, Милорад (7)

5 Кецман Стевана Милан, Смиља Миланова супр., Сава

Стеванова супр. (3)
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41 Савчић Станишин Божо, Ана Божова супр., Божови: Миле,

Ђорђе, Добросав, Анђа (6)

42 Окиљевић Јованов Саво, Митра Савова супр., Савови:

Драгица, Даница,  Даринка (6)

42-а Дамјанац уд. Ђорђа Стана, Ђорђови: Јела, Драгиња,

Милева, Душанка (5)

43 Буквић Дамјанов Радован, Даринка Дамјанова супруга; Љуба,

Славкова супруга; Радованови: Бранко, Љубомир; Миле

Дамјанов (6) 

44  Косић Ђоков Благоје, Вукосава Благојева супр., Благојеви:

Стоја, Милева, Љепосава, Гојко,  Радивоје, Љубица (8)

45  Средановић Андријин Јован, Марија Јованова супр.,

Јованови: Вукашин, Јелена, Велика, Крсто, Крстиња, Вукосава,

Ђорђе (9)

46 Томановић Стеванов Драго, Коса Драгова супр., Илинка

Николина супр., Драгови: Даринка, Даница, Рајко, Данило,

Славко, Милева, Радојка  (10)

47  Тасовац Илијин Коста, Сава Костина супр., Костини: Васо,

Мара, Радојка,  Љепосава, Илија, Деса, Бојана, Васиљка (10) 

48 Барзут Тодоров Ристо, Мара Тодорова супр., Тодорова Стана (3)

49 Средановић Милутинов Душан, Брена Душанова супруга;

Душанови: Благота, Вељко, Гаврило, Љубо, Чедо, Радомир,

Павле (9)

50  Кржић Томов Јован, Мара Томова супр., Томови: Вукосава,

Симо, Десанка (5)

51-а Грче Јованов Никола, Божица Николина супр., Николини:

Јово, Будимир, Лазар; Сава Миланова супр. (6)

51  Кураица (Вуковић) Богдана Ђуро,  Симов Богдан, Госпава

Богданова супр.,  Богданови: Илија,  Мила, Петра (6)

52  Бијелић уд. Данилова Мара, Данилови: Ристо, Милица,

Душан, Душанка (5)
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22-а Кашиковић Видојев Бошко,  Видоје Николин; Зора  Видојева

супруга (3)

21 Гркавац Божов Ристо, Зорка Ристова супр., Мила Божова

супр., Божови: Јово, Даринка, Анђа, Мара (7)

21-а Комад Милошева Мара, Цвијета Митрова, Милошеви:

Перса, Доста, Цвија, Митар, Гојко (7)

23  Булатовић Ђуров Милован,  Милка Милованова супр., Зец

Ђорђов Милан;  Евица Ђурова супр.,Ђурове: Даница, Милева,

Љубица (7)

24  Буквић уд. Манојлова Мара, Манојлови: Неђо, Даница, Драга,

Јово (5)

25 Куљић Трифков Гојко, Стана Трифкова супр., Роса Гојкова

супр.,  Ристо Трифков; Гојкови: Љепосава, Радислав (6)

26 Зиројевић Ђолов Ђорђо,  Василија Ђорђова супр., Ђорђови:

Вукота, Мика, Радојка, Душанка, Слободан (7)

27 Вукосав Лазарев Максим, Спасенија Лазарева супр.;

Лазареви: Данило, Даница; Љубица Максимова супруга (5)

28 Мајсторовић супр. Стеванова Милица, Стеванови: Бранко,

Зора, Илија, Раде, Милош, Слободанка (7)

29 Зубац Спасојев Милош, Савета Милошева супр., Милошеви:

Јово, Момир, Нада, Будимир (6)

30 Милошевић Петров Ристо, Роса Ристова супр., Ристови:

Обрад, Лазо, Милорад, Неђо,Урош, Војо; Јованка Лазова супр.

(9)

31 Вукота уд. Пантелије Јованка, Тодић Пантелије Милован;

Ђурђинка Милованова супр., Вукота Пантелије Мара и Милица;

Тодић Милована Ангелина (6)

32 Жарковић Лукин Илија, Даница Илијина супр., Лукини: Живко,

Ристо; Мара Лукина супр., Илијини Лука и Миливоје; Југослав

Живков; Дара Живкова супр. (9)

32-а Жарковић Лукин Данило, Спасенија Данилова супр.,

Жељка Лукина (3)
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6 Бурсаћ Дамјанов Симо, Драгица Симовља супр., Симови:

Милка, Милан, Мирко, Душанка, Зора, Милорад (8)

7 Шушница Јованов Владета, Трифуна Јованова супр., Стана

Владетина супр., Владетини: Живојин, Мирослав, Драгутин,

Јелена, Роса (8) 

8  Комад Ристова Мара, Ристови: Радован, Радмила, Борко,

Боса, Нада (6)

9 Атељевић Миров Гаврило, Анђа Гаврилова супр., Гаврилови:

Милан, Богдан, Михајло, Даница, Даринка, Вукосава (8) 

10 Буквић супр. Николина Анђа, Николини: Милица, Мара,

Ристо, Божа, Гојка (6)

11 Вучуревић уд. Душанова Босиљка, Душанови: Божо, Панто,

Голуб, Јованка, Анђа, Госпава (7)

12 Грубор Михајлов Неђељко, Сава Неђељкова супр.,

Неђељкови: Срећко, Здравко, Перса (5)

13 Бокић Пајов Владо, Даринка Владова супр., Владови:

Радослав, Јована, Спасоје (5)

14 Грубор Аћимов Миле, Стана Милова супр.,, Милови: Сретко,

Драган, Доја, Даница (6)

15 Савовић  Илијин Ђорђо, Сара Ђорђова супр., Ђорђови:

Бојана, Мирко (4)

16 Жарковић Перов Милан, Коса  Лукина супр., Даница

Миланова супр., Миланови: Љубан, Љуба, Његослава, Мила,

Вукашин; Лука Перов (9)

17 Савовић Илијин Милан, Миланови: Илија, Данило, Рајко,

Љубо, Жарко, Зорка (7)

18 Шигуд Симов Вуле, Мара Вулова супр., Вулови: Сава

(Вулова), Симо, Јован, Мирко, Ђорђо, Драгица (8)

19 Бутулија Јованов Васиљ, Сава Јованова супр., Васиљеви:

Драгица, Анђелко, Савета, Љубица, Светозар; Стојан Јованов (8)

20 Кашиковић Видојев Душан, Коса Душанова супр., Мирко

Душанов; Ђорђо Видојев; Јелена Ђорђова супр.; Маријана

Ђорђова (6)
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50  Ћирић Антов Благоје, Антови: Миливоје, Спасо, Душан,

Милка, Гојо (6)

51 Ћулибрк Томов Сава, Милица Савина супр; Савини: Анђа,

Душан, Тривуна, Душанка, Рајко (7) 

52 Мискин Мијатов Раде, Илинка Радова супр., Митар Мијатов;

Мијат Крстов; Јована Мијатова супр., Мијатове: Мила, Госпава,

Радојка (8)

53  Срдић Илије Милан, Миланови: Смиља, Љубица, Чедо,

Раде, Радмила; Доста Илијина супруга (7) 

54. Надаждин Јовов Рајко и Милан (2)

55 Буцаловић Игњатов Никола,  Сава Николина супр., Николини:

Милка, Костадин (4)

56 Пецељ Урошев  Алекса, Стана Урошева супр., Радојка

Алексина супр., Алексини: Драган, Деса (5)

57 Жарковић Јовов Огњен,  Душанка Огњенова супр., Огњенови:

Љубица, Јован, Славка, Лазар, Деса, Јефинка, Мира (9)

58 Лучић Лазов  Васо, Цвијета Лазова супр., Лазови: Перо,

Даница, Милован; Јована Бошкова (6)

59 Стијачић Живков Милан, Јожица  Душанова супр., Душанови:

Миљко, Даница, Крстиња, Стана, Петрана (7)

60 Гркавац Симов Ристо,  Цвијета Ристова супр., Ристови: Зора,

Симо, Добринка, Милан, Деса, Бранко, Светозар, Жарко; Ђурђа

Симова (11) 

61 Родић уд. Јованова  Анђа, Јованови: Милица, Милан, Драган,

Милка, Слободан  (6)

63 Јаничић Лукин Никола,  Милка Николина супр., Николини

Јован и Слободан (4)

65 Тасовац Ђуров Петар, Јела Петрова жена, Петрови: Љубица,

Милорад, Михајло, Ђорђо, Драгиња, Бранислав (8)

67 Климовић Пајов Лазар, Петра Лазарева супр., Лазареви:

Владо, Благоје, Божо, Јелена (6)

69  Јаничић Лукин Благоје,  Стана Благојева супр., Благојеви:

Миливоје, Милорад, Милева (5)
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33 Јокић Милошев Душан,  Ката Душанова супр., Душанови:

Јово, Раденка, Милева; Милка Милошева  (6)

34 Жарковић Симов Никола, Коса Николина супр., Николини:

Бранко, Владо, Мила, Радован, Перо, Милена (

36  Штрбац Марков Петар, Анђа Петрова супр., Петрови: Милка,

Боја, Стана, Стоја, Аница, Драгица, Драгиња (9)

37 Љубенко Симов Коста,  Симове: Гоша и Драгица (3)

38 Буквић Златојев Милош, Сава Златојева супр., Мирослава

Златојева (3)

39 Бакић Стеванов Никола,  Милева  Николина супр., Николини:

Зора, Властимир, Владисава, Миомир, Костадин (7)

40  Буквић Марков Бранко, Маркови:  Рајко и Славка (3)

41 Гудељ Лазарев Лука, Лукини: Јован, Анђа, Даринка, Ратка,

Драга, Јованка, Стана (8)

42  Рељић Станкова Коса, Станкови Недељко и Милица (3)

43 Ћулибрк Тодоров Мирко, Смиљана Тодорова супр.,Тодорови:

Чедо и Стана, Миркови: Милан, Милка,  Драган, Петар (8)

44 Ћулибрк Остоје  Драган, Марија Драганова супр., Мара

Остојина, Драганови: Младен, Стана, Стојан,  Драгица (7)

45 Делић Милића Милован, Пелагија Милованова супр.,

Милованови: Радомир, Душан, Андрија, Ружа (6) 

45-а Делић Милићев Милош, Стана Милошева супр., Милошеви:

Петар, Анка, Владиславка, Нада (6) 

46 Вулић уд. Јакова  Даница, Јаковови: Сока, Гојко,  Душан,

Милован (5)

47 Дрљача Ђурађев Миле, Роса Милова супр., Милови: Владо,

Милка, Милорад, Славка, Злата (7)

48 Кукољ Петров Саво, Сава Петрова супр., Петрови: Милан,

Рада, Злата; Сојка Савова супруга (6) 

49 Ивошевић Митров Симо, Марија Симова супр., Симови:

Босиљка, Десанка, Ратко (5)
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8   Ђурић Јовов Илија, Мара Илијина супр., Јовови Гојко и Ђоко,

Ковиљка Ђокова супр., Мицић  Даница Перова супр., Мицић

Перова Љубица, Ђурић Митра Јовова супр. (8)

9  Сабљић Перов Никола, Перов Драган; Ружа Драганова супр.,

Даница Николина супр., Драганови: Милка, Раде, Перо (7)

10 Солдо Душанов Славко, Ђурђа  Славкова супр., Душан

Шћепанов, Милан  Душанов, Љубица Миланова супр.,

Душанови: Миленко, Љубо, Радојка (8)

11 Ђордан Перов Лука, Мила Лукина супр., Лукини Петар и

Љубица (4)

12  Бошковић Лазов Илија, Јованка Лазова супр.,  Јања

Стеванова супр., Стеванови: Душан, Мара, Лазо; Мара Лазова

супруга (7)

13  Кнежевић Јовов Илија, Стеван и Ђуро Илијини, Јока Ђурова

супр., Мара Стеванова супр., Стеванови: Милко, Душан,

Смиљана, Милева (9)  

14 Ћук Лазов Славко, Мила Славкова супр., Љубица Славкова,

Цвијета Лазова супруга (4)

15 Баљ Тодоров Јован,  Јованка Јованова супр., Јованови:

Милена, Десимир, Гојко, Бранко, Душанка, Борисавка (8)

16 Џомбета Ристов Спасоје, Петруша Спасојева супр.,

Спасојеви: Софија, Данило, Владо, Бранко, Никола, Томислав,

Ристо (9)

17  Баљ Тодоров Бошко, Стана Бошкова супруга (2)

18  Лучић Ћетков Душан, Спасенија Душанова супр., Душанови:

Младен, Љубан, Сава; Мара Ћеткова супр., Сава Ћеткова (7) 

19 Зотовић Стевана Владо, Стана  Стеванова супр., Стеван

Јованов, Стеванови: Милорад, Радован, Госпава (6)

20  Вучуревић Ђуров Васо, Љуба Васова супр., Васови:

Милорад, Неђељко, Слободан (5)

21 Миљановић Радована Обрад, Мила Радованова супр.,

Милорад Душанов, Вера Лазова супр., Момчило Милорадов,

Радован Јованов (6)
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71 Поповић уд Николина Вера, Николини: Душан, Грозда, Лука,

Смиља, Лазо, Љиљана; Милан Петров; Марија Миланова супр.,

Миланови: Мићо, Иван, Милка, Анка, Милица, Стоја (15)

73 Шушић Аћимов Гојко, Сава Гојкова супр., Аћимова Зорка;

Гојкови: Даница, Ленка, Радмила; Драго Ћетков (7) 

75 Дошен Милошев Гојко, Марија Гојкова супр., Гојкови: Душан

, Драгољуб, Коса, Босиљка, Милош (7)

77 Жарковић  супр. Душанова Цвија, Душанови: Перо, Коста,

Шпиро, Перса, Дара, Вера (7)

79  Родић Николин Бранко, Миjољка Бранкова супр., Бранкови:

Милка, Милан, Јела, Раде (6) 

81  Вуковић Трифков Јован, Вида Јованова супруга;  Јованови:

Андрија, Стана, Петра (5)

Титова улица

1 Ијачић  супр. Љубова Спасенија, Љубо Михајлов, Љубови:

Љепосава, Михајло (4)

2 Штрбац уд. Николина Гроздана, Николини:  Владо, Дара,

Љубица (4)

3  Перишић  Јованов Никола, Ковиљка Николина супр.

,Јованове: Даринка, Драгиња, Зорка; Јово Ристов (6)

4 Кашиковић Тодоров Мирко, Ивезић уд. Петрова Анђа, Петруша

Миркова супр., Миркови: Пеко, Трипо, Анђелко, Душанка,

Ратомирка; Васо Тодоров (9)

5  Ћоровић уд. Милкова Зора, Милкови: Радивоје и Љепа (3)

6  Трнинић Илије Јован, Мика Јованова супр., Милица Илијина

супр., Јованови: Рајко, Ружица, Милица, Раде, Љуба, Живка,

Милка (10)

7  Самарџић Видојев Гојко, Анђа Видојева супр., Радојка Гојкова

супр., Гојкови: Сена, Славојка, Даринка Видојева (6)
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35  Дивљан уд. Петрова Симана, Петрови: Боса, Стана, Душан,

Плема, Зора, Милан; Достиња  Тодорова супруга;  Стоја

Тодорова (9)

36  Жутковић Перов Ђоко,  Ђурђа Ђокова супр. (2)

37  Дутина Васов Симо, Васа Симова  супр., Слободан Симов,

Анђа Васиљева супр. (4)

38  Милићевић Ристов Ристо,  Мара Ристова супр.; Ристови:

Мирко, Зорка, Даница, Радојка, Јованка (7)

39  Јелић Симов Петар, Драга Петрова супр., Петрови: Крсто и

Гајо (4)

40 Жутковић Николин Владо, Деса Владова супр., Милева

Николина (3) 

41 Мијановић Јоков Мијајло,  Крстиња Јокова супр., Томислав

Крстов; Мијајлови:  Јово, Радомир, Милорад (6)  

42  Васковић Васов Гојко, Цвијета Васова супр., Мара Гојкова

супр., Гојкови: Владо, Милован, Милосавка (6)

43  Анђушић Ђуров Ђорђо, Мара Ђурова супр., Славка Ђорђова

супр., Ђурови: Анђа, Мила, Милан (6)

44  Ћоровић Видојев Данило, Илинка Видојева супр., Стана

Данилова супр., Данилови: Десимир, Борислав,  Даница (6)

45 Антељевић уд. Обренова Сава, Љубица Обренова, Јока

Љубичина (3)

46  Миливојевић Николин Томо, Коса Томова супр., Николин

Ђуро, Божица Томова, Тода Николина (5)

48  Буквић Шћепанов Никола, Стоја Николина супр., Милосав

Шћепанов, Милица Милосавова супр., Милосавови: Миливоје,

Милка, Дара, Даница (8)

47  Зорић Бојанов Мирко, Стоја Бојанова супр., Бојанови:

Бранко, Миланко, Боса; Милка Миланкова супр., Бојан Перов (7)

49  Буха Стевов Драго, Стана Драгова супр., Драгови: Стево и

Слободан (4)

50 Дабић Ђуров Марко, Симона Маркова супр, Маркови:

Даринка, Зорка, Рајко,  Десанка, Госпава (7)
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22  Бошковић Симов Јован,  Митрана Ђурова, Стана Симова,

Јања Јованова супр. (4)

23  Бошковић Стеванов Коста, Ружа Стеванова супр., Мирко

Стеванов, Новка Миркова супр., Миркови: Милка, Василија,

Стана, Богољуб, Ружа, Бошко, Гојко, Слободан (12) 

24 Васиљевић Јованов Петар, Ђурђа Јованова супр., Бојана

Петрова супр., Петрови: Софија, Благоје, Сретен, Јела (7)

25 Павловић Илијин Иван, Вида Илијина супр., Луција Иванова

супр., Илијине: Божица, Мара; Иванови: Драго, Божо, Иван;

Илија Видојев (9)

26 Ступар Давидов Гојко, Душан Гојков, Даница Душанова супр.,

Гојкови: Сава, Сретко, Драган, Перо, Даница, Цвијета, Савка;

Доја Обренова супруга (11)

27 Мишковић Николин Милан, Вука Миланова супр., Сава

Николина супр., Симо Николин (4)

28  Ковачевић Ђоков Раде, Сава Радова супр., Радови:

Томислав,  Милош, Милица; Симо Ђоков, Милева Симова супр.;

Јово Ђоков (8) 

29 Куљић Јованов Радован, Савица Јованова супр., Наста

Јованова, Јован Ђуров (4)

30  Курилић Савов Јово, Сава Савова супр., Саво Јовов, Савови:

Божидар, Неђо, Марко, Цвијета, Мара, Божица (9)

31  Грбо Вељков Гаврило, Милица Гаврилова супр., Вељко

Ђоков, Гојко Вељков, Гаврилове : Драга и Спаса (6)

32 Сабљић Перов  Периша, Јока Јованова супр., Јован Перов,

Јованови: Мићо, Рајко, Ћана (6)

33  Дропо Јованов Обрен, Цвијета Обренова супр. Обренови:

Јово, Сава, Олга, Цмиљка, Василије, Милица, Винка (9)

34  Радун Мијов Јован, Јока Јованова супр., Миливој Јованов,

Деса Миливојева супр.; Ђуро Миливојев, Крсто Јованов;

Смиљана Крстова супр.; Крстови: Госпава, Митар, Јово (10)
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4   Анђелић Мићов Рајко, Станислава Рајкова супр., Рајкови:

Олга и Божидар (4)

5 Граховац Јованов Миле, Раде Јованов, Јела Милова, Радмила

Радова супр., Радове. Ружица и Душица (6)

7 Драпић уд. Илије Сава, Илијини: Љепа, Милева, Душанка,

Ђокова (5)

9  Шараба Гајов Јово, Ђурђа Гајова супр., Обрад Јовов (3)

10 Кукољ Петров Мирко, Анђа Миркова супр., Миркови: Драган,

Рада, Миро (5)

11 Кашиковић супр. Миланова Радојка, Чедо Миланов, Милена

Бошкова супр. (3)

12 Средановић Ђуров Обрад, Синђа Ђурова супр., Ђурови:

Радојка, Сава (4)

13  Шуша Томов Илија, Милица Томова супр., Десанка Илијина

супр., Илијини: Обрад, Загорка, Јован (6)

14  Маслеша Симов Богдан, Мара Богданова супр. (2)

15  Миладиновић Петров Данило, Ђурђа Петрова супр.,

Петрови: Благоје и Јован (4)

16  Маринковић Радов Симо, Симови: Перо, Раде, Милосава,

Даница, Ђука (6)

18  Делић Милића Милоје, Панда Милојева супр. (2)

17  Деретић Васиљев Душан, Аница Душанова супр., Душанови:

Павле, Саво, Љубица, Зора, Божидар, Даница, Милан, Гојко (10)

19  Иванковић Јованов Гојко, Видосава Јованова супр.,

Јованови: Неђељко и Милосава; Јован Симов (5)

20  Тркља Божов Петар, Цвијета  Божова супр., Божо Андријин;

Божови: Гојко, Мирко, Бранко (6)

21  Бајат Илијин Милан,  Фимија Миланова супр., Миланови:

Анђелко, Вукота, Васиљка, Милева, Душанка (7)

22  Пиштињат Јованов Јован, Анђа Јованова супр., Јованови:

Миле и Митра (4)

23  Жарковић Антов Тривко, Босиљка Тривкова супр., Тривкови:

Боривоје, Љубица, Вукосава (5)
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51 Мићић Перов Душан, Мара Душанова супр., Душанови:

Славко, Перо, Божица, Јелена (6)

52  Дамјанац Јовов Аћим, Милица, Аћимова супр.  Душан Јовов,

Мара Душанова супр., Боса Обренова, Стана Благојева (6)

53  Бердовић Бошков Саво, Милица Савова супр., Савови: Божо,

Зорка, Љубица, Милорад, Чедо, Јово (8)

54  Карановић Миланов Душан, Марија Миланова супр., Мара

Душанова супр. (3)

55 Шушница Јованов Никола, Вишња Николина супр., Николини:

Марија, Бранко, Гојко, Зора, Крсто, Милева (8) 

56  Лалић Митров Симо, Госпава Симова супр., Симове: Мара,

Сава, Стана; Ђуро Митров, Даринка Ђурова супр., Анђа

Митрова супр. (8)

57  Карановић уд.Ђокова Мара, Ђокови: Мирко, Милка, Милица,

Миле (5)

58 Мајсторовић Радов Тодор, Босиљка Тодорова супр.,

Тодорови: Драган, Анђа, Душанка, Петар; Сара Перова супр.,

Милка Перова (8)

59 Ребић уд. Обренова Милица, Обренови: Софија, Десанка,

Зорка, Роса, Петар, Љубо, Смиља, Живко (9)

60  Мајсторовић Радов Милан, Стана Радова супр., Раде Илијин,

Радови: Миле, Смиља, Мара, Радојка; Роса Миланова супр.,

Јован Миланов  (9)

Буцоњић Стеванов Јосип, Стеванови: Мирко, Милан, Анђа (4)

(За породицу Буцоњић Стеванова Јосипа у изворном документу

не постоји број куће у коју је усељена.)

Жаркова улица

1 Лажетић Новаков Момчило, Вида Новакова супр., Новакови:

Коста, Милева, Софија (5)

3  Буквић Станин Трифко, Стана Илијина супр., Милица

Јованова супр., Даница Трифкова супр., Коста Гојков (5) 
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40 Станковић Николин  Лука, Цвијета Николина супр., Николини:

Саво, Јово, Савка, Радојка (6)

41 Гаћић Јовов Мирко, Сава Јовова супр., Јовове: Вида, Мила,

Коса (5)

42  Родић уд. Стевова Стана, Стеванови: Никола, Мирко,

Невенка, Мара, Рајко, Боја (7) 

43 Јелић Михајлов Лазар, Јована Михајлова супр., Раде

Михајлов, Јована Радова супр., Радови: Мила, Сретен, Милан,

Обрад (8) 

44 Вицо Богданов Симо, Петра Богданова супр., Богданови: Божо,

Раде, Гојко;  Божана Симова супр., Марица Божова супр. (7)

45 Карадеглић супр. Душанова Мара, Душанови: Јованка,

Мирјана, Зора, Здравко, Даница (6)

46  Косјерина Перов  Спасоје, Даница Спасојева супр.,

Спасојеви: Миленко, Милена, Софија, Радован Војиславов,

Драга Војиславова супр., Милан Марков (8)

46а Ратковић Благоја Аћим, Томана Аћимова супр., Благојеви:

Милан и Марија, Аћимови: Обренија и Борика, Лепосава

Миланова супр. (7)

47  Шајин супр. Светозара Роса, Светозареви: Момчило,

Светозар, Мара, Мирјана, Олга, Милан (7)

48 Бабаљ Савин Ратко,  Мила Раткова супр., Милица Савина

супр., Савине: Видосава и Анђа (5)

49  Ратковић Томов Марко, Стана Маркова супр., Маркови:

Брана, Видосава, Данило (5)

50  Кујачић Николе Млађен, Сава Млађенова супр. (2)

51 Зиројевић Гајов  Филип, Стана Гајова супр., Вида Глигорова

супр., Глигорови: Божо, Бориша, Божидарка (6)

52  Кујачић Лазара Ратко, Стана Раткова супр. (2)

53  Грубор Јованов Стеван (1)

54  Бабић уд. Петрова Анђа, Петрови: Даринка, Градимир,

Босиљка (4)
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24  Карановић Илије Никола, Милка Николина супр., Николини:

Невенка, Војислав, Томислав (5) 

25  Черовић Петров Саво, Божица Савова супр., Савови:

Радојка, Десанка, Милосава, Драго, Ратко (7)

26  Медар Јовов Ђуро, Сава Ђурова супр., Ђурови: Славојка,

Василија, Нада, Љубица (6)

27 Радун Јованов Бојан, Милка Јованова супр., Бојанови:

Чедомир, Илија, Слободан, Ковиљка (6) 

28  Радић Милошев Васо, Вишња Васова супр., Васови: Милош,

Ранко, Коста, Радојка (6)

29 Мрдић Јованов Владимир, Ђурђа Владимирова супр.,

Владимирови: Михаило, Марко, Зорка, Радојка (6)

30  Родић Николин Никола, Стана Николина супр., Јован

Николин, Сава  Јованова супр., Јованови: Милан и Драган (6)  

31 Кнежевић Јованов Лука, Сава Јованова супр., Јованови:

Михаило, Никола, Вука; Николин Јово (6)

32 Лучић Душанов Анђелко, Аница Анђелкова супр., Мара

Душанова супр., Душанови: Јован, Цвијета, Видосава, Боса (7) 

33 Жарковић Данилов Перо, Коса Данилова супр., Данилови:

Мила, Дара, Гојка, Ђорђе (6)

34  Милутиновић уд. Луке Јања, Милошеви: Даница, Јован,

Милош (4)

35 Жарковић Антов Душан, Десанка Душанова супр., Мара

Антова супр., Душанови: Милева, Лазар, Милисав, Радмила,

Благота, Мирко (9)

36 Пиштињат Богданов Марко, Госпава Маркова супр., Маркови:

Васо, Кика, Јаша; Богданови: Цвија и Спасо (7)

37 Вукојевић уд. Миркова Ива, Миркови: Анто, Благица, Мила (4)

38  Буцаловић Игњата Миле, Јела Милова супр., Милови: Јока,

Мара, Милева (5)

39  Родић уд. Јованова Сава, Јованови: Милка, Бошко, Неђељко,

Смиљана (5)
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7  Терзић супр. Љубомирова Аница, Љубомирови: Војин,

Борика, Реља, Његосава, Војка (6)

9  Родић Николин Божо,  Даница Божова супр., Божови:

Босиљка, Ђуро, Милка (5)

11 Јаничић Лукин Мићо, Мара Мићова супр., Живојин Мићов (3)

Школска улица

3-а Анђелковић Душанов Милојко, Косара Душанова супр.,

Душан Радивојев, Душанови:  Радислава и Живорад (5)

5  Војачић Шћепанов Драго,  Госпава Драгова супр., Драгови:

Милица, Радован, Милорад, Љубица, Зорка (7)

7  Штрбац Васов Милош, Драгиња Милошева супр., Милошеви:

Митар и Јока (4)

8  Буцаловић Игњата Симо, Јека Симова супр., Симови: Сока,

Милорад, Мирко, Лука, Милка, Смиљана, Милева (9)

*  *  *

Докуменат који објављујемо сачињен је 16. Фебруара 1948. у

свесци руком исписаној на странама 1–252. Упоређење са

оригиналом извршили су: Сурдучки Мара, Петровић Ружица и

Паланчанин Иванка, све три са звањем самосталног књиговође,

под надзором Стефановић Мила, геометра.  Докуменат се чува

у Републичком геодетском заводу Београд и у архиву Службе за

катастар непокретности Бачка Паланка. Наслов оригинала

гласи:

СПИСАК НОВОГ СТАЊА К.О. НОВА ГАЈДОБРА, СРЕЗ БАЧКА

ПАЛАНКА, М.Н.О. (КАТ. ОПШТИНА) НОВА ГАЈДОБРА

На крају Списка налази се потврда Главне комисије за

насељавање бораца у Војводини да су сви подаци у њему тачни: 
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55  Зиројевић Гајов Вукашин, Цвија Вукашинова супр., Милена

Вукашинова (3)  

56  Ничић Павлов Марко, Ђуја Маркова супр., Маркове: Љубица

и Душанка (4)

57  Вукосавић Јовичин Стеван, Мара Стеванова супр.,

Стеванови: Ристо, Богдан, Перса, Стана (6) 

58  Куштров Лазов Милан, Драга Миланова супр., Миланови:

Мирославка, Лазо, Деса (5)

59  Радун Јованов Илија, Драгиња Илијина супр., Богдан Илијин,

Винка Трифунова (4)

60 и 62 Кртинић Лукин Миле, Марија Лукина супр., Даница

Милова супр., Мара Илијина супр.; Илија Лукин, Илијини:

Војислав, Радојка, Златинка, Бојана; Миланови: Лука, Милева

(11)

61 Бабић Николин Стеван, Марија Стеванова супр. ,Данило

Николин, Стеванови: Миле, Радивоје, Чедо (6)

64  Ћулибрк супр. Стојанова Марија, Стојанов Ђорђе (2) 

66  Куљић Спасојев Раде, Цвија Радова супр., Радови: Симо и

Мара; Ђурђа Спасојева супр., Даринка Спасојева (6)

68  Рупар Николин Божо, Милена Божова, Љуба  Николина (3)

70 Зец Ђурђев Милан, Евица Миланова супр.,  Миланови:

Даница, Милева, Љубица (5)

Жељезничка улица

1  Лајић Радов Ђуро, Божица Ђурова супр., Андрија Ђуров (2)

3  Дамјанац  Аћимов Митар, Стака Митрова супруга (2)

4  Грубор Видов Симо,  Милка Симова супр., Савка Видова

супр.,  Зорка Видова (4)

5  Бабић Стеванов Лука, Аница Лукина супр., Лукини: Никола,

Босиљка, Анка, Раде (6)
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Да је овај списак састављен на основу Списка деобе

(парцелације) и премера на лицу места и да су подаци у њему

саставни део Решења издатих насељеницима од стране

Комисије за аграрну реформу и колонизацију при влади ФНРЈ

за атар К.О. Нова Гајдобра, тврде и оверавају:

Шеф катастарског одсека Главне комисије за насељавање

бораца у Војводини

Миодраг Миленовић

Председник Главне комисије за насељавање бораца у

Војводини 

Димитрије Бајалица, пуковник ЈА

16. фебруара 1948. Бр. 184/р16

*  *  *

У Списку су 263 насељеничке породице, односно заједничка

домаћинства. Највише породица дошло је из херцеговачких

срезова: Требиња 104, Гацка 32, Чапљине 26, Стоца 21, Габеле

2, Љубушког 2, Билеће 1. Из Босанске крајине дошле су 63

породице, највише из среза Дрвара – 36, из осталих срезова:

Босанске Крупе 9, Босанског Петровца 8, Босанског Грахова 7,

Јајца 2, Санског Моста 1. Дванаест породица дошло је из разних

крајева. 
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Милован Бошковић, Гајдобра

ПРИВАТНИ И ЈАВНИ (ДРУШТВЕНИ) ЖИВОТ ДОСЕЉЕНИКА

У ГАЈДОБРИ ТОКОМ ПРВЕ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ (1945–1975)

Удруживање по основу традиционалних обичајних или идео-

лошко-политичких и правних регула, норми и потреба, олакша-

вало је људима да обављају одређене послове, да савладавају

многе проблеме и тешкоће. Такође, разни видови друштвеног

живота, као што су култура, спорт и забава, чиничи су њихов

живот лепшим и срећнијим. Доста је примера који илуструју

снажно изражен колективни дух колониста Гајдобре у првим де-

ценијама после колонизације. Рад у пољопривредним здругама

је типичан пример колективног начина производње, када се ра-

дило за колектив и када се личност сваког појединца  у великој

мери утапала  у дух колектива.

Године 2015, навршава се седамдесет година од колонизације

Гајдобре, која је, на основу Закона о колонизацији и аграрној ре-

форми, изведена у периоду од краја 1945. године, па је са

мањим интензитетом трајала до почетка 1947.године,  да би ко-

начно катастарско увођење у посед било обављено почетком

1948. године.

Гајдобранско колонистичко становништво потиче, великом већи-

ном, из Источне Херцеговине, из предела који су страдали у токи

Другог светског рата, а знатно мањи број је пореклом из Босан-

ске Крајине и других делова бивше Југославије. 

По попису становништва из 1948. године, стање по срезовима

из којих потичу досељеници, изгледало је овако: Из невесињског

среза дошле су 122 породице, из мостарског 89, из столачког 79,

из љубињског 83, из билећког 43, из требињског 2, из гатачког 2

и из чапљинског среза 1 породица, док се из Босанске Крајине у

Гајдобру доселило 56 породица.
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споразума великих сила у Потсдаму код Берлина, спровела је

ову одлуку, иако се један број немачког живља иселио заједно

са немачком армијом у повлачењу.

Имајући у виду ових неколико краћих напомена, покушали смо

да, по могућности, што објективније истражимо друштвени и

приватни живот  колониста Гајдобре, који су дошли у нову при-

родно-географску, привредну и културну средину, са традицио-

налним народним обичајима и навикама које су донели са собом

из старог завичаја, и што је најважније, у условима изразито из-

мењених друштвено-политичких односа. Ти нови односи, који су

били у знаку строгих норми које је спроводила идеологија по-

бедника, уносили су крупне промене у друштвени и приватни

живот колониста, суочених са проблемима прилагођавања и

адаптације у новој средини, уз остале свакодневне потешкоће,

што се нарочито одражавало на старијем делу становништва.

Седамдесет година после колонизације Гајдобре, уз прилично

оскудну архивску грађу и уз узак круг људи који су могли да буду

информатори (увек важан извор у теренским истраживањима),

није било лако обухватити све аспекте појава које смо истражи-

вали, а да се не направи неки превид, грешка или изведе погре-

шан закључак. Из тих разлога, највише смо се ослонили на

казивања уског круга старијих људи, који су сачували сећање на

многе догађаје из првих деценија после колонизације. Поред

спремности да сведоче о времену које је далеко иза нас, они су

нам ставили на располагање драгоцене фотографије и нека

друга документа из тог времена, што се показује као корисна

илустрација или као важан извор одређених  података. 

Казивање Милана Ивковића (1928)

(Милан Ивковић је непосредно после колонизације био поли-

тички секретар Месног комитета Савеза комунистичке омалдине

Југославије – СКОЈ-а.)

Кад смо дошли, овде у Гајдобру, неђе почетком зиме, дочекала

нас је Комисија за распоред по кућама, па сам био доста упућен

у многе ствари око колонизације Гајдобрана. Одмах, кад смо

Нешто пре осталих, у септембру 1945,  у Гајдобру је стигла група

тзв. македоснких колониста са 32 породице (аутоколонисти). То

су били стари колонисти, већином из Црне Горе, који су 1922. го-

дине били насељени у Македонији и на Косову и Метохији, от-

куда су 1941. године протерани у Србију. Насељавање је, како

је већ речено, настављено са мањим интензитетом све до 1947.

године, тако да је Гајдобра, по првом послератном попису ста-

новништва, имала 516 породица са 3627 становника (Индок

служба, СО Бачка Паланка). У овај број треба урачунати 32 по-

родице аутохтоног немачког, мађарског и словачког станов-

ништва. 

Немачко становништво, које је од 1764. године, живело на овим

просторима, исељено је крајем 1944. и почетком 1945. године,

јер је сарађивало са немачком и мађарском окупационом

влашћу или се прикључило Вермахту. Влада ДФРЈ, на основу
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У прво вријеме, живот народа је био јако тежак. Они млађу су

се некако брже сналазили, многи су уписали школе, а они ста-

рији су радили у пољу од јутра до увече. Одмах, прве године

када смо дошли, затекао нас је тежак посао – берба кукуруза,

и то по највећем мразу. После Шваба су остала непрегледна

поља необраног кукуруза. Па ни онима који су остајали код куће

није било лако. Спремало се нешто цркавице за гладна уста,

а требало је тимарити стоку, опрат’, закрпит’, причуват’

нејако...

Казивање Гојка Дутине (1932)

Кад смо дошли, ође у Гајдобру, на жељезничкој станици нас је

дочекала Комисија за рапсоред по кућама. Сваки срез из Хер-

цеговине имао је једног до два члана комсије који су нас доче-

кивали и давали писмени распоред у коју кућу да се уселимо.

Људи из једног среза Херцеговине распоређивани су у једну

улицу, да се боље прилагоде, а ми из околине Стоца у Улицу

Мира Попаре. Моја мајка, са нас четворо дјеце, добила је кућу

(после је била Илије Грка) која је била велика са добром башчом,

али не прође дуго и дође Јовиша Ђурица, задужен за размеш-

тај нас Сточана, и усели нас у данашњу кућу на крају улице.

То је била мала кућа са стотинак фати земље. Мајка ми је се-

стра народног хероја Данила Солдатића, али то ништа није

помогло. У том делу улице, који се по столачком предграђу

зове Тодоровићи, насељене су, углавном, удовице. У наш ближи

комшилук дошао је и Владо Крунић, а могао је да добије и бољу

и комотнију кућу са добром окућницом. Кад су му понудили да

живи у делу куће где је смештен Јово Крунић, а где сада живе

Суџуми, Владо упита Комисију: „А има ли кога још у тој кући?“

Одговорише му да има, да је кућа пространа, а Владо одмахну

руком и рече: „Дајте ви мени кућу ђе нема никога, па таман да

је колиба!“ Те му дадоше данашњу кућу. Показало се да је Владо

био управу. У тим дуплим кућама, у којима су живјеле по двије

породице, увјек је било свађе око међа и шупетина. 
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дошли, формиран је Месни народноослободилачки одбор чији

је председник пре досељавања колониста био Јован Баћанов

из Парага, а кад су дошли наши, за председника је постављен

аутоколониста Мирко Зиројевић. Он је касније отишао неким

службеним послом у Бања Луку. Секретари су били Јово Боро

и Милко Самарџић, матичар Велемир Новчић, а нотароши

Ђорђе Бекер и неки Миладиновић. После Зиројевића, дошао је

Милија Бјелица, а када је Гајдобра, негде 1952. године постала

општина, њен први председник је био Ристо Бјелица – Чича.

Кад смо дошли у Гајдобру затеклу смо Управу народних добара

– чији је председник био Јоца Јованов из Товаришева – која је

остала све до формирања сељачких радних задруга, политич-

ких организација и месне власти. Најпре је оформљен Месни

комитет КПЈ, чији је политички секретар био Илија Штрбац,

а технички секретар Нада Исаковић. У селу је било девет пар-

тијских ћелија формираних под задругама, у фабрици кудеље

(кудељари) и у млину. У то време деловао је и Народни фронт

(касније Социјалистички савез радног народа Југославија), чији

је председник, по мом сећању, био Милан Новокмет. Председ-

ник УСАОЈ-а (касније Народне омладине) био је Милак Поробић,

а после њега Бориша Сикимић. Била је ту и оранизација АФЖ-

а (Антифашистичког већа жена,) коју су водиле Нада Карадег-

лић и Славка Гордић. 

Да би се боље људи обикли животу у другим условима, распо-

ређени су по улицама, по срезовима из којих су дошли, као ре-

цимо Невесињци у Невесињској улици, Билећани у бившој

Титовој, Поповци у Сутјесци, Сточани у Улици Мира Попаре,

а Мостарци у Драпшиновој улици, која се сада зове Улица Пат-

ријарха Павла... Тај распоред је правила Комисија за распоре-

ђивање колониста по кућама. Тако је за Сточане био одређен

Јовиша Ђурица, за Поповце Јово Боро, за Мостарце Миладин

Лечић, за Билећане Милија Бјелица, за Невесињце Обрад Вуко-

вић, а у тој Комисији су још били и Никола Вуковић, Милко Са-

марџић и Торовић. Они су распоређивали људе по кућама на

основу решења главне Комисије у Новом Саду, на чијем челу су

били неки Бајалица и Марко Михајловић.
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КПЈ је до 1990. године  реорганизована више пута, а на VI кон-

гресу КПЈ, одржаном у новембру месецу 1952. године, КПЈ мења

име и постаје Савез комуниста Југославије (СКЈ). 

Народни фронт – Социјалистички савез радног народа

(ССРН)

Народни фронт је била најмасовнија друштвено-политичка ор-

ганизација у коју су били учлањени скоро сви пунолетни грађани.

Улога ове организације се манифестовала у организовању рад-

них акција (послератне изградње и обнове), културних и поли-

тичких манифестација, прослава, избора итд., а све то под јаким

утицајем КПЈ-СКЈ. Рад Народног фронта био је нарочито интен-

зиван првих година после колонизације, али су касније активно-

сти ове организације  изгубиле много од своје масовности – биле

су сведене на најуже руководство. 

Радом Народног фронта у месту руководио је, у првим после-

ратним годинама, Месни одбор, да би у каснијим годинама ту

улогу преузела Месна конференција ССРН, на коју су се касније

сводиле све политичке и друге активности.

СКОЈ (Савез комунистичке омалдине Југославије)

Скојевска организација била је основана на истим принципима

као и КПЈ. Маја месеца 1948. године, ова организација младих

грађана са 136 чланова спаја се са организацијом Народне

омалдине у једниствену омалдинску организацију, а већи део

чланства прелази у КПЈ. 

УСАОЈ (Уједињени савез антифашистичке омладине Југо-

славије)

УСАОЈ, као друштвено-политичка организација омладине (од 14

до 27 година), формиран је, такође, одмах после колонизације

1946. године. За ову организацију су првобитно биле везане

многе битне активности, почев од радних акција, па до органи-

зовања и учешћа у многим политичким, културним, и спортским
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Живело се тешко. Хране је било мало, огрева скоро никако, а

око каљевих пећи црно ако је ико ишта знао, па су се људи до-

вијали прве зиме како су знали и умјели. Доста нам је помогао

око шпорета ковач Андрија Лотшпајх, а бога ми и Владо Са-

марџић, који је имао једну ковачницу код селектора у парку.

Људи из Управе народних добара и други активисти из села

ишли би по кућама да виде како су људи смештени и имају ли

довољно хране. Првих месеци била је народна кухиња у згради

где је ветеринарска станица у Драпшиновој улици, па смо у

подне ишли са лончићем у рукама да нам наспу неколике кут-

лаче – једна кутлача за једног члана породице.

Организовање политичке власти (ДПО)

КПЈ – СКЈ

Непосредно после колонизације, најпре се приступило форми-

рању друштвено-политичких организација, и то: Месног коми-

тета КПЈ са девет партијских ћелија формираних у тадашњим

задругама, млину и фабрици кудељари. Међу досељеницима је

било 60 чланова КПЈ и 136 чланова СКОЈ-а. У мају месецу 1946.

године расформиран је СКОЈ, чији су чланови у већини при-

мљени у КПЈ, тако да је већ 1948. године број чланова КПЈ по-

растао на 236. Месни комитет КПЈ имао је политичког и

техничког секретара и бројао је једанаест чланова, који су били

на челу партијских ћелија. Месни комитет КПЈ (касније СКЈ)

имао је огроман утицај на све токове друштвеног живота, од

контроле, па до идеолошког усмеравања, како појединаца, тако

и породице, али и привредних и других организација и установа.

У то време било је доста догађаја који су везани за чврсте од-

луке и наредбе КПЈ. Једна од таквих одлука тицала се, на при-

мер, разрешење дужности Председника Месног наро-

дноослободилачког одбора Гајдобре, јер је без претходне кон-

султације са органима партије, дао у закуп за испашу део пољ-

ског пута према Парагама (број документа 760/1946). Сличних

примера је било много, а нарочито за време непосредно после

доношења Резолуције Информбироа.
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срезу Бачка Паланка. Њен први председник био је Ристо Бјелица

- Чича. У састав Општине  Гајдобра улазе још Бачки Маглић и

Нова Гајдобра. 

Новом реорганизацијом територија НР Србије 1959. године фор-

мира се  нова општина (Бачка Паланка) у чији састав улази и

Гајдобра, а функцију локалне власти преузима Месна канцела-

рија Општине. Септембра месеца 1964. године формирана је

Месна заједница која је  преузела одређене надлежности оп-

штине, као што су: комунално-урбанистичко уређење села, ор-

ганизовање културно-забавног живота уз сарадњу са

друштвено-политичким и привредним организацијама места.

Први председник Месне заједнице био је Лазар Рачић, за кога

су везане врло важне акције у процесу урбанизације и изградњи

комуналне инфраструктуре Гајдобре. Тих година изграђена је

водоводна мрежа са артерском водом и извршено прикључи-

вање на електричну мрежу. Пре тога, до 1957. Године, насеље

се снабдевало струјом уз помоћ агрегата фабрике кудеље. Ас-

фалтиране су многе улице, уређени тротоари, али нажалост није

био решен проблем фекалних вода. Многи бунари су претворени

у септичке јаме, тако да је вода из прве и друге издани заражена

и неупотребљива за пиће и напајање стоке. 

Казивање Гојка Дутине

Сећам се кад је требало да се копа први артерски бунар 1954.

године, па се о томе водила дискусија на Збору бирача. Неки

су питали има ли у тој води атома, плашећи се да се не

озраче, а председавајући им је одговорио да у тој води „нема

до ђавољег атома, колико има у мом оку“. Бунар је завршен у

лето 1954. године одмах испред Основне школе.

Сељачке  радне задруге (СРЗ) и друге привредне организа-

ције

Током раног пролећа 1946. године, док су се колонисти прила-

гођавали новој средини, формиране су радне задруге, и то:

„Саво Беловић“, „Херој Дапчевић“, „Владо Томановић“, „Попово-
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манифестацијама. Крајем седамдесетих година њена активност

је, такође, сведена на рад Месног комитета или Председништва

ООССОЈ-а (Основне организације савеза социјалистичке омла-

дине Југославије) и то скоро искључиво у организовању забав-

них  манифестација и спортских такмичења. 

Нарочито значајну улогу Омладинска организација је одиграла

непосредно после колонизације у обнови и изградњи земље.

Већ од првих дана марта 1946. године омладина учествује у мно-

гим радним акцијама како у месту, тако и широм државе – на

пругама: Шамац–Сарајево, Кучево–Бродице, Брчко–Бановићи,

а затим у изградњи ауто-пута „Братство и јединство“, изградњи

Новог Београда итд. Око седамдесет омладинаца из Гајдобре

учествовало је у савезним радним акцијама. 

Први председник УСАОЈ-а био је Милак Поробић, а после њега

Бориша Сикимић.

У селу су деловале и друге друштвено-политичке и друштвене

организације, као што су АФЖ (Антифашистичко веће жена),

Савез бораца, Савез резервних војних старешина итд., али ове

организације нису имале великог значаја у обликовању и орга-

низовању друштвеног и приватног живота грађана Гајдобре.

Организовање месне власти

Од октобра 1944. године, када је Гајдобра ослобођена, па до

маја месеца 1945. године деловала је, као орган власти, Војна

управа Југословенске армије. У мају месецу 1946. године фор-

миран је Месни народноослободилачки одбор, као привремени

орган власти, на чијем челу је био Трива Баћанов из Парага. По

насељавању аутоколониста и колониста, почетком јануара ме-

сеца 1946. године формиран је Месни одбор, чије је седиште

било у бившој Већници на углу данашње Улице Патријарха

Павла и Улице Јована Дучића. Први председник Месног одбора

је био Мирко Зиројевић. 

Законом о подели територија НР Србије од 1952. године,

Гајдобра постаје општинско подручје, а од 1955. године, Законом

о подручју срезова и подручја НР Србије, постаје општина у
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Тако организоване задруге нису могле да развијају интензивну

пољопривредну производњу, па је, како је већ речено, 1953. го-

дине извршена нова реорганизација, којом приликом су задру-

гари изнели из задруге своју имовину добијајући средства за

индивидуално бављење пољопривредом. 

393Милован Бошковић

пољска“, „Невесињска пушка“, „Мостарска“, која се касније по-

делила у две задруге „Вележ“ и „Неретва“, а нешто касније ос-

нована је и „Тракторска“ задруга. Свака од њих обрађивала је

одређене потесе атара, као на пример Томановића дужи, Попо-

вопољски пут..., а неки потеси и данас носе имена по тим старим

задругама.

Те првобите задруге су биле организоване по угледу на Совјет-

ске колхозе, тако што су од приватних пољопривредних газдин-

става колективизацијом створене нове производне организације.

Сви колонисти су уносили у колектив земљу која им је додељена

решењем о колонизацији, с тим што је сваком домаћинству, за-

висно од броја чланова, остављено до једно катастарско јутро

обрадивог земљишта, воћњака или винограда, за најелементар-

није потребе својих породица. Сви радно способи задругари об-

рађивали су колективно задружно земљиште и обављали друге

послове везане за ратарство, сточарство, воћарство, уз одре-

ђене занатске и услужне делатности неопходне за пољопри-

вредну производњу. Од 1946. до 1953. године сељачке радне

задруге пролазе кроз више фаза реорганизације. Уредбом о

имовинским односима и реорганизацији сељачких радних задуга

1953. године оснива се нови тип задруга. Из њих су могли да ис-

тупе сва она домаћинства која су то желела. Већи број домаћин-

става из Гајдобре је иступио из Сељачке радне задруге и на

својим поседима развијао приватно газдинство. У Задрузи је

остало само 65 породица. 

Године 1947. задруге типа колхоза су спојиле своју администра-

тивну и финансијску службу, а 21. јануара 1948. године од свих

ових сељачких радних задруга основана је једна јединствена –

СРЗ „Нова Војводина“ са петнаест бригада. У ову задругу, те го-

дине, није ушло петнаест породица, а већ 1949. године изван за-

друге је остало само једно домаћинство.

Земља је обрађивана, највећим делом ручно, уз ангажовање

већег броја задругара, који су радили за трудодане. На основу

тога вршени су обрачуни за сваког задругара и на крају године

они су били плаћани у новцу или у натури. Ове задруге су пома-

гале немоћне породице, ратну сирочад, а касније је пружана

помоћ и за школовање ученика. 
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су ишли иза нас па кад би нашли травку у реду, настала би

вика и псовке, а да се не би брзо радило стављали би у прве

копаче старог Душкару Ђурицу. Нико није смио проћи мимо

њега, а дужи се отегле па никад на крај. 

Мештани би нам понекад давали савете као се шта ради на

пољу. Једном је у башчи код Огледне Анђелко Ђурица садио

кромпир са плугом извлачећи бразде с краја на крај њиве. У то

је дошао неки Слибашанин, скинуо гаће и тако гологуз сјео у

бразду па је одма оскочио ко да га је уболо шило, јер је земља

била хладна па није било пожељно да се у те дане сије кромпир. 

Тако се првих година радило у пољу, као и у фабрици кудеље –

кудељари, где је радило око 70 радника, и у млину, а касније и у

пилани и на свим пословима значајним за привреду села. 

Одмах по досељавању колониста основане су многе занатске

радионице и службе како за потребе становништва, тако и за по-

требе пољопривредних задруга и других привредних организа-

ција. По подацима из једног документа МККПЈ број 16/47 од

новмбра месеца 1947. године, види се да је у том периоду

Гајдобра имала 22 занатске радионице – ковача, колара, бра-

вара, кројача, ужара, сарача, обућара, зидара, тесара, молера,

бачвара..., од којих је већина 1948. године ушла у састав 15. бри-

гаде СРЗ-а. Са развојем индустријске производње многи занати

су нестали.

Што се тиче услужних делатности, у Гајдобри су већ 1946. го-

дине  биле отворене две кафане: „Вележ“ и „Зеленгора“. Касније

их је било више, али је кафана „Вележ“ дуго била састајалиште

многих грађана Гајдобре, који су у доколици или неким другим

поводом у њој проводили време. 

Прва трговинска радња била је код Основне школе и у њој је

радио Јовиша Ђурица. После изградње Дома културе две про-

сторије су преуређене у продавнице мешовите и текстилне робе.

Тада је у Гајдобри основано и трговинско предузеће „Звезда“, које

се кансије припојило бачкопаланачком „Подунављу“. Наредних

година отворено је још неколико продавница у разним деловима

Гајдобре као и неколико мањих киоска, продавница пецива итд.
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Иступањем из задруге 1953. године многим домаћинствима су

подељени коњи, алатке  и други прибор, које су плаћали у новцу

или кроз неке видове радних обавеза.

Поред свих тешкоћа – недостатка адекватне технике, стручног

кадра и других неподобности – већ 1954. године реорганиза-

цијом задруге почиње снажан и интезиван процес развоја и мо-

дернизације, са знатним повећањем приноса и напретком у свим

областима привређивања.

Владајућа идеологија са својим државним апаратом вршила је

снажну пропаганду, посебно међу млађим људима, да са оду-

шевљењем ураде сваки задатак. Народ који је навикао на честе

ратове и немаштину веровао је у бољи и сигурнији живот у

Војводини, иако се тешко сналазио обрађујући непрегледна

поља засејана новим и непознатим културама. Многи старосе-

диоци из околних села, као и део аутохтоног становништва из

Гајдобре  помагали су да колонисти превазиђу тешкоће и да се

привикну на нове услове ратарске производње. Организовани

су и краћи курсеви по задругама и бригадама, и то увече, када

се заврше дневни послови. 

Казивање Васиљке Перишић (1932)

Брзо је народ увардио како се шта ради и послије годину-двије

дана били смо међу првима. Радило се са пјесмом, а било је и

доста шале. Нас Поповце би задиркивали да брабончамо ко

зечеви, јер једемо раштан. То је било кад се косила ‘шеница, па

би нас Милан Сикимић вазда бранио, али је би истањио откос

и до врха доћера пола откоса, па су га бригадери распоредили

на други крај. Ми Поповке смо се отимале ко ће са њим.

Казивање Гојка Дутине 

Био сам мали кад смо ишли на копање кукуруза. Копало се по

читав дан. Бриградер нам је био Рајко Силимић, који је неђе за-

вршио курс за агронома. Свака бригада имала је по једног

таког курсисту, а ја се сећам Радослава Шушића, Раде Мат-

ковића, Милоша Пјанића и Милована Самарџића. Ти агрономи
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Казивање Пера Вуковића (1928)

Средином 1946. године био сам на изградњи пруга Брчко–Ба-

новићи и Шамац–Сарајево. Командир ми је тада био Душан

Јовић из Паланке, а са мном из Гајдобре су ишли: Гојко Медан,

Михајло Унковић и Видо Чалија, који је био ударник. Кад сам

дошао са изградње, дали су мени, Ђуру Иванишевићу и Влади

Ратковићу да тимаримо овце Управе народних добара, које су

биле уторене, преко зиме, у кући Момчила Самарџића.

Ишао сам још једанпут, 1948. Године, и учествовао сам у из-

градњи пута „Братство и јединство“ и ту сам био ударник. Са

мном, из Гајдобре је био Милак Поробић, а командир чете нам је

био Гојко Бошковић из Нове Гајдобре. Радне акције су трајале

два месеца. Добијали смо само радно одијело и храну. Памтим

како се се увијек пјевало. Запамтио сам многе пјесме попут ове:

„Ашов, лопата, пијук и колица

То је оружје свјесног омладинца...“

Заједничком акцијом омладине и грађана у гајдобри су 1950. године

изграђене две економије са више штала за узгој крупне и ситне

стоке – једна на источној, а друга на западној страни села. То је био

период када се почиње развијати интензивно сточарство. На десе-

тине људи је радило на тим економијама, на којима је узгајане

стока, која је дотад била смештена по слашима или приватним

кућама. Нешто касније изграђена је и коларско-машинска радио-

ница, одмах до паланачке пруге на челаревском путу. 

СРЗ „Нова Војводина“ је 1951. године, у складу са новом култур-

ном политиком Партије, покренула заједничку акцију омладине

и грађана Гајдобре за изградњу дома културе. Тих година, у не-

достатку грађевинског материјала, порушени су многи салаши

широм гајдобранског атара. Тај монументални објекат  је за-

вршен почетком 1954. године. 

Породични живот

Период од 1946. до 1953. године је карактеристичан по томе што

је  још увек била сачувана форма старе херцеговачке породице,

која је са собом донела многе обичаје и навике из старог краја,
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Почетком 1954. године основано је дрвно-индустријско пред-

узеће „Јела“. Поред млина и фабрике кудеље „Борис Кидрич“,

то предузеће било од великог значаја за становнике Гајдобре –

поред запошљавања за гајдобранске прилике значајног броја

радника, помогло је у снабдевању грађом за поправку старих и

изградњу нових кућа, као и  да се барем ублажи стална оскудица

у огреву (пиљевина и други отпаци). Временом, те три при-

вредне организације су угашене. 

Радне акције

У пролеће 1946. године СКОЈ и УСАОЈ су организовали прве ом-

ладинске бригаде које су слали на радне акције које су органи-

зоване широм земље. По причању Милана Ивковића, који је у

срезу Бачка Паланка организовао радне бригаде, у тим акцијама

је учествовало око седамдесет омалдинаца из Гајдобре.
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стизали до досељеника, уз побољшање животног стандарда,

развоја привреде, развоја културе, породица се постепено

трансформисала, добијајући данас многа обележја грађанске

породице, како у међусобном односима њених чланова, тако и

у погледу уређења стамбеног простора, модерних кућних уре-

ђаја, моторних возила итд. 

Казивање Васиљке Перишић

Кад би сјели за ручак, ђед Милан би попушио двије цигаре, а да

нико за столом не смије пипнути до хране, таман к’о до очију,

па да је побјегао из највише глади. Кад би се увече савили у

кућу, свак би добио од домаћина шта ће се радити у наредно

вријеме. Није смјело бити поговора, па би младе снаше гово-

риле „Не дај боже љета без ђетета!“ 

Изласком из задруге 1953. године велике породице се постепено

уситњавају чиме је знатно повећан број домаћинстава. 

У то време живот већине жена у породици био је веома тежак.

Било је незамисливо да муж жену ослови именом или да са њом

прошета улицом. Мушкарац би обично ишао неколико корака ис-

пред жене, што је био обичај и у старом завичају. Ретко када би

ишли у кућне посете или на посела („сијела“) и друге скупове. 

Казивање Славомира Пивца (1934)

Не памтим да сам икада са женом ишао руку под руку, а било

је и горије од мене. Не би ти за живу главу дао жени да што

прозбори, но ако је што приупита. Кад би скувала коме кафу,

онда би је човек дочекао са ‘иљаду неједнаки’ – што јој је, ко

бојаги, лоша кафа, или што није доточила чашу ракије. Шта

ће, црна жена, већ главу у рамена. А кад би се ђегоћ заметла

прича о женетинама, онда би се говорило: „Да опрости бог и

твој образ, моја жена...“. А на женском чељадету су три стуба

од куће, те рађај, те кувај, те чепрљај по башчи, те ‘рани

стоку, те пери, те ово, те оно, али увијек по њој језичина

млати док човјек не заковрља, а онда ђе си жено моја дај ми

каква севапа. 
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па тако и схватање о породичној организацији. У матичној књизи,

у којој су уписивани чланови задруге и њихове породице до

1952. године, види се да је у то време било 60 породица које

броје преко 10 чланова и 15 породица преко 13 чланова. У про-

секу, свака колонистичка породица имала је 7 чланова домаћин-

ства (по попису 2011. године, просечан број чланова

домаћинства у Гајдобри износи 2,7). 

Већина досељеника се држала старих обичаја, посебно очу-

вања  целовитости своје породице, по типу старих задруга. У тој

деценији још увек је било на снази старо обичајно право – нико

се није могао издвојити из породичне заједнице уколико то до-

маћин не дозволи. Домаћин породице је, иначе, управљао како

о кућевним, тако и о свим другим пословима. 

Данас је породица сведена на два до три члана, било да се ради

о млађим или старијим. Данашње схватање породице се по-

тпуно разликује од старих обичајних схватања те заједнице. У

процесу образовања и снажних утицаја, који су на разне начине

398 Милован Бошковић

Једна вишечлана породица, 1950.



(славе и свадбе) правиле одређена јела, посебно торте, колаче

и разноврсна пецива. Неке од њих су радиле у народној кухињи,

која је била смештена у бившој згради СРЗ-а, поред Основне

школе. По причању Гојка Дутине, народна кухиња је била и у

згради некадашње ветеринарске станице у улици која данас

носи име Патријарха Павла. У тим кухињама припремана су ку-

вана јела, која су колонисти добијали до пролећа 1946. године.

Управа народних добара је свакој досељеничкој породици доде-

љивала по једну краву и једну до две свиње, зависно од броја

чланова домаћинства. Неки су са собом, приликом сеобе, до-

вели и мале херцеговачке краве буше, тако да су све породице

већ половином 1946. године имале своје мале економије (дома-

ћинства). Поред тога, колонисти су добијали и друге потреп-

штине, разне алатке за пољопривредну производњу, делове

намештаја, сточну храну и семена одређених биљних култура.

Ипак, народ се тешко одрицао својих старих традиционалних

јела, од којих се многа припремају и до данашњег дана, без об-

зира на то што је данас кухиња осавремењена. Има доста поро-

дица које у свом јеловнику и сада имају купус раштан, празилук,

пасуљ, сир из мешине, приганице, кромпир под сачем, туцани

јечам, печење на ражњу и сл.
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Да женско уђе у биртију сва би Гајдобра до ујутру знала и ето

ти јада по њу и по кућу. Да знам, прве жене које су улазиле у

биртију биле су официруше, ко кад је то научило да ујика у

бијелом свјету. И нијесу севет тога биле у селу ни на каквом

гласу. 

Казивање Чеда Бијелице (1936)

Кад је баба-Шкрба, неђе 50-их година отишла код родбине у

Сарајево и окаснила један дан, ђед Ђуро Бјелица је тај дан

бацао штап по дворишту и разгонио кокошк, све вичући у

љутњи: „Иш амо, Сарајка!  Иш амо!“ А кад је дошла, није му ту

ноћ смјела на очи, већ је преноћила код Добранића. 

Процес еманципације жена текао је веома споро, иако су многе

од њих, већ почетком 60-их година, стекле више и високо обра-

зовање. У то време ниједна од жена у Гајдобри није имала руко-

водећу функцију у месној привреди, политици, извршној и

управној власти, све до 1984. Године, када је за директора Ос-

новне школе „Алекса Шантић“ постављена Сара Павић. И данас

су поједине жене, нарочито оне старије, остале у оквирима ста-

рих обичајних норми и традиционалних схватања. Њихов поло-

жај још увек није на задовољавајућем нивоу, како у породици,

тако и у друштвеној заједници.

Исхрана

По доласку у Гајдобру, досељеници су морали да се прилагођа-

вају и на храну. У старом завичају у исхрани су већином доми-

нирали: млеко, млечни производи, овчије и, ређе, свињско месо,

као и неке врсте биљне хране  –   пасуљ, кромпир, купус раштан,

празилук (праса), боб... Војвођанска кухиња је била разно-

врснија, са већом количином масти, угљених хидрата, шећера

и јаких зачина. Многа од војвођанских јела, нарочито пецива и

колачи, нису била позната већини колониста, па су у току 1946.

године и касније организовани течајеви кувања, које су похађале

млађе жене. У селу је било неколико Немица, Мађарица и Сло-

вакиња, које су приликом организовања кућних свечаности
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Полазнице домаћичког течаја



доламе без рукава, прегаче (опрегаље), плетене чарапе преко

колена, „куповне“ мараме (јашмаке)... То изворно ношиво посте-

пено је исчезавало и замењивано обућом и одећом занатске или

индустријске израде. Првих десетак година после колонизације

били су у моди разни делови униформи, што се, поред осталог,

може видети на бројним фотографијама из тога времена. Офи-

цирске чакшире и чизме са високом саром носили су многи муш-

карци, како млађи, тако и старији, и у њима се ишло на највеће

свечаности, свадбе и игранке. Појединци су носили и друге де-

лове униформи, као што су капе зване „титовке“, официрске, ми-

лицијске или ватрогасне блузе и војне шињеле, као и  чизме и

војничке ципеле.

Већина становништва је већ првих година после досељавања

(мора се рећи – уз велики труд и одрицањем од других потреба)

набављала класична одела од бољег материјала. Млађе жене

и девојке су се, такође врло брзо, по угледу на оне из урбанизо-

ваних средина, облачиле по тадашњој моди. У Гајдобри  тих го-

дина било неколико кројачких  радионица – а почетком

педесетих година и кројачка занатска радња „Слога“ –  у којима

се кројило и шило по савременој моди. 

Казивање Васиљке Перишић

Онда се није имало много одеће ко сада. Имали смо по једну

свечану преобуку за игранке и празнике, а понекада се слабо

могла саставити сва одећа, па би ми ђевојке понешто од

одеће или обуће позајмљивале једна другој. Било је и момака

који би се лијепо доћерали и обукли, па би се ми ђевојке шалиле

са неким који је носио кравату „Види што му прди машла испод

грла!“.

Стари обичаји

Дуго су задржани стари обичаји који су били везани за разне

прилике,  попут свадби, сахрана, слава и других верских праз-

ника. Они се првих деценија ни у чему нису разликовали од оних

у Херцеговини или у крају из кога су досељеници потицали.
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Казивање Славомира Пивца

Памтим кад сам први пут узео да једем сарму. Нешто сам

радио код некох Бутораца и задржаше ме на ручку. Бијаше,

најприје, некаква супа. Ајде, то сам некако посрк’о, а онда из-

нијеше чинију и видим нешто замотано у листу купуса. Не

смијем први узет’ да се не обрукам, док не видим како се то

једе. Они се прифатише, те ја к’о и они. Кад разбуцах виљуш-

ком они лис’ купуса, е... одма ми се згрсти да ти описати не

могу – таман к’о да је, да простите, поригано! 

Казивање Васиљке Перишић

Код нас је прве године кад смо дошли, дош’о на Крсну славу

тетак Ристо Божић из Клека. Нека Мара Комазец направила

нам колаче и питу бундевару, па кад се изнијела та пита, узе

тетак парче па све жваће, жваће... ама никако да отисне они

залогај низ грло! Ми се ђевојке стале смијати док нас ћаћа

ишаретом не оћера, а тетак уграби згоду те они залогај у

шаку па с њим – под астал! 

Треба рећи да су колонисти приликом сеобе са собом понели,

поред осталог, многе врсте посуђа, са којима су се служили у

старом завичају. Скоро све до шездесетих година, део овога по-

суђа је кориштен у домаћинству (дрвене кашике, стапови, ступе,

чанкови, музлице, разни котлићи и сл.), али је, након тога, доста

тих и сличних предмета за домаћу употребу уништено и тешко

да је где сачувано.

Ношња

Што се тиче ношива, односно ношње досељеника из Херцего-

вине и других крајева откуд су дошли колонисти, многи вредни

одевни предмети су већ били уништени у току рата. Ипак, ста-

рији људи су носили одећу, углавном ручне израде, од грубог

сукна – раше, затим ткане пасове, капе зване заврате, џамадане

од чоје, опанке направљене од опуте са ђоном од аутомобилске

гуме, тозлуке, плетене чарапе, а жене су носиле рашне сукње,
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Остала је зампамћена и једна анегдота, када је Ђуро И. био

првјенац на некој свадби, па га домаћин понуди да седне на сто-

лицу, а била би срамота да првјенац седне ту пред вратима.

Повео се следећи разговор:  

Примите ви мене и моју дружину у кућу па ћемо онда сјес – рече

Ђуро.

Примили би ми вас, али немамо столица – одговори му дома-

ћин. 

Код нас, ко нема столице, иде код доктора – доскочи му Ђуро. 

Домаћин одмах схвати да се са Ђуром не може надметати, па

се сватови убрзо нађоше за трпезом у младиној кући. 

Често су на свадбе долазили одређени политички активисти, да

би пратили ток свадбе и о томе извештавали више органе. Они

су знали да подстичу сватове да певају револуционарне и бор-

бене песме и песме о Титу и Партији, али су вешти домаћини

налазили начина да их уклоне, пошто би их опили. 

Свадбени обичаји су били најлепши и најбогатији део нашега

фолклора, али су одавно потпуно ишчезли. У данашње време

свадбе се праве у салама великих ресторана и хотела уз заглу-

шујућу музику и заслепљујуће светлосне ефекте. Некад се на

свадбу ишло само са тортом и „плетаром“ вина или ракије, а

сада се, чак и у свечаним позивницима, неки изричито наглаша-

вају да се поклони примају само у новцу.

Обичаји у вези сасахрањивањем покојника су у извесној мери

модификовани и примерени захтевима новог времена, мада има

доста елемената који су сачувани и до данас. И сада, као и ра-

није, уобичајени су: ноћно бдење у кући покојника, даће, по-

душја, преливање одра вином и др. Многи приликом обављања

даће оставе празну столицу са прибором за јело, што је по ста-

ром веровању место за душу покојника. У последњих тридесетак

година у чину сахрањивања покојника учествује и свештеник,

који за покојника одржи опело и друге обредне радње. 

Обичај гостопримства, сачуван је код већине Гајдобрана. То је

стари обичај по коме је наш народ препознатљив. Са гостоприм-

ством иду и  солидарност и спремност да се у сваком тренутку
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Свадбе се одувек сматрају највећим кућним весељем, све од

чина просидбе, уговора, па до „повођана“, када се из девојачке

куће одлази у кућу младожење. У тим приликама људи сe ства-

рају да весеље прате пригодне песме, игре, здравице, свечане

беседе, шале... За старог свата, који предводи сватове, као и за

домаћина девојачкој кући, бирани су сналажљиви и угледни

људи, који су се надметали у беседама, здравицама, шалама,

па и у пићу. 

Првих година у новој средини по девојку се долазило коњским

запрегама. Коњи су били окићени и додавало им се у зоб мало

вина –  „да се боље разиграју“. У младиној кући сватови су

кићени извезеним марамицама, а ђевери, кумови и стари сват

лепо извезеним пешкирима. По девојку се прво долазили

„првјенци“, обично ујаци младожење, са задатком да отворе пут

осталим сватовима у девојачку кућу. Њих би дочекали испред

улазних врата домаћин са још два изабрана друга. То је био за-

нимљив тренутак надметања око тога како са сватовима ући у

кућу и избећи разне непредвидиве замке и доскочице. 
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душак док он не скочи на ноге и неђе оде. Кад замало, ево га и

опет сједе, те поново удари у причу. У нека доба и ја се подигох

да идем кући, а он ме испрати до краја ходника. Ништа не рече

за оно што сам га упитао, само ми у један трен тисну нешто

у џеп. Кад изађо’ на улицу, опипа’ у џепу да ми је дао смотуљак

пара. Тако сам му и вратио. Сједели смо послије неколико дана

код њега и кад сам пошао кући, ја му тиснух у џеп онолико ко-

лико сам био дужан. О томе, ето није било ни ријечи ни хвале.

Касније сам дознао да је ону вече отишао код Анђелка Ђурице

и од њега позајмио, јер он тада није имао новца. (Забележено

1969. године.)

Процес прилагођавања на нову средину

Процес прилагођавања на нову средину, која се по природно-ге-

графским и другим особинама много разликовала од старог за-

вичаја, текао је споро. Непрегледна равица, континентална

клима са оштрим зимама и топлим летима, неквалитетна вода

за пиће, исхрана, тежак и исцрпљујући рад у пољу и кудељари,

као и на другим пословима, када се радило за трудодане и

плаћало у натури – оставили су многе негативне последице по

досељенике. Становништво које је било исцрпљено ратом,

често је због нових услова живота у другој средини обољевало

најчешће од плућних и стомачних болести. Зато је у Бачкој Па-

ланци био отворен диспанзер за лечење плућних обољења, у

коме су се лечили и многи Гајдобрани. Млађе генерације досе-

љеника, под утицајем моћне партијске пропаганде, лакше су

подносиле живот у новој средини. 

У то време организоване су многобројне забавне активности,

прославе државних празника, разни курсеви и течајеви, радне

акције, као и рад у бригадама, када се са песмом ишло на об-

раду непрегледних поља и са песмом враћало. То је, на свој

начин, доприносило, поред осталог, бржем прилагођавању по-

стојећим приликама. Нарочито је дух колективизма, подстицан

новом идеологијом и традиционалном упућеношћу на зајед-

ништво, убрзавао процес прилагођавања, мада су многи људи,
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помогне. Солидарност је била нарочито изражена двадесетак

година после колонизације када је у селу било доста ратне си-

рочади, самохраних мајки, инвалида, као и других који нису

имали здраву радну снагу за привређивање. Људи су им пома-

гали на разне начине, било у ратарским пословима, оправци

кућа, прикупљању хране и одеће и др. Треба рећи да је и СРЗ

многима помагала, нарочито у школовању деце и приписивању

трудодана. 

Казивање Гојка Дитине 

Кад би се ко затекао у кући за време ручка, било комшија, било

путник намерник, говорило му се: „Примакни се нама, бујрум!“

Нуткао се све док нешто не би ставио у уста. А било их је који

су то добро користили, па таман оваришу у кућу кад се руча и

кад би га понудили да нешто узме од хране, он би узимао гово-

рећи: „Вала да није то, не би’ узео!“. У већини кућа у селу је и

сада таки обичај, а бога ми од неког времена поједини те не

пуштају преко прага, већ ако си зашто дош’о, то се обави на-

пољу и  –  куд који! 

Код колониста су биле посебно наглашене моралне вредности

и људске врлине као наслеђе старог завичаја – поштење, задата

реч, истинољубље и веома изражена блискост и својатност са

родбином „до деветог кољена“. И честа окупљана на прелима,

мобе и друге врсте међусобних услуга, обележавали су у то

време међуљудске односе у Гајдобри. 

Казивање Тодора Бошковића (1900) 

Отишао сам код Сима Гордића, једно вече, да мало посједим

али и да позајмим нешто пара. Те године сам изашао из за-

друге па је требало набавити што спреме и алата. Дуго смо

сједили и причали и ја уграбих прилику кад му жена Стоја неђе

измаче те заисках на зајам, може бити, десетак ‘иљада. Симо

не рече ништа, но настави са причом, као да није чуо, а мени

се учини да сам прогут’о жеравицу. Сједели смо још један
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цркве у Силбашу и у Парагама“. Један од чланова Комисије

смело критикује и друге органе тврдећи „да је ту подбацила пар-

тија и да се није довољно радило са народом“, а дриги сматра

да је „омладина свјесна, а да су стари људи и жене још под ути-

цајем вјере, као и неке босанске породице и старосједиоци ла-

тинског закона“. Чланови комитета упознати су и са тим „да у

неке куће навраћа силбашки поп са својом другарицом(!) и са

црквењаком“. Коначно, један од чланова Комисије предлаже и

радикалну меру против тих појава: „да Комисија начини списак

вјерника, да се са сваким разговара појединачно и да се дјелује

на свим фронтовима, а ако има такије у партији да се одма из-

ћерају“. 

У време када су власти буквално забрањивале све верске праз-

нике Српске православне цркве, у Гајдобри је 1952. године, у

кући Драгице и Бошка Максимовића у Улици Мира Попаре, по-

стојала Адвентистичка црква са око 30 чланова. До 1960. године

црквена служба се вршила и у Римокатоличкој цркви и нико због

тога није имао никаквих последица. 

Поред тога, многа народна веровања која по свој прилици имају

трагове још у паганским временима, нису била „под ударом“

нове идеологије. И до данашњих дана задржани су многи верски

обичаји из претхришћанског периода, као што су они у вези са

сахрањивањем (полагање венаца на хумке, даће, остављање

пића и јела на гробу итд.).

Трагова паганског веровања у наднаравна бића било је у свести

чак и најистакнутијих партијских кадрова, о чему сведочи и ова

анегдота: 

Казивање Славомира Пивца

Био је један главар из Гајдобре, још педесете, па је ноћу иш’о

некој удовичини, па кад се враћао кући у касне сате сретне га

жена у бјелади, сва рашчупана и нагрђена. Припуши га куцима

све до куће, ђе он једва измаче живу главу са пуном товарицом

у гаћама и тако се ни жив ни мртав свали на кревет, без гласа
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који су рођени у Херцеговини или у неком другом крају, деце-

нијама  осећали носталгију за старим завичајем. 

И груписање колониста насељавањем у једну улицу оних који су

потицали из истог среза, био је такође једна од мера у функцији

прилагођавања.

Нажалост, из ове перспективе се јасно види да се нова власт

више бавила идеолошком индоктринацијом младих још не ста-

салих за тешке физичке послове, него њиховим просвећивањем

и профилаксом. Рад у бригадама подстицан је ударничком рад-

ном етиком, а у њима су, раме уз раме са људима у пуној снази,

радили и шеснаестогодишњаци и седамнаестогодишњаци. 

Однос власти према вери и верским обичајима

КПЈ и друге ДПО су већ 1946. године забранили верске обреде,

па су многи не поштујући те одлуке остајали без посла, као лица

која нису „рашчистила са мрачном прошлошћу“. Народ је у ста-

ром завичају много држао до вере и верских обичаја, славећи

крсну славу и друге верске празнике па су им те забране тешко

падале. Многе породицу су се ипак придржавале старих верских

обреда и обичаја, јавно или скривено од увек присутних пар-

тијских посматрача и достављача. Отпор досељеничког станов-

ништва, разним директивама усмереним против сваког облика

испољавања верских осећања био је доста јак, посебно код ста-

ријих људи и жена, које су нарочито истрајавале у посту, канон-

ској забрани која се најтеже могла контролисати. 

Да би сузбила те појаве, Партија је прибегавала свим врстама

притисака и изнуда. Биле су формиране и Комисије за верска

питања при Месним комитетима КПЈ. Из једног записника такве

комисије у Гајдобри, са састанка од 21. марта 1949. године, види

се да су били присустни и чланови Окружног и Месног комитета

Партије, што сведочи о тешкоћама са којима се суочавала Ко-

мисија у Гајдобри. Тако председник Комисије обавештава при-

сутне другове „да у Гајдобри још делују разноразна

клерикларна(!) лица и да још млоги славе крсне славе и иду у
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У првим годинама по доласку, колонистима је највећу стручну

помоћ крајње пожртвовано и несебично пружао др Антон Бекер

– одлазио је у кућне посете пружајући медицинску помоћ сва-

коме коме је требало. Причало се да је Покрајинска болница у

Новом Саду, примајући болеснике које је у њу упућивао др

Бекер, потврдила сваку његову дијагнозу. 

Образовање и васпитање

Одмах после ослобођења Гајдобре, октобра месеца 1944. го-

дине, почиње са радом Државна народна школа у којој су била

уписана деца радника и службеника Управе народних добара и

деца аутохтоног становништва чији су родитељи радили у фаб-

рици кудеље, млину, коминалној служби, на железници, пошти

и на другим местима. Тада је у ниже разреде (од првог до чет-

вртог) било уписано око 250 ученика. Школа је убрзо добила

назив  Основна школа – Гајдобра. 
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и аваза. Џаба што је био међу прве комунисте и што није

опраштао ником па да се и прекрстио. Ујутру су га чељад не-

како призвала себи и он је испричао све што је те ноћи видео.

Асли је доста тога и придод’о. На то све се његова жена гро-

хотом насмијала, јер то је била она начињена као утварица. 

Остала је забележена и запамћена још једна анегдота:

Учили синови старог Ристу Поробића, који је био добар верник,

да ниђе не казива да вјерује у Бога, јер су они били активисти

и при власти. Па кад га је једном неки од председника партије

упитао: „Вјерујеш ли ти, ђеде Ристо, у Бога?“, он је одговорио

онако како су га и учили синови: „Не вјерујем, хвала Богу и Све-

том Василију Острошком!“ 

Установе здравствене заштите

Године 1945. у мају месецу у Гајдобри је постојала болница за

смештај бораца рањених у току ратних операција за ослобо-

ђење земље.  Колонисти су затекли ову болницу, али она је по-

четком 1946. године премештена у Бачку Паланку, па потом у

Нови Сад. Те године отворена је ординација др Антона Бекера,

у којој су, поред њега, радила и два медицинска радника. Ова

ординација је била смештена у његовој приватној кући у Улици

Мира Попаре  бр. 3. Од 1954. године, по одласку доктора Бекера

у Немачку, основана је нова ординација у тадашњој Титовој

улици, у кући где је била смештена апотека, и у њој је радио док-

тор Владимир Борисов. Годину дана касније основана је амбу-

ланта смештена поред зграде Месног одбора, такође у бившој

Титовој улици (сада Улици Јована Дучића). 

Акцијом грађана Гајдобре, 1976. године изграђена је нова здрав-

ствена станица у Улици Петра Драпшина, сада Патријарха

Павла. Она поседује општу праксу, стоматолошку службу, а до-

недавно је имала и добро опремљену лабораторију. 

Гајдобра је имала породилиште од 1946. па до 1954. године –

када је измештено у Бачку Паланку – са две медицинске сестре,

под надзором др Антона Бекера.
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тор школе био неки Мираш Кркић, који је, док би држао на-

ставу, стављао пиштољ на сто, јер је у трећем и четвртом

разреду било и петнаестогодишњака, који су због рата пре-

расли за генерације трећег и четврог разреда, а они се нису

могли лако обуздати. У једном одељењу је било и до 50 уче-

ника, па није ни било чудо што се понекада дешавао неки не-

сташлук. Таква су деца. Директор Чедо Милојковић се за свога

директоровања натрчао од врата до врата, све умирујући оне

који су били необуздани. Знао је понекад и да потегне за уво,

али на крају кад би доалзили инспектори, чудили су се би-

стрини и оштроумности многих ученика. Неки од њих су по-

стали и доктори наука, многи познати лекари, професори,

инжењери, правници, а било је и добрих спортиста, и то је за

учитеља или наставника најбоља награда. 

У основној школи су поред редовне наставе организоване и

разне друге акитвности. Постојала је рецитаторска скеција,

затим драмска, ликовна, фолклорна, фотографска, спортска и

многе друге. Од 1950. до 1965. године школа је имала школску
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Доласком колониста број ученика се знатно повећао. Већ 1946.

године било је уписано 350, а 1947. године 450 ученика. Те го-

дине основна школа прераста у прогимназију, а 1949. године у

непотпуну гимназију. У јесен 1951. постаје седмољетка, а 1952.

године осмољетка. У то време школа је организовала, поред ре-

довних одељења, аналфабетске течајеве и одељења ученика

старијих од 17 година, као школу за образовање одраслих. По-

времено је и следећих година било полазника који су, полажући

ванредне испите, завршавали основну школу. 

Школа од 1959. године добија назив Основна школа „Алекса

Шантић“. Тада је у њој било око 500 ученика, који су по за-

вршетку основног школовања већином наставили школовање у

средњим школама, а потом и на факултетима. 

Казивање Бранислава Митрушића (1928)

(Бранислав Митрушић био је наставник од школске 1950/51. го-

дине па све до пензионисања. Предавао је физику и хемију, а

повремено и математику.)

Дошао сам у основну школу у Гајдобру као наставник физике и

хемије. Директор школе је тада био Чедомир Милојковић, а у

колективу је било између 25 и 30 наставника и учитеља.  Неке

од њих и данас памтим, као: Олгу Милитарију, Загорку Уроше-

вић, Бору и Даницу Милетин, Љубицу Капор, Каћу Поповић, Ан-

кицу Милојковић, а до пензије коју сам дочекао у овој школи

упознао сам близу 200 колега. Имао сам списак свих настав-

ника, јер сам једно време био директор школе, али сам га негде

затурио. 

Одмах по доласку, предавао сам математику, физику и хемију.

Добар математичар је била и Загорка Урошевић, мало

строга, али знала је да пренесе знање.

Ученици су били мало несташни, али сам запазио њихову би-

стрину. Допуштао сам им до неке границе да се опусте, али

сам знао да их заинтересујем са разним експериментима из

хемије и физике. Причали су ми да је одмах после рата дирек-
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Бранко Митрушић са својим ученицама



члановима СКОЈ-а и у УСАОЈ-а, окупљајући нјавише омалдину

„у циљу културног уздизања и културног стваралаштва“. 

Културни живот се почео развијати већ од 1946. године, кроз раз-

новрсне облике деловања. Крајем 1946. године у Дому  омла-

дине приказују се први филмови и журнали, а те филмске

пројекције биле су веома посећене. 

Казивање Милана Ивковића

Културни и забавни живот је организован у Дому омладине. На

игранкама је испочетка свирао неки циганин, а онда мајстор

Јаника, Ханула и Матија Грегуш. Најбољи организатор тих

приредби и других културно-забавних догађања био је Драго

Ковачевић, који је после завршио пољопривредну школу и негде

отишао. Доста често су извођени скечеви, па колико се сећам

и неке драме и то у оквиру Културноуметничког друштва

„Брано Радичевић“, чији је први председник био тај Ковачевић,

а после Владо Грубачић. Доста младих је учествовало у глуми

и то: Шћепо Јокановић, Којо Шакота, Перо Вуковић, Сава

Михић, Коста Зорић, Данило Миловић и неки наставници и на-

ставнице, а било је и наших девојака. И ја сам  учествовао у

тим програмима глумећи у неким скечевима, али због других

обавеза не тако често. За једно вече давано је и по десет

скечева, где се почесто изврглавала руглу буржоазија и не-

пријатељски елементи. После приредбе и игранке омладина

би заметала на центру села козарачко коло. Убрзо смо научили

и да плешемо, а учио нас је мајстор Војин Шкаво. 

Казивање Пера Вуковића

У вријеме кад смо дошли у Омладинском дому је била игранка.

Свирао је на усној хармоници Ристо Анђушић и тада се  играло

у пар – мушко и женско, па кад би неки момак тражио да му се

препусти девојка, стављао би момку који је играо руку на раме

и замолио: „Молим препуст.“ Ја сам играо у неком скечу „Чма-

валица“ улогу Марка, а са мном су још играли Сава и Данило

Михић, а и моја жена Цмиљка, коју сам тада упознао.
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башту, најпре иза Ловачког дома, затим код Машинске станице

и на крају иза Дома културе, код рукометног и кошаркашког иг-

ралишта. У тим баштама су узгајане разне биљне културе, пре

свега поврће, које су ученици уз помоћ својих наставника него-

вали и тако се подучавали ратарским и повртарским пословима.

Та врста активности много је значила ученицима у њиховом оп-

штем развоју и односу према раду и радним задацима. Поред

тога, ученици старијих разреда су организовано ишли на копање

и бербу кукуруза, како би имали један заједнички фонд из кога

су финансирали ђачке екскурзије и пружали финансијску помоћ

онима који су били лошег материјалног стања. 

Почетком педесетих година наставник Боро Милетин је органи-

зовао прикупљање свињска длаке и старих крпа, чијом продајом

су обезбеђена средста за куповину гимнастичких справа, тако

да је гимнастичка сала била најопремљенија у општини, а кас-

није и у срезу. 

О 1958. до 1960. године радила је у сутерену управне зграде

Земљорадничке задруге и мала школска задруга у којој су

поједини ученици продавали школске новине и школски прибор. 

Треба истаћи да је школа у то време организовала бројне екс-

курзије, излете, слетове, разноврсне изложбе и посете фабри-

кама, спортским такмичењима и другим културним догађајима. 

У Гајдобри је 1951. године основано Обданиште за децу узраста

између четири и шест година. Оно је било смештено у згради у

којој је после била ветеринарска станица. Ово Обданиште ра-

дило је кратко време, да би, много година касније, у бившој

порти римокатоличке цркве био изграђен Дечији вртић, који ради

и данас са једном групом предшколске деце и децом мањег уз-

раста.

Организовање културно-забавног живота

Према једном документу МКСКЈ-а из 1946. Године, основана је

Комисија за Агитпроп, која је, поред осталог, радила и на раз-

вијању културе, физичке културе и других културно-забавних ак-

тивности и манифестација. Ова Комисија је радила заједно са
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Почетком 1960. године друштво је престало са својим активно-

стима, да би 1969. године, у току првих „Омладинских летњих

игара“, било основано ново културноуметничко друштво под

именом „Благоје Паровић“,  чији је први председник био Митар

Шутић. 

У току првих и других „Омладинских летњих игара“ изведене су

драме „Хасанагиница“, „Снаха је допутовала“ и „Конкурс“. Прве

две представе је режирао наставник Димитрије Говедарица, а

драму „Конкурс“, која је  изведена 1970. године, Душко Лазић,

професионални режисер и глумац из Шида. Многи омладинци и

омладинке, иако аматери, показали су се као добри глумци – Ве-

лимир Перишић, Нада Михић, Милена Маслеша, Кова Бајат,

Јово Јањић, Борислав Самарџић, Драган Ратковић, Љубо Чаб-

рило, Славица Перишић, Славко Куртеш - Дедо и многи други.

Од 1970. године па до данас није више организована ниједна

аматерска позоришна представа. Било је неколико представа

забавног и музичког карактера и неколико приредби које нису

оставиле неки нарочити утисак. Биле су то приредбе са скече-

вима и музиком, али и оне се у задњих 25 година више не из-

воде. У данашње време активне су само фолклорна играчка и

певачка група.

Што се тиче забавног програма, он се још од 1946. године сводио

на игранке у Дому омладине, као и на приредбе са музиком,

скечевима, новогодишњом томболом и на разна музичка так-

мичења између четири омладинска актива из Гајдобре. 

Велики замах културном стваралаштву и културно-забавном жи-

воту у Гајдобри дале су „Омладинске летње игре“ – одржане јула

месеца 1969. године, које су у оквиру разних активности окупиле

више од 100 учесника. Први председник одбора Игара био је

Митар Шутић. У склопу „Омладинских летњих игара“ организо-

ване су изложбе, посебно етнографске, које је припремао Ратко

Шутић са групом сарадника. Поред ових изложби, организовано

је вече фолклора – херцеговачких песама и игара где је учество-

вало преко 30 извођача. Том приликом гледаоцима су показане

гајде, које су многи први пут видели, а Мирко Чабрило је одсви-
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Казивање Бранислава Митрушића

Када сам дошао у Гајдобру 1951. године, већ сам затекао кул-

турно-уметничко друштво „Бранко Радичевић“, које је имало

три секције: драмску, фолклорну и певачку. Доста је настав-

ника учествовало у раду КУД-а, али су главни терет подно-

сили омладинци. Девојке су биле веома згодне и наочите и не

би нико рекао да су дошле из брдовитих крајева, а момци

крупни и стасити. Ја међу њима нисам имао шта да тражим,

па сам као члан КУД-а постао секретар, док је председник

тада био Владо Грубачић. Све до недавно имао сам архиву КУД-

а, али сам је чистећи таван уништио, пошто то више никога

није интересовало. Најактивнији чланови су касније били Гојко

Главаш, Митар Шутић, Миленко Медан, Стана Чолић, Сена

Вуковић, Илка Михић, Коста Зорић, Стојанка Хаџић... Сећам

се да смо давали комаде „Покондирена тиква“ и „Љубавно

писмо“.

Казивање Божа Поробића (1934)

Поред игранки и друге забаве, у Дому омладине су организо-

ване и гусларске вечери. Ја сам био најмлађи гуслар. Добри гус-

лари су били Вуле Саматовић, Милован Бајат, Кљакић, Мирко

Чабрило - Брко, Манојло Авдаловић, Симо Гордић, Милан Вука-

новић, а било их је још. Пошто сам био још млад, назвали су ме

Гудац и севет тога сам баталио гусле. 

Културно-уметничко друштво „Бранко Радичевић“ у оквиру своје

три секције наступало је у многим местима у околини Гајдобре.

Поред изворних народних песама и игара, ово друштво се на-

рочито афирмисало изводећи неколико драмских представа. По

подацима којима располажемо средином педесетих година из-

ведено је у Дому културе више драмских представа, и то: „Сум-

њиво лице“, „Заједнички стан“, „Клупко“, „Покондирена тиква“,

„Избирачица“... Те драмске представе режирали су углавном на-

ставници Основне школе из Гајдобре, који су њима учествовали

и као глумци, шминкери или сценографи.
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рије. Првих година та мала библиотека једва да је имала 200

књига, углавном домаћих писаца, са нешто мало дневне штампе

и дечијих новина. У тој малој читаоници основан је и шаховски

клуб, чији је први председник био Чедо Ћук. 

Библиотека је 1954. године обогатила свој књижни фонд и у њу

се учлањује велики број грађана Гајдобре (од 300 до 500). Чита-

оница је 1962. године добила телевизор, један од првих у

Гајдобри, па је свако вече била препуна грађана. Библиотекар

је био Мирко Павић, све до пензионисања. Библиотека је данас

у саставу Градске библиотеке „Вељко Петровић“ из Бачке Па-

ланке. 

Биоскоп

Од 1953. па све до 1990. године у Гајдобри је непрекидно радио

биоскоп. Биоскопска сала је имала око петсто седишта и за то

време модерни кино-пројектор. Филмови су приказивани чет-

вртком, суботом и недељом у вечерњим часаовима, а било је

филмских представа за ученике у преподневним часовима.

Првобитно су приказивани ратни домаћи филмови: „Живеће овај

народ“, „Славица“, „Далеко је сунце“, „Мајор Баук“ идр., да би се

убрзо репертоар био проширен и другим жанровима. Млађи су

радо гледали вестерн и авантуристичке филмове. Сала је често

била препуна гледалаца, а било је и оних који су резервисали

место за целогодишњи биоскопски репертоар. 

Први директор Дома културе па и биоскопа био је Вељко Бибер-

џић, а вратари Јошка Рогић, Илија Медан и Шћепан Ратковић.

Киноапаратер је био Јован Вуковић. 

Казивање Дамјана Тришића (1940)

Вољели смо да гледамо каубојске и мачевалачке филмове, али

нас је било доста браће па нисмо имали пара да свакоме ку-

пимо карту. Гледали смо да некако нађемо згоду да се увучемо

кроз прозор или кад је гужва да шмугнемо покрај Јошке Рогића

или Илије Медана, али су они били ко видре. Ниси мог’о ући без
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рао неколико старих херцеговачких мелодија. У оквиру Игара ор-

ганизоване су и забавно-спортске приредбе. Игре су неколико

година биле најважније и најмасовније културни догађај, и то не

само у Гајдобри. Оне су 90-их година „прерасле“ у Петровданске

свечаности, са „Раштанијадом“ – такмичењем у кувању раштана

и справљању других херцегвачких традиционалних јела.

Одмах по досељавању, колонистима са старим обичајима и из-

раженим смислом за заједнички живот није било тешко да при-

хвате нове форме удруживања и масовног окупљања у разним

поводима. Стари верски празници замењени су новим – држав-

ним празницима – Први. мај, празник рада, 29. Новембар, Дан

Републике, 25. Мај, Дан младости (са дочеком Титове штафете),

7. Јул, Дан устанка народа Србије итд. Те манифестације моби-

лисале су скоро целокупно становништво села. Тако се већ првих

година после колонизације организује прослава Првог маја са

Првомајским уранком, народним весељем, парадама, а после са

игранком. То су била масовна окупљања и младих и старијих,

што је било карактеристично и за друге државне празнике. 

Колктивни дух и осећање заједништва, који су се манифестовли

у тим масовним окупљањима, одавно је ишчезао. Традицио-

нални мотиви и  видови масовних скупова, па и они који су били

дириговани идеолошким деловањем постепено су се изгубили

у неким новим актуелним теденцијама и схватањима. Снажан

продор телевизије и интернета са друштвеним мрежама уда-

рили су препознатљиви печат новим видовима друштвеног жи-

вота и новим културним садржајима. 

Библиотека

Од краја 1946. године у Гајдобри је радила библиотека са чита-

оницом. Она је, по причању Пера Вуковића, првобитно била

смештена у сутерену управне зграде СРЗ-а, на почетку да-

нашње Дучићеве улице,  а од 1952. године добила је једну про-

сторију код кафане „Вележ“. У тој  првој библиотеци радио је

Максим Кукић све до 1954. године, када је у новосаграђеном

Дому културе бибилиотека са читаоницом добила нове просто-
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Месна канцеларија, Месна заједница и библиотека. Предворје

испред велике дворане, у коме су ранијих година организоване

разне изложбе, президано је на два дела.

Занимљиве су неке одлуке Скупштине и Управног одбора СРЗ

„Нова Војводина“ , које смо нашли у њиховом Записнику под

бројем 2087/53:

На послетку је донета одлука да се за Дом набави киноапара-

тура и кинонаслањачи и то кинонаслањачи из Вараждина по

цени од 1800 динара и да се истих набави 536 комада.

Дискутовано је да се постави и Управник Дома и дат је пред-

лог за друга Биберџић Вељка. 

Управни одбро сложио се да се разгласна станица постави и

задужује се Бјелоглав Љубо да распореди звучнике, како је

најправилније. 

Да се Јово Вуковић постави за киномајстора, када се набави

киноапаратура .

Шијаковић Перо пита ко је крив што се мора сећи од столица

у биоскопу. Гатало је објаснио да је зато крив инџиљер који је

тако скицирао. 

Да се Дом отвори у недељу, 31. маја 1953. Године, уколико не

би спречила већа сила, и да се позову на прославу из суседних

села, из среза до три човека, Покраинског одбора три друга и

друга Ђурицу Јојкића из Београда. У одбор за прославу постав-

љају се Пјанић Милош, Топаловић Драго, Бјелоглав Љубо и Би-

берџић Вељко.

Да се забрани доношење у биоскоп деце испод седам година и

да се сутра напише наређење од страен Управе задруге и

стави на видно место .

Казивање Максима Кукића 

Таман пред отварање Дома килтуре на неколико дана бануше

ми ујутру у кућу Мирко Гаћина, Чедо Вукановић и Илија Медан.

„Ми дошли смо да ти назовемо добро јутро“ – рече Гаћина, а ја

помислих: у з’о час ми га таки називали! „Дошли смо“, веле, „да

ти узмемо оно свињче, јер је радничка класа гладна.“ Ја им
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карте ни да се претвориш у муву. Једном је мој млађи брат,

покојни Ратко, некако ушао кроз прозор, али после га је увре-

бао онај редар Јошка који није добро говорио српски.

Куда си улегао? – упита он Ратка. 

Кроз прозор – рече мој покојни брат поштено.

Е туда ћеш и да излегнеш! – па га онда изгура кроз прозор на-

поље.

Филмови су доста утицали на омладину. Многи су се идентифи-

ковали са ликовима углавном из авантуристичких и вестерн

(„каубојских“) филмова – опонашајући их у облачењу, гестовима

и изражавању. 

Дом културе

Може се слободно рећи да је Дом културе дуго био главно и кул-

турно и културно-забавно средиште и стециште многих Гајдо-

брана. Изграђен је 1953. године добровољном радном акцијом

омладине и задругара. По причању Гојка Дутине, које је као доб-

ровољац радне бригаде омладинаца учествовао у изградњи

Дома, Данило Ножица је тако стручно радио око грађевине, да

су многи који су долазили са стране мислили да је он грађевин-

ски инжењер. Зидари из Гајдобре су били, по Гојковом сећању,

Томо Бакмаз, Анађија и Никола Кленковић, Миле Ивковић, Спа-

соје Дамјанац, Милован Бајат, стари Скарамуца..., а било их је

и са стране, из Маглића и Бачког Петровца. На кровној конструк-

цији је највише радио Данило Ножица са неколико тесара –Дра-

гом Боснићем, Стевом Лечићем, Тодором Бошковићем...

Дрвенарију – врата, прозоре и остало – израдила је столарска

радионица на челу са Војином Шкавом.

Изградња Дома културе три године – од 1951. до 1953. године.

Била је то највећа добровољна радна акција грађана изведена

у Гајдобри. Дом културе је био монументална спратна грађе-

вина, са великом универзалном двораном са бином и просто-

ријама за глумце, пространим холовима, читаоницом и више

канцеларија. Данас су у просторијама Дома смештене: пошта,
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теринарска станица донела одлуку да ускоро почне цепљење

живине. Он је то разумео као најаву грађанству „да се цепаду

кокошке“. Зачуђеним грађанима, који су питали како ће се то це-

пати живина, он је кратко одговорио: „Сикиром!“ 

После Карчике, добошари су били Иван Доленац, Лука Дуфек,

Лука Божовић, а последњи је био Јово Јањић, који је преко ста-

рог добоша имао затегнуту мембрану од најлонског џака, па су

ударци били тупи, али би се на улици увек нашао неко ко би

снажним гласом обавестио комшилук да иде добошар. Обавеш-

тења путем добошара преношена су  све до 1970. године. 

У то време у Гајдобри је било свега десетак радио-апарата,

највише марке „Космај“, који су добијали демобилисани официри

и функционери локалне власти. Неки од њих су своје радио-апа-

рате износили на прозоре, да би људи чули важне вести, пре-

носе фудбалских утакмица или временску прогнозу. „Наш радо

најбоље погађа какво ће бити вријеме, а према њему се може

навијати најтачније сат!“, говорио је један старац, чији је син

имао радио-апарат.

Тек 1957. године број радио-апарата у домаћинствима се знатно

повећао, тако да је скоро свако домаћинство већ 1960. године

имало радио-апарат.

Први телевизори у Гајдобри су се појавили 1960. године, када

су сеоска библиотека и Дом омладине добили по један ТВ апа-

рат. После неколико година, када је животни стандард станов-

ништва побољшан, многе породице у Гајдобри су имале ТВ

апарате, што је у великој мери мењало животне навике људи. 

Од 1946. године у Гајдобри постоји пошта, смештена у кући

управника Милована Илића, у Улици Сутјеска. Пошта је касније

премештена у бившу зграду Месног одбора, а од пре тридесетак

година у просторије Дома културе. Од 1975. године многе поро-

дице уводе телефоне, чиме је комуникација грађана са спољним

светом знатно повећана. Писма, разне пошиљке и телеграми по-

лако су напуштани као облици комуникације, поготово сада у ери

мобилне телефоније и интернета. 
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рекох да немам до само то једно свињче (и сада би га позн’о

по бијелим шарама и бијелој њушци), а они мени на то одбру-

сише: „Ето ти Максиме кокошчина па једи, немаш ти ђеце, ни

кучета ни мачета, но ти и баба сами.“ Није било друге и, шта

ћеш ђаволима, но изведи оно свињче, а они га свезаше за задњу

ногу и оћераше пут центра. Пред отварање Дома пођох и ја

да мало погледам, кад – скикну свињче! Пођох тамо иза Дома

и видим: она моја шара! Појели су је то вече гости и главешине

који су дошли на отварање Дома.

(Забележено 1981. године.)

На основу одлуке Управног одбора СРЗ-а од 24. марта 1953. го-

дине,  опремљена је локална разгласна радио-станица, а на

дрвене електричне стубове постављени су велики метални звуч-

ници, распоређени на почетку сваке улице и на два одабрана

места дуж већих улица. Преко разгласне станице преношене су

разне информације и обавештења, а у вечерњим чаосвима пре-

узиман је део програма Радио Београда и других радио станица.

То су, обично биле вести, жеље слушалаца народне музике,

радио драме и преноси разних политичких и спортских догађаја. 

У вечерњим часовима, када су то дозвољавале вечерње при-

лике, код звучника се окупљао велики број људи, који би после

програма наставили са дугим ноћним разговорима. Пренос фуд-

балских утакмица праћен је уз велику галаму и навијање, а де-

шавало се да, због неких непознатих разлога, управник дома у

најзанимљивијим тренуцима утакмице прекине програм, што је

изазивало лавине псовки и бучних реаговања. Звучници и раз-

гласна станица били су једино средство електронског информи-

сања до краја педесетих година. 

Нека обавештења грађанима Гајдобре преносили су и добо-

шари. Први је био Карло Червењак, звани Карчика, човек пату-

љастог раста. Када би се чуло лупање добоша на улицу би

излазили сви који су се затицали у кућама и око њега би се брзо

окупило мноштво грађана, нарочито деце. Остала је запамћена

једна прича. Једном је Карчика обавештавао грађане како је ве-
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Гојко Јокановић, а у навали су играли Бранко Мандић, Душко

Крњач, Саво Спајић, Ристо Човило и Раде Игић. Игић је био и

тренер и капитен тима. Ја сам понекада играо на десном

крилу. Дресове и опрему смо носили са собом кући. Облачили

смо је пред утакмицу, па смо тако ишли до игралишта, које је

било на старом пашњаку. Тај терен у почетку није био огра-

ђен, па се дешавало да током утакмице на терен уђе стока,

која је била на испаши. Стадион је касније ограђен багремовим

даскама, а опрема је била смештена у кући Илије Прусина, где

је била и свлачионица. Стадион је око 1958. године премештен

на старо напуштено швапско гробље у Улици Сутјеска, где је

и сада. И тај стадион је био ограђен даском, а од недавно бе-

тонским блоковима. Има свлачионицу, купатило, оставу за

опрему и стан за домара. 

Доста је народа долазило на утакмице које су игране недељом

поподне. То је била права свечаност за село. Наши фудбалери

су најпре одлазили на утакмице са тимовима из суседних

места запрежним колима, а касније и тракторима. После не-

колико година Гајдобра је имала доста добрих фудбалера, као

што су: браћа Зиројевић, Миладин Зорић, Милан Ћук, Миле

Главаш, Неђо Јањић, Миленко Шутовић и многи други који су

долазили касније. 

Мислим да је „Козара“ око 1954. године променила име у „Сла-

вија“, а од 1965 у „Херцеговац“, које име носи и данас.

Био сам и оснивач шаховског клуба, који је био смештен у малој

читаоници испод Управне зграде СРЗ-а. Први председник тога

клуба био је Чедо Ћук, а познати шахисти су били Перо

Шијаковић, Саво Баљ, Никола Јокановић, а касније нам је при-

ступило још доста других.

Казивање Бранислава Митрушића

Кад сам дошао у Гајдобру 1951. године навелико се играо фуд-

бал, а те године основано је и спортско друштво „Партизан“

чије је први председник био Драган Ковачевић, а потпредседник
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Спортски живот

Гајдобрански спорт је још од досељавања колониста добио обе-

лежје масовне физичке културе. Почев од фудбала, атлетике,

гимнастике, рукомета, кошарке и стоног тениса, па преко других

спортова и народног вишебоја – све је имало посвећеника међу

гајдобранском омладином. Многи спортисти такмичили су се на

вишим ранговима такмичења – од Покрајинског, Републичког, па

до Савезног нивоа. Таква разноврсност спортских дисциплина

обезбедила је Гајдобри епитет спортског села. О гајдобранском

спорту, који је почео да се развија првих година после колониза-

ције нема сачуваних писаних извора, па се до одређених инфор-

мација могло доћи само на основу сећања старијих људи. 

Казивање Милана Ивковића

Када смо дошли у Гајдобру, већ је био организован фудбалски

клуб, у коме су играли поједини радници Управе народних до-

бара, као и они који су дошли из околних села и са салаша и при-

времено живели у Гајдобри. Први стадион је био на пашњаку

код Логора. И неки од наших су већ у пролеће помало почели

да играју фудбал. Памтим добро голмана Рогића, Душана Ле-

пића, Бранка Перишића, Рада Игића, неког Миладиновића, који

нису били из наше групе колониста, већ су у Гајдобру дошли из

околних места.

Убрзо су се у тај фудбалски тим укључили Славко и Ристо Чо-

вило, па и ја. Тим се звао „Козара“. Драго Ковачевић је неколико

година после, заједно са наставником Бором Милетином, ос-

новао спортско друштво „Партизан“, које је најпре имало само

атлетску секцију, а касније и гимнастичку. 

Казивање Пера Вуковића

Ја сам се почетком 1947. године укључио у ногометни клуб

„Козара“. Сећам се и дан-данас састава првог тима: голмани

– Душан Кузман и Ристо Ножица, бекови – Радислав Антуно-

вић и Бранко Перишић, халфови – неки Сепика, Душко Лепић и
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Од борилачких спортова, бокс је био дуго веома популаран међу

млађим становницима Гајдобре. Познати боксери су били Стево

Вујевић (боксовао у БК „Војводина“ из Новог Сада) и Милутин

Радовановић (боксовао у БК „Железничар“ из Сарајева). Оба су

били боксери тешке категорије. Нешто касније, џудиста Ристо

Лучић успео је да постане првак државе у тешкој категорији,

Средином седамдесетих година у Гајдобри се популаризује ка-

рате, јапанска борилачка вештина која и данас има доста так-

мичара, нарочито оних млађег узраста. 

Клупски спорт је сада сведен само на фудбал. Многи спортски

клубови су одавно расформирани, али још увек има спортиста

из Гајдобре који се такмиче у разним клубовима у Србији, а неки

и у иностраним клубовима. Спорт је изгубио многе особине и

вредности по којима је Гајдобра била препознатљива. Али, и

овде аматерски спорт, као и свуда, узмакао је пред професио-

нализмом, који је повезан са великим финансијским средствима

којих у нашој сиромашној средини нема. 

Ловачко друштво

Ловачко друштво је организовано у септембру месецу 1946. Го-

дине. Имало је 37 ловаца из Гајдобре и Нове Гајдобре. Већина

њих су се бавили ловом у старом завичају, о чему сведоче многе

ловачке приче које су нам остале у памћењу. Већ 1948. године

Гајдобра и Нова Гајдора формирају самостално своја ловачка

друштва која лове на подручју свог атара.

У гајдобранском ловачком друштву, које се зове „Јелен“, сада

има преко 100 чланова, подељених у четири групе. Многи од

њих, међутим, не баве се актвно ловом, који данас изискује ве-

лике материјалне трошкове и издатке. Због употребе разних хе-

мијских средстава у пољопривреди, а затим и криволова и из

других разлога, дивљачи је све мање, а и стари ловачки обичаји

су одавно заборављени. 
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Боро Милетин. Гимнастичари су давали добре резултате и

није им било премца у околини. То су били: Ристо Цвијетић –

предњак, Душко Милићевић, Миладин Стојановић, Рајко Чаб-

рило, Остоја Крчмар... Био је добар и рукоменти клуб, чији је

стадион био иза Дома културе. Многи Гајдобрани су играли за

рукометну репрезентацију земље – Јањић, Суџум, Марковић,

Продановић... Играла се кошарка и одбојка, а атлетичари су

ишли на многа такмичења по Србији и Југославији освајајући

тако многа признања уз завидне резултате. Владо Јушић, на-

ставник ликовног, основао је стонотенисерски клуб и довео

га чак  до самог врха југословенског стоног тениса. То је била

углавном женска екипа – Бранка Ковачевић, Будимка Самарџић,

Милијана Пецељ, а од мушких истицао се и Лазар Куртеш. Сви

они су били моји ученици.

И ја сам волео фудбал, па кад сам дошао у Гајдобру, почео сам

да играм на десном крилу, али се много крљало, а ја сам хтео

да останем са здравим ногама па сам брзо одустао. 
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Гимнастичари Гајдобре са наставником Љ. Славујевићем



кум каквом штапином три пута клепнуо по стражњици уз пи-

тање: „Оћеш ли поштовати правила лова, оћеш ли слушат’

старешину?“ Сада тога више нема. Свак гледа себе да под-

мири. Више се не поштује правило да се дивљач не гађа док се

не креће. 

Некада би зими, кад западају снегови, носили сијено и кукуруз

и до задњих табла у атару да би прехранили дивљач, а то се

сада не ради, па дивљачи, поготово срна, скоро да и нема. 

Ватрогасно друштво

Мало је података о раду ватрогасног друштва. Зна се да је ос-

новано 1947. и постојало све до 1968. гдине, као добровољно

друштво, које је имало стару ватрогасну опрему, која је затечена

у време колонизације. То је била дрвена цистерна (буре) и ве-

лика ручна пумпа са неколико колутова ватрогасних црева са

млазницом, чакљама и другим прибором. Друштво је имало и

ватрогасну запрегу за коју је био задужен Саво Мандић. Ватро-

гасна опрема и пар коња су били смештени у доњем делу зграде

месног одброа. 

Активнији ватрогасци су добијали ватрогасну униформу – летњу

сиво-маслинасте боје и зимску – модро-плаву. 

До 1955. године редовно су организоване првомајске смотре и

параде ватрогасаца. До 1948. године, постојала је и ватрогасна

музика, којом је управљао ковач Брано Перишић. 

У селу је скоро све до 1960. године било много пожара, па чак и

оних већих размера, као што је био пожар у фабрици кудеље

1948. године и на економији код машинске станице, када је из-

горела штала пуна товне јунади. И у неколико домаћинстава де-

шавали су се пожари са трагичним последицама. У једном од

њих 1950. године изгорело је двоје деце. 
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Казивање Гојка Дутине

Стари ловци су имали добру ловачку организацију. У друштву

је онда владала војничка дисциплина, а правила су се морала

поштовати. Први председник друштва је био Андрија Чајлов-

ски, па онда Рус Сергије Капкало, Ћиро Максимовић и тако

редом. У лов се није смјело каснити. Зборно мјесто је било у

центру код кафане „Вележ“, ђе је вршен преглед оружја и од-

ређиване зоне атара ђе ће која од четири групе ловаца ло-

вити. По повратку из лова, поново би се састајали на

уговоеном мјесту ђе је вршен преглед улова.Нико није смео но-

сити кући више него што је одређено. Ако неки ловац није

имао улов, онда би се група враћала у атар да се и тај друг

подмири. Најлепши део лова је био заједнички ручак и кумовање

новом члану. Нови ловац би тада полагао заклетву, док би га
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ства су са једним чланом породице, а 203 са два члана. Просе-

чан број чланова домаћинства по овом попису је 2,88, а 1952.

године је био знатно већи –  око 7.

Преко 15% кућа у селу је напуштено и празно, као и многи при-

вредни објекти (млин, сушара, обе економије). Слика демограф-

ског стања у селу је и основна школа, која је шездесетих година

имала уписаних, преко 900 ученика, да би 2015. године број упи-

саних спао на 160.

У овом раду покушали смо да направимо кратак преглед друшт-

веног и приватног живота колониста из Гајдобре у првим деце-

нијама после колонизације, а у одређеној мери и до данашњих

дана, што је учињено да се истакну нагле промене у колектив-

ном и индивидуалном животу колониста. 

Живот досељеника, који су после Другог светског рата, већином

из Источне Херцеговине, дошли у нову природну и културну сре-

дину, са традиционалним обичајима и навикама сукобљеним са

новом социјалистичком идеологијом и политиком, заслужује да

се истражи у много ширем обиму, него што је то учињено у

овоме раду.

Овде смо се у највећој мери ослањали на казивања људи који

су у време досељавања колониста и првим деценијама по њи-

ховом  доласку учествовали у јавном политичком и културном

животу и у разним видовима привређивања и, уопште, друшт-

вено корисног рада. Користили смо и друге, углавном, оскудне

изворе, настојећи да што објективније прикажемо токове и про-

цесе, као и организацију друштвеног и приватног живота, који се

временом мењао добијајући нове и другачије садржаје. Поред

тога, настојали смо да сачувамо од заборава многе видове ор-

ганизованости, као и личности чије је учешће у политици, при-

вреди, јавном, културном, спортском и укупном животу

колониста имало било од значаја. 

Свесни смо да многе видове друштвеног и приватног живота

нисмо успели да обрадимо, између осталог, нпр. и догађаје

после Резолуције ИБ-а, када је у периоду од 1948. па до 1954.

године (по основу неадекватног односа према тој резолуцији –

према мишљењу надлежних партијских органа) ухапшено и осу-

ђено више од 60 особа. 
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Становништво – неке демографске карактеристике

Повољна демографска структура становништва, каква је у

Гајдобри била све до 1981. Године, у великој мери је утицала на

обликовање друштвеног живота. 

По првом попису становништва 1948. године, Гајдобра је имала

3627 становника, са веома повољном старосном структуром и

позитивним прираштајем, тако да је већ 1961. године имала

4056 пописаних лица. 

Старосна структура, при попису 1948. године, са индексом 0,33

(606 старијих од 60 година према 1808 млађих од 19 година, или

33 према 100), показује да је у то време Гајдобра у демограф-

ском смислу спадала у ред младих насеља. Већ после 1953. го-

дине уочава се благи пад млађе у односу на старију популацију,

што изражено у процентима изгледа овако: број малђих од 19

година према старијим од 19 година је 1953. године износио

46,4%, 1981. године 26%, а већ 2011. године свега 18%. Про-

сечна старост 1946. године је била 25, а 2011. године 47 година,

уз негативан природни прираштај од –10. Треба имати у виду да

природни прираштај (разлика наталитета и морталитета) у ста-

тистичким исказима, приликом пописа, нема тачне вредности,

јер се рођени и умрли ван места боравка не евидентирају у

месту пребивалишта. Тек од 2015. године Месна канцеларија бе-

лежи ове податке и на основу њих, до 1. септембра 2015. године

рођено је шесторо деце, а умрло тридесет пет лица, па је при-

родни прираштај, за овај период, минус двадесет девет.  

На овако неповољну старосну структуру битно је утицао меха-

нички прираштај (разлика досељених и исељених), односно

одјављених лица. Већ од 1961. године, када је Гајдобра имала

највише становника осећају се последице одлива становништва.

До тог времена већи број млађих лица завршио је средње, више

или високе школе и у потрази за послом одлазио је у друге раз-

вијеније центре. Од 1961. до 2011. године, број становника

Гајдобре у апсолутном износу, умањен је за 1478 лица. Упоредо

са тим смањен је број домаћинстава са 1100 (2002. године) на

895 (2011. године). На основу пописа 2011. године, 223 домаћин-
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Данас је Гајдобра место са неповољном старосном структуром,

негативним природним и механичким прираштајем, са много

празних и напуштених кућа и других грађевинских објеката. Ко-

лективни живот, као и живот у породици, изгубио је многе облике

живота који карактеришу резвијена и напредна друштва. 

Свак се данас о свом јаду забавио. Све је по кућама старо. Пам-

тим када је самих Медана било у нашој улици у шест кућа пе-

десет  глава, а сада их има само троје. Доста је кућа у селу

које су празне, или са једним или два ђетурума. Мало је мла-

дежи и ђеце. Добро је на телевизији рек’о покојни Миле Ивко-

вић, када су они наши медили о Гајдобри: „Џаба ви је људи

напрдиват, кад нам је свака друга кућа празна...“ А, богами, да

се у по бијела дана скинеш го-голцијат и кренеш уз улицу или

низ улицу, нити ћеш кога срес’ нити ће те ко виђет’! – рекла

нам је Радојка Крунић, рођена 1936. године.
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Винко Стојанов и Мирослав Станић, Бачка Паланка

ОДБРАНЕ БАЧКЕ  ПАЛАНКЕ ОД ПОПЛАВЕ 1965. ГОДИНЕ 

1. Клима и уређење и коришћење вода у прошлости

Сматрамо да би поводом педесетогодишњице одбране од

поплаве 1965. године, због шире читалачке публике, требало

нешто рећи и о климатским променама, уређењу и коришћењу

вода у прошлости нашег подручја, па и шире.

Пре него што пређемо на упознавање са уређењем вода у

нововековном периоду, корисно је (с обзиром на данас актуелне

„климатске промене”, с чим у вези треба бити веома скептичан)

да је промена рељефа и климе било у свим фазама развоја

наше планете. То је, уосталом, сасвим у складу са

Миланковићевом астрономском  теоријом климатских промена.

После „потопа“, односно у постглацијалу, било је више смена

влажних и сувих периода. 

У вези са катастрофалним поплавама из 2014. године на

подручју Мачве и Срема, односно српске Посавине, можемо

рећи да увек може да буде још гора хидролошка ситуација.

Заборавило се да је на Дрини 1896. године запажена велика

вода која је прелила камени мост у Вишеграду. Тако је за реку

Дрину у Вишеграду, из познавања водостаја при преливању

моста и из појединости о мосту пре и после преливања, у

Институту „Јарослав Черни” из Београда, моделски одређена

велика вода са Q=10.400 m3/sec. Напомиње се да је овај проток

у рангу максималних протока на Дунаву из 1965. Године, за

време катастрофалних поплава у Војводини, када је протицај

код Богојева био 9.400, а код Панчева читавих 12.300 m3/sec.

Појава ове велике воде се сигурно не може повезати са

угљоводоничним загађењима атмосфере.



Ових шанчева има како у Бачкој, тако и у Банату и Срему. На

простору Војводине до сада је евидентирано око 300 км ових

канала, који су укључени у интегрални водопривредни систем

Панонске низије, са до сада евидентираних око 1500 км

шанчева. Ово нам даје за право да можемо говорити о

водопривредном систему који подразумева све што такав

систем омогућава: исушивање, наводњавање, рибарење,

каналски и сувоземни саобраћај.

Сви шанчеви-канали у Бачкој су на дунавско-тиској лесној

тераси, а неки од њих, на директан или индиректан начин,

повезују ове две реке, тј. обале Дунава и Тисе.

Ови канали су ископани кроз део бачке равнице где жито чини

основ опстанка насеља на овим просторима, које је одувек било

тражена роба за трговину. Природан наставак ових канала ка

истоку су некада разуђени токови Бегеја и Златице. Одвожено

је жито, а са ердељских планина и Карпата довожене су руде и

неопходна со. Изградња ових канала није била резултат потребе

и снаге једног центра, већ више насеља. 

Наставци канала су видљиви и у инундацији, вероватно уз

коришћење фокова-рукаваца. Дно канала, на прелазу са терасе

у инундацију је преграђено земљаним насипом, што сведочи да

је потреба за браном-преводницом у каналу у одређеним

хидролошким условима свакако постојала.

Висока, сува и чврста копитница била је један од главних

разлога за прокопавање канала и одржавање пловидбе на

дужим релацијама. А потреба за њима постојала је још у

праисторији. Потврду налазимо у праисторијским, поготово

бронзанодобним насељима. Ипак, систем је, вероватно на

праисторијским  основама, уз осећај за овакво газдовање водом,

поставила аутохтона популација у миљеу кога називамо

сарматским. Као надоградња фокова и у комбинацији са њима,

тај систем је био од значаја за простор Панонске низије, попут

познатих иригационих система Месопотамије и Индије.

Последњи већи радови на уређењу вода на овом подручју, пре

турског периода, извршени су на Мостонги, на ширем подручју

Можемо слободно рећи да се са радовима на уређењу вода у

Панонији, односно средњем Подунављу, започело још у неолиту,

а наставило у каснијем добу, с обзиром на потребе и сложеност

водопривредне проблематике, ништа касније него у

Месопотамији. У том смислу ћемо навести неколико примера.

Др Војислав Трбуховић наводи на једном месту: „када је већ

почео да обрађује земљу, становник Доње Брањевине је почео

да утиче и на своју околину. Негде је то чинио крчећи шуме, а

негде одводећи вишак воде са једним циљем: повећање

зиратних површина. Ово одвођење вишка воде, у прво време,

он изводи на тај начин што је, међусобно спајајући поједине

баре, створио канале којима је вода из једне отицала у другу

бару. Касније, када је видео да му вода у сушном периоду може

користити, он је ове канале продубљавао и затварао или

успоравао њихово отицање ломљењем осовина тих канала.

Такав случај са карактеристичним ломљењем имамо у

непосредној близини поменутог локалитета Мостонга I у

Каравукову, а и сама Доња Брањевина лежи на обали једног

таквог канала.”

А археолог Небојша Станојев, у свом раду „Римски шанчеви –

водопривредни систем Панонске низије”, наводи следеће:

„Посматрајући овај систем (канала) пре свега у природном

окружењу Панонске низије, чини се да њихови правци нису

везани само за одређене пунктове. Они, у складу са

простирањем водотокова и површина под водом, покривају

простор који насељава велика популација. Повезивање вода

Панонске низије, насеља из III-IV века и ‘римских шанчева’

показује да постоји узајамна просторна и хронолошка веза. Ова

има сва обележја специфичног водопривредног система

установљеног потребом за економским и саобраћајним

повезивањем.”

Сам насип поред „шанчева-јаркова” је због саобраћајних

потреба био пажљиво одржаван и у, често водом испуњеној

Панонији, био на многим правцима чврсто и суво тле, једина

траса за сувоземни  транспорт или вучење чамаца (насипи-

копитнице за коњску вучу).
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2. Уређење вода у Аустроугарској и Краљевини Југославији 

Прве водне задруге на подручју садашње Водопривредне орга-

низације у Бачкој Паланци биле су: Богојево–Вајска, основана

1873. године, затим Букин, основана 1888. и Горња Јегричка, ос-

нована 1890. Године.  Обровачко-Новогајдобранска задруга за

одводњавање основана је 1898. године са задатком да се су-

вишне воде спроведу у канал Бегеј. Нешто касније, 1913. Го-

дине, основана је и Чипско-Бегечка водна задруга за заштиту од

поплава, а касније и за одводњавање.

Као први насипи за одбрану од поплаве могу се сматрати тзв.

„Крушковачки насипи“, који су грађени западном ивицом алу-

вијалне терасе од атара Богојева до Плавне. Претпоставља се

да су ти насипи грађени до 1750. године ради заштите долине

Мостонге. Следећи насипи – Одри насип и Петровића насип –

грађени су касније. 

На захтев становништва Богојева и Каравукова, био је сачињен

пројект насипа од Богојева (од Петровића насипа) до високе

обале у Вајској. Средства су обезбеђена зајмом, па је на зајед-

ничком саветовању заинтересованих 29. септембра 1866. године

донета одлука да се приступи изградњи. Али, на Дунаву се 1876.

године појавила велика вода која је пробила све насипе и попла-

вила 7100  хектара земље.  Радови на повишењу и ојачању на-

сипа су настављени. Ова ојачања омогућила су да велике воде

из 1895, 1897. и 1907. године прођу без штетних последица.

Како су настали насипи између Бачког Новог Села и Младенова

не може се поуздано утврдити. Претпоставља да су грађени од

1840. као пут. А радови на изградњи насипа у Челаревском риту

изведени су 1914–1915. године. Насип је дужине 9800 метара,

од високе обале у Челареву до високе обале у Бегечу. Заграђени

терен је имао површину од око 1750 хектара. Букинска водна за-

друга је на Гатари изградила уставу, од које је до друге уставе у

дунавском насипу ископала тзв. „Високообални канал”. Тако је

спречено плављење делте Мостонге водама са алувијалне те-

расе. Године 1893. изграђено је на Мостонги више устава, које
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Бача, крајем XV века. Наиме, Имре Хенслман, у свом „Извештају

о ископавањима у Бачу”, наводи да је надбискуп Петар Варади,

око 1497. Године, побољшао ток Мостонге, нарочито

проширењем корита те реке око тврђаве и града. 

У прошлости је у Војводини било око 7800 km2, или 35 одсто,

водом угрожених површина које су представљале права

мочварна подручја. Подводних земљишта у Бачкој у XVI веку је

било око 2760 km2, или 32 одсто, а у Јужној Бачкој (јужно од

канала Бездан – Бечеј) 2160 km2, или 54 одсто њене површине.

Крајем XVII века Бачка је имала око 2,3 становника по km2.

Овако слаба насељеност била је последица како столетних

ратова, тако и несређених прилика водног режима. 

Почетком XVIII века Војводина (тада јужна Угарска) је

ослобођена турске владавине и у њој је власт преузела

Аустрија. Она је настојала да ту, после повлачења Турака, готово

опустелу територију насели што пре. То су јој, у првом реду,

диктирали војни, а затим и економски интереси. Да би што

успешније спровела колонизацију, нарочито Немаца, Аустрија је

у Бачкој премерила све земљиште и мапирала га. Одређене су

површине које припадају старим и оне које ће припасти новим

насељима. Премер је завршен 1762. године. Будући да су на

подручју средње Бачке знатне површине биле под барама и

мочварама, морало се размишљати и о проблемима

одводњавања – изградњи каналске мреже. Због тога је 1785.

године Јожеф Киш, као прву меру, предузео копање одводног

канала између Куле и Врбаса ради одвођења површинских вода

у Црну бару, а у идућој години канал је продужен до

новосивачких бара. 

У циљу исушивања подводних земљишта јужне Бачке и, с друге

стране, сатварање пловног пута између Тисе и Дунава, гради се

канал Бачко Градиште – Бачки Моноштор од 1793. до 1802.

године. Канал Дунав–Тиса, градила је Привилегована бродарска

компанија – акционарско друштво основано у ту сврху, на основу

уговора закљученог између Угарске коморе и браће Киш 1793.

године. Компанија је била прво акционарско друштво основано

у Аустроугарској.
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стају 749 цм код Богојева, 16. јуна насип је пробијен низводно од

Апатина. Већ 17. јуна је преливен Петровића насип, затим лока-

лизациона линија на путу Сонта – Богојево мост и Одри насип.

Поплавна вода је прошла кроз незатворени продор у жељезнич-

ком насипу, и овога пута осим ритова је поплавила и алувијалну

терасу до вишег терена на левој обали Мостонге. Било је по-

плављено подручје ритова као и у претходној поплави (17.100

hа) и 28.500 hа земљишта на алувијалној тераси, са плављењем

дела насеља Богојево, Вајска, Бођани, Плавна и Бачко Ново

Село на западном ободу алувијалне терасе. Поплављен је и

један део Бача. 

Године 1924, дошло је и до продора на Челаревско-бегечком на-

сипу, истовремено са продором код Апатина. Након поплаве,

насип је појачан и изграђене су банкине. Тај насип је 1926. го-

дине одолео води. У раздобљу од 1927. до 1929. године настав-

љено је са повишењем круне насипа и изградњом банкина. 

Радови на насипу Бачко Ново Село – Младеново трајали су од

1928. до 1935. године. Прво је повишаван насип од Високообал-

ног канала до Младенова са ширином круне 6,0 м. Касније је из-

грађен нови насип од Плавне до Фатове пумпе (на високом

терену) са ширином круне од свега 3,0 м. Насип од Бачког Новог

Села до уставе на високообалном каналу није реконструисан по

старој траси. Интересенти из Бачког Новог  Села тражили су да

се насип трасира уз Дунав и да се на тај начин заштити ритски

предео звани „Низине” површине око 600 hа. Нови насип дужине

6,25 км је изграђен 1929. године. Разлику трошкова изградње на-

сипа по старој траси и по новој траси платили су интересенти из

Бачког Новог Села.

Последњи подухват у изградњи насипа на територији данашње

водне организације уочи Другог светског рата изведен је на рит-

ском подручју између Младенова и Нове Паланке. Насип дужине

8,74 км изграђен је 1940. године. Трошкове су сносили урба-

ријална заједница Младенова и приватни власници.

Јужно од Бачког Новог Села, након изградње насипа по новој

траси из 1929. године, изграђен је слив „Бачко Ново Село – рит”,
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су затваране истовремено када је затварана устава на високоо-

балном каналу и устава „Гатара”, тако да је сваки атар трпео

своју воду до отварања свих устава. У самој делти Мостонге, на

систему за одводњавање, ископано је 23 км канала и подигнута

црпна станица‚ на упојни плин, капацитета 0,5 м3/с. Чипско-бе-

гечка водна задруга је, напоредо са изградњом насипа од Чела-

рева до Бегеча 1914. и 1915. Године, градила систем за

одводњавање. Изграђена је црпна станица капацитета 1,00

м3/сек, на парни погон, и ископани су канали дужине 23,75 км. 

Након Првог светског рата, у новој држави, Краљевини Југосла-

вији, у вези са водопривредним организацијама примењивани

су прописи који су били на снази у тренутку стварања нове

државе.

Од завршетка Првог светског рата до 1924. године, на насипима

није рађено ништа. Међутим, 1924. година је почела са дугот-

рајним високим водостајима. Вода је пробила слаби дунавски

насип Апатинско-сонћанске водне задруге 19. маја при водостају

од +706 цм код Богојева. Локализациони Петровића насип, ло-

кализациона линија – пут Сонта–Богојево мост и „Одри” насип,

и поред рада на појачању са више хиљада кулучара, нису из-

држали, били су преливени и пробијени 23. маја. Вода је налегла

на железничку пругу Сонта–Богојево. Међутим, већ 24. маја је

пробијена и ова локализациона линија. Вода која је продрла

брзо је пунила подручје бивше Богојево-Вајска водне задруге.

Стари насип у близини Вајске је миниран да би се вода испу-

стила на подручје  бивше Жива водне задруге. На месту испуста

формирало се дубоко и пространо језеро, данас познато као

Провала. Поплавна вода је прекрила цело подручје Жива водне

задруге у риту, да би на крајњој низводној тачки новог насипа

код црпне станице „Плавна” била просеком испуштена у Дунав.

Укупно је поплављено око 17.100 hа ритског подручја.

У пролеће 1926. године, Дунав је почео да прети. У јуну је водо-

стај премашио онај који је регистрован 1924. године. На

појачању Петровића–Одри насипа се радило даноноћно са 8000

запрега (кулучари се нису ни бројали) и 6000 војника. При водо-
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нова, као и друга подручја алувијалне терасе, са деловима

лесне терасе између Селенче и Гајдобре, односно од Сонте до

Бегеча. У складу са успостављањем административног руково-

ђења у периоду Петогодишњег плана, у Бачкој Паланци је фор-

мирана Водна управа, прешло се на буџетски систем

финансирања. У реализацији одредаба савезног закона о фи-

нансирању изградње Хидросистема Дунав–Тиса–Дунав, Из-

вршно веће Народне скупштине Србије је почетком 1958. године

основало Дирекцију за изградњу Хидросистема Дунав–Тиса–

Дунав, која је преузела права и обавезе дотадашње Управе.

Уредбом је наложено Извршном већу АП Војводине да органи-

зацију и пословање водних заједница усклади са задацима и по-

словањем Дирекције. Решењем Извршног већа АП Војводине,

водне заједнице Бачке и Баната су престале са радом и од 1.

јануара 1963. године почеле да функционишу као рејонски по-

гони Дирекције ДТД. Уместо укинутих водних заједница основано

је девет рејонских погона у склопу Дирекције за изградњу хид-

росистема Дунав–Тиса–Дунав. Рејонски погон Бачка Паланка је

почео са радом 1. I 1963. године. Том приликом додељен му је

део површине 47.000 hа од расформиране водне заједнице у

Врбасу. У периоду од 1952. До 1962. године финансијска сред-

ства за појачање насипа добијана су од Савезног фонда вода,

али  у недовољном износу. Наведена средства углавном су тро-

шена за појачања слабих места на дунавском насипу од Бо-

гојева до Бегеча, а највише на деоници од Младенова до Бачке

Паланке, где је био изграђен врло скроман насип уочи и за

време Другог светског рата. На овој деоници насип је повишен

на максималну воду из 1926. године. Осим тога, изграђена је

банкина са брањене стране, на висину нижу за један метар од

највише воде у 1926. години.  

У 1954. години је била велика одбрана од поплаве, код Богојева

је забележен максимални водостај од 762 цм. Забележено је из-

ливање воде из Мостонге у јулу и августу 1955. године због коин-

циденције унутрашњих вода и високог водостаја Дунава. Већ је

1955. година била хидролошки неповољна што се тиче унутраш-

њих вода, које су кулминирале у 1956. години. У тој години кул-

минирале су унутрашње сувишне воде, како на алувијалној и
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површине око 600 hа. Црпна станица је имала капацитет 400

lit/sec. Радови су извођени о трошку власника земље.

Након изградње насипа на ритском подручју између Младенова

и Нове Паланке, израђена је црпна станица од 100 КС на упојни

плин и прокопана каналска мрежа дужине 13,8 км.

На сливном подручју Мостонге биле су забележене и поплаве

од унутрашњих вода, до којих је обично долазило када се због

коинциденције са неким већим водостајем Дунава затварају

уставе на Мостонги. Тако је забележено да се у пролеће 1942.

године речица Мостонга излила из корита, плавећи око себе

оближње земљиште, баште и нижележеће куће у Бачу. 

Нарочито су за живот и рад водних задруга биле критичне године

после већих поплава од унутрашњих вода. Тако се наводи да су

године 1932, 1940. и 1942. нанете огромне штете. ВЗ „Горња Јег-

ричка”, са седиштем у Оџацима, која је одводњавала 21.336 КЈ, у

1940. години имала је под водом око 8250 КЈ – близу 40% брање-

них површина. У 1942. години било је слично или још горе.

У 1942. години, због ових поплава од унутрашњих вода, у атару

Селенче, на лесној тераси источно од села, ископана је цело-

купна каналска мрежа, која је главним каналом подслива пове-

зана са каналисаним природним водотоком Држе, која се

уливала у Мостонгу. 

3. Уређење вода од краја  Другог светског рата до 1965. 

Још пре званичног окончања Другог светског рата, Главни на-

родно-ослободилачки одбор Војводине донео је неколико одлука

којима је реорганизовано водно газдинство у Војводини. У Бачкој

су формиране водне задруге: Сенћанска, Старобечејска,

Шајкашко-новосадска, Бачкопаланачка, Апатинска, Сомборска

и Јегричка у Врбасу. Одмах после ослобођења приступило се

санацијама насипа и поправци црпних станица које су биле на

линији фронта. У састав Бачкопаланачке водне задруге су ушли

ритови југозападне Бачке, затим подручје Мостонге низводно од

старог канала Бездан–Бечеј, све до делте Мостонге код Младе-

440 Винко Стојанов и Мирослав Станић



највећи талас Дунава, који је кулминирао крајем јуна са дотада

незапамћеном и незабележеном висином водостаја код нас уз-

водно од ушћа Тисе. Овај водостај је изузетно полако опадао

тако да се код нас ванредна одбрана од поплаве протегла све

до краја друге декаде јула.

Највиши водостаји Дунава до 1965. и у 1965. години:

          Км од ушћа             Висина    Разл. дo 1965.  У 1965   + / - цм

1. 2135   Линц 247,83         963/1954         774        -189

2. 1646   Будимпешта 95,65         805/1954         844        + 39

3. 1480   Баја 81,72         912/1954         976        + 64

4. 1427   Бездан 80,64         718/1954         776        + 58

5. 1402   Апатин 78,84         780/1954         824        + 44  

6. 1368   Богојево 77,46        762/1954         817        + 55 

7. 1336   Вуковар 76,19         683/1944         769        + 86

8. 1302   Илок 73,96         704/1926         790        + 86

9. 1255   Нови Сад 71,73         706/1940         778        + 72  

10. 1214   Ушће Тисе -             771/1940         782         + 11  

11. 1174   Земун 67,87        756/1940         710         - 46  

12. 1153   Панчево          67,33      754/1940         715         - 39           

Анализом узрока појаве максималних водостаја реке Дунав

1965. на нашем сектору може се констатовати да су се они

појавили суперпонирањем узастопних пораста услед интензив-

них киша на сразмерно малој сливној површини притока од Бра-

тиславе до Будимпеште. При томе се мора констатовати да је
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лесној тераси подручја Бачкопаланачке водне заједнице, тако и

на подручју лесне терасе коју је покривала Јегричка водна зајед-

ница у Врбасу. Наводи се податак да је на подручју ондашње Бач-

копаланачке водне заједнице 1956. године било поплављено

4580 hа.  До 1956. године на одводњавању је мало новога ура-

ђено. Довршен је ископ Бућковачког канала, који је започет  још

давно пре рата. Стање се побољшало након великих унутраш-

њих вода 1956. године, када се отпочело са већим инвестицио-

ним радовима на одводњавању. У периоду 1956–1962. Године,

Бачкопаланачка водна заједница је изводила велике инвести-

ционе радове за усавршавање старих мелиорационих система:

слив Челарево–Бегеч површине 4750 hа, на ритском подручју;

слив Бачко Ново Село површине 600 hа, на ритском подручју;

слив Карађорђево површине 2420 hа, на лесној тераси, а делом

и на алувијалној; слив Нова Паланка – рит површине 1310 hа;

слив Нова Паланка – гравитација површине 2690 ха; слив Бегеј

површине 18730 hа, на лесној тераси; слив Лабудњача површине

5520 hа, на ритском подручју, у склопу реконструкције слива, у

првој фази Лабудњача I (северно од главног канала). Наведени

инвестициони радови финансирани су из средстава Општег ин-

вестиционог фонда добијених путем зајма на конкурсу.

Велике воде Дунава 1965. године појавиле су се у четири ос-

новна велика таласа. До првог пораста водостаја дошло је у тре-

ћој декади марта и он је крајем месеца изазвао почетак редовне

одбране од поплаве на горњем делу Дунава, кулминирао је

првих дана априла, затим је дошло до мањег опадања водо-

стаја. У трећој декади априла водостај поново расте и кулми-

нира првих дана маја на висини коју је имао први талас. После

мањег опадања појавио се трећи талас који је половином маја

изазвао почетак ванредне одбране узводно од ушћа Драве, а

већ 20. маја и на целом потезу Дунава низводно. Трећи талас

кулминирао је крајем маја на висини која се у Бездану, Апатину

и Новом Саду сасвим приближила раније забележеном апсолут-

ном максимуму, у Бачкој Паланци је дотадањи максимум достиг-

нут, а у Вуковару и Богојеву премашен. После само краткотрајног

и веома малог опадања воде наишао је и четврти, најдужи и
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века дуж реке Мостонге ради заштите пашњака од поплава. Око

1860. године мештани и властела Богојева, Каравукова и Вајске

крећу са градњом насипа, такође у циљу заштите пашњака, јер

после повлачења поплавних вода са пашњака долазило је до

масовног обољевања и угинућа стоке. Круна тих насипа надви-

шена је за 3, а касније 4 бечке стопе (око 1,2 метра) у односу на

претходну забележену највишу воду Дунава из 1827. године. Но,

ово надвишење, облик и димензије насипа, показали су се кас-

није недовољним, јер су велике воде Дунава биле све веће и

веће. Били су то први озбиљни покушаји заштите насипима. Хро-

ничари су забележили године: 1876, 1898, 1907, 1920, 1926. и

1940. као велике воде Дунава које су претходиле 1965. години.

Највиша, тада катастрофална, вода Дунава забележена је 1926.

године у августу, а била је нижа у односу на воду 1965. за 84 см.

После сваке велике воде-поплаве људи у овим крајевима по-

ново су реконструисали и поправљали насипе, надвишавали их,

с обзиром на искуство из претходних година. Ово показује да је

борба становништва на овим подручијима са великим водама

Дунава била непрестана, јер са развојем привреде, а пре свега

пољопривреде, и са увећавањем броја становништва и изград-

њом инфраструктурних објеката на том подручију, постајала је

све већа потреба за заштитом од поплава. Подсећамо да је прва

организована водна задруга на терену садашњег водног подру-

чија Дунав створена 1873. године (Богојево–Вајска задруга). Го-

дине 1965, тадашње водопривредно предузеће „Дунав“

спроводило је одбрану од поплаве на левој обали Дунава од Бо-

гојева до Бегеча у дужини од 98 км. У периоду од 1952. до 1962.

године тадашња социјалистичка Југославија преко Савезног

фонда вода улагала је средства за појачања слабих места на

Дунавском насипу од Богојева до Бегеча. У том периоду насип

је повишен на максималну воду из 1926. године. Ова појачања

су била мала што ће се показати током великих вода из 1965.

године.

Тог пролећа 1965. дошло је до великих падавина у подручију

Алпа, у горњем сливу Дунава, и до топљења великих залиха

снега због повећаних температура ваздуха, те је Дунав почео
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доток воде из Аустрије био мањи од ранијег максимума, а Драва

је имала водостаје висине средњих и нешто виших водостаја.

Према томе, лако се могло десити да водостаји 1965. године

буду и знатно виши од забележених, под условом да се деси не-

повољнија коинциденција великих вода на осталим притокама,

и да не буде толико продора насипа који су на неким водоме-

рима снизили максимуме. У зимском периоду 1964/65. године на

подручју горњег слива Дунава висина снежног покривача била

је за око 50 цм већа од просечно максималних вредности. Та-

кође, треба истаћи да је на сливу изнад Братиславе пало у марту

90, априлу 185, мају 230 и у јуну 220 мм, тј. укупно за четири ме-

сеца висина падавина је износила око 725 мм. Овим водама су

се прикључиле и поплавне воде са сливова низводних притока

Рабе, Ваха, Њитре и др., а код нас и воде Драве. Због дугог

трајања високих водостаја и сустизања поплавних таласа са гор-

њег Дунава, као и утицаја вода Драве, појавили су се знатно

виши водостаји на сектору Дунава узводно од Будимпеште (Ко-

марно) па све до ушћа Тисе. Максимални проток појавио се 16.

јуна 1965. године од 9290 м3/сек. при водостају 814. Међутим,

наводи се и податак за максимални проток од 9400 м3/сек. 

4.  Хронологија одбране града од  поплаве 1965.  године

Стари људи памте да се те године, тог пролећа, небо отворило

а велика мирна река претворила у подивљалу алу која је про-

ждирала насипе и потапала плодна поља, куће, пољопривредне

објекте, све оно што су вредни људи деценијама и столећима

стварали. Дунав је те године достигао свој максимални ниво и

показао да се живот у Војводини, а  посебно у Бачкој, може од-

вијати само ако смо припремили добре насипе који ће нас бра-

нити од зле ћуди велике реке.

Откада људи  живе у Бачкој, грађени су насипи. На подручју да-

нашњег Водопривредног друштва “Дунав“ хроничари су забеле-

жили да су први насипи грађени после 1700. године на нижим

местима – подножја терасе, изнад рита –, а затим средином 19.
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порушена), Плавна, Бођани, Каравуково и Богојево. Најгоре је

прошло Пољопривредно добро „Лабудњача“, које је потпуно опу-

стошено – под воденом стихијом било је око 6000 хектара ра-

тарских култура, као и  управна зграда, раднички станови и

оруђе. Успели су да евакуишу људство и стоку захваљујући по-

моћи ЈНА, међутим, сточна храна и опрема остали су под мут-

ним таласима Дунава. Покрајински штаб прогласио је вандредно

стање и мобилисао је сва предузећа са погодном механизацијом

за одбрану од поплаве. Опет је спроведена одбрана на другој

одбрамбеној линији, на средњој тераси од Петковаче, па  преко

Плавне, Бођана, Вајске, Каравукова и Богојева до, закључно,

Одри насипа северно од Богојева. Захваљујући огромном по-

жртвовању и пре свега учешћу механизације ЈНА било је изгра-

ђено 46,7 км друге одбрамбене линије за само четири дана. За

то време Плаванско  језеро се несмањеним интезитетом пунило

кроз отвор од 600 метара на наспу код Камаришта. У горњем

току Дунава, у Аплпима, падале су и даље незапамћене кише и

Дунав је надолазио и даље. 

Низводно од Плавне, на деоницама Младеново – Бачка Паланка

– Челарево – Бегеч, водила се жестока борба са воденом сти-

хијом на првој одбрамбеној линији.

Плаванско језеро се напунило, висока вода у њему и огромни

таласи угрожавали су другу одбрамбену линију, и зато је донета

одлука да се направи испуст језера у близини насеља Плавна

тако што је минирана прва одбрамбена линија. Ширина испуста

је била 2200 метара.

Бачка Паланка се бранила провизорним насипом од земље и

џакова, тзв. зечијим насипом, местимично високим и до 1,8 ме-

тара. Паланчани су натчовечанским напором бранили свој  град. 

Дунав је и даље надолазио, расквашени насипи једва су одоле-

вали, катастрофа је претила. Претња се обистинила 22. Јуна,

када је Дунав провалио провизорни насип на високој обали код

Младенова, при водостају 750 на Илочком водомеру. Поплавни

талас је преко Карађорђева кренуо на Бачку Паланку претећи

јој са западне стране. Већ 24. јуна дошло је до новог продора на

насипу Младеново – Нова Паланка, при водостају 778 код
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нагло да расте у рано пролеће. Већ 30. априла 1965. Године, при

водостају 518 на водомеру Илок, проглашена је редовна од-

брана. Одбрану су пратили врло брз пораст Дунава и обилне

кише које су чиниле да насипи буду веома расквашени. Насип

је тешко одолевао а сувоземном механизацијом није се могло

прићи оштећењима, па је 22. маја проглашена је вандредна од-

брана. Отада, поред радника из тадашње Водне заједнице, при-

текао је у помоћ и народ из свих подунавских места од Бегеча

до Богојева. Огромним залагањем и радом са свим оруђем којим

је располагао, народ је покушавао да обузда стихију, тако је и

било све до 10. јуна 1965. године када је подивљали Дунав про-

валио насип код Бачког Новог Села при водостају 698 на водо-

меру Илок. Те ноћи „киша је лила као из кабла“, како је

забележио Фрања Башић, тадашњи директор Водне заједнице.

Покисао и изнемогао народ борио се са воденом стихијом и по-

кушавао да је обузда на другој одбрамбеној линији. Тада су при-

стигли војници и механизација  Југословненске народне армије.

У року од 24 часа, уз огромно пожртвовање народа и захва-

љујући приспелој војној механизацији, Дунав је обуздан на другој

одбрамбеној линији код Бачког Новог Села. Подивљала ћуд Ду-

нава се није смиривала у горњем току, река је и даље надола-

зила, па је већ 12. јуна провалила и другу одбрамбену линију,

али је тај продор локализован кружним насипом који су ефи-

касно направили војни булдозери. Тада је река прогутала још

600 хектара плодних ораница. 

У Бачкој Паланци одбрамбена линија једва је одолевала, по-

себно у зони канала Бегеј. У ноћи између 15. и 16. јуна најгора

опасност је отклоњена преграђивањем Бегеја, али је 16. јуна

дошло до катастрофалног пробоја насипа код Камаришта (поред

Каравукова). При водостају 747 на водомеру Илок, продор се за

неколико часова проширио на 100 метара, а у року од три дана

на 600 метара. Том приликом поплављен је Плавански залив, тј.

подручје од 17.400 хектара. Под водом је остала непокошена

пшеница и све остале ратарске културе посејане на тој по-

вршини. Стихија је претила насељима Вајска  (која је 1926. го-

дине доживела катастрофу, када је била поплављена и
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организована помоћ. После педесет првог дана редовне

одбране, водостај Дунава је достигао ниво када се проглашава

ванредна одбрана од поплаве. На седници Штаба цивилне

заштите у Бачкој Паланци ванредна одбрана је проглашена 22.

маја. Од тог тренутка у борбу са воденом стихијом укључује се

и шира друштвена заједница. Потпредседник Штаба, Младен

Шијаков  овлашћен је да непосредно руководи свим даљим

акцијама Штаба. Одмах је састављен текст наредбе о

проглашењу ванредне одбране, који је одштампан на плакатима.

Грађани су обавештени да могу сваког часа бити мобилисани, а

од радних организација затражени су спискови са именима

чланова колектива и бројним стањем механизације. У месним

заједницама су уведена стална дежурства, а дан касније, 23.

маја, активирани су штабови цивилне заштите у Челареву и

Младенову.

Озбиљност ситуације на целој дужини одбрамбеног система на

Дунаву указивала је на неопходност формирања радних бригада

које ће бити у сталној пориправности у случају веће катастрофе.

Увече 12. јуна, Штаб је заседао и одлучено је да се одмах

формира 10 бригада са преко 1000 људи. Овим бригадама

одмах је придодата механизација, потребни материјал и стручни

кадар. Радне бригаде формиране су од становника Гајдобре,

Нове Гајдобре, Обровца, Товаришева, Силбаша и Парага. И у

радним организацијама формиране су бригаде за рад на

одбрани од поплаве. Одређени су сектори где ко треба да ради

и одмах утврђене деонице које су биле најугроженије.

Нова седница Штаба одржана је 13. јуна. На тој седници донета

је одлука да се мобилишу сви спортски риболовци и власници

чамаца са пловилима, са којима је још једино било могуће да се

до угрожених места допрема земља за утврђивање насипа.

Прилазни путеви су били расквашени и непроходни, па је заиста

преостало још само да се џакови са земљом и песком дотурају

браниоцима насипа у Бачкој Паланци воденим путем. Истог

дана су конвоји лаких пловила почели да превозе земљу са

депонија на најкритичнија места, а у Бачку Паланку је стигла и

прва јединица Југословенске народне армије.
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Илока, када је поплављено нових 3000 хектара ораница. Поку-

шај да се ова стихија обузда и заустави код Карађорђева није

успео, па су током кишне ноћи сва радна снага и механизација

повучени на трећу одбрамбену линију која иде железничком пру-

гом, па затим вишом терасом до Багремаре. Одбрана на овој ли-

нији је успела захваљујући народној вољи и једнодушним

ангажовањем свих радно способних грађана. Град је био опко-

љен са свих страна, сем северне. 

Са горњег тока Дунава воде су и даље надолазиле, провизорни

насипи су се надвишавали и појачавали, и на делу асфалтног

пута Бачка Паланка – Челарево је изграђен провизорни насип.

Браниоци  организовано и са великим напором бране град и под-

ручје. Катастрофи никад краја – 28. јуна, код водостаја 778 код

Илока, проваљен је насип између Челарева и Бегеча и потпуно

је потопљен залив Бегеч, Гложан, Челарево за свега 9 часова.

Вода је прелила  асфалтни пут између Гложана и Бегеча и угро-

зила сам Нови Сад са запада. Коначно, код водостаја 790 на-

редног дана на водомеру Илок, Дунав је кулминирао и, касније,

из стагнације прешао у опадање. Уморни браниоци могли су да

одахну, али су и даље били неповерљиви и опрезно су дежурали

уз своје провизорне насипе на првој и другој одбрамбеној линији.

Вандредна одбрана укинута је 29. ула, а редовна одбрана 4. сеп-

тембра 1965. Одбрана је трајала 128 дана а од тога 59 дана

била је вандредна. У одбрани је учествовало 22500 цивила 4100

припадника ЈНА и 208 комада тешке механизације. Штете су

биле огромне, непроцењиве. Након одбране уследили су радови

на санацији и чишћењу поплављених терена и на обнови униш-

теног. Недуго затим кренуло се и са реконструкцијом и изград-

њом насипа у садашњем облику. 

5. Осврт на одбрану од поплаве Општине Бачка Паланка

У другој половини маја 1965. године Дунав почиње да надолази

и свима постаје јасно да је дотадашњим браниоцима насипа –

радницима Реонског погона ДТД – потребна масовна и
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Два сата после поноћи 23. јуна, сирене су позвале све

становнике на узбуну и помоћ око учвршћивања насипа који су

штитили град. Преко 10000 одраслих и способних грађана

заузело је своја места на изградњи друге одбранбене линије код

железничке пруге Нова Паланка – Обровац, са које није више

било одступања. Град се морао одбранити по сваку цену. 

У међувремену је одлучено да се друга одбрамбена линија код

Младенова успостави кроз погон „Доњи мајур” пољопривредног

добра „Карађорђево”, према риту. Најугроженији део ове трасе

заузели су припадници Армије. Али, вода се ни на том месту није

могла задржати, продрла је на два места 23. јуна. Због продора

и преливања зечјег насипа, јужно према риту, ка месту споја

дунавског насипа и високе обале, дошло је до првог продора

кроз овај насип. Продором воде према истоку, плављен је део

високог терена и поплавни талас је кренуо  према Новој

Паланци.

Већ 24. јуна дошло је до другог продора насипа у истом риту,

нешто низводније од првог, при водостају 778 на водомеру Илок. 

После ових продора видело се да се Бачка Паланка може

бранити једино на самој прузи и да свака друга одбрамбена

линија не би пружала сигурност. Наређена је још већа

концентрација људства и механизације и тако је од циглане до

краја „високе обале” према Новој Паланци освануло у првим

редовима бранилаца око 7000 војника и грађана.

Још раније је одбрана ужег подручја Бачке Паланке подељена

на два сектора. У овој новој ситуацији јужни сектор „запосели”

су грађани, омладинци и чланови радних организација, као и

бригадири из других места у Војводини. Они су наставили да

подижу и учвршћују зечје насипе. Положаје на западном сектору,

где је требало градити нове одбрамбене линије, заузели су

припадници ЈНА. У рекордно кратком року, целокупна тешка

механизација пребачена је код Бачке Паланке.

Припадници ЈНА су за свега осам часова, захваљујући

механизацији, изградили сасвим нов насип на врло ниском

терену. Насип је изграђен пре него што је поплавни фронт дошао

до ове одбрамбене линије. Може се слободно рећи да је у тим
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Ради утврђивања одговорности радних организација и

ефикасније  одбране, издата је Наредба о начину рада и

координацији служби које раде на одбрани од поплаве подручја

општине Бачка Паланка. Одбраном је руководио Општински

штаб за цивилну заштиту, који је своје акције усмеравао према

захтевима, предлозима и мишљењима стручног штаба ДТД

Бачка Паланка. 

Одређени су одговорни и стручни носиоци изградње друге

линије – нови насип Комбинат – асфалтни пут. Радове су

изводиле омладинске радне бригаде.

У јутарњим часовима 15. јуна Дунав је пробио насип код Бачког

Новог Села. Јединица ЈНА која је стигла 13. јуна одмах је

упућена на угрожено подручје. Бачка Паланка је остала да се и

даље ослања само на сопствене снаге. Одлука о формирању и

активирању омладинског одреда донета је на седници Штаба 17.

јуна. Омладински одред је образован као стална радна

формација. Преко 100 омладинаца упућивано је на најтежа и

најкритичнија места ради учвршћивања ослабљених места на

насипима. Њихов допринос у одбрани Бачке Паланке био  је

веома значајан.

Донета је и одлука о убрзању радова на изградњи друге

одбрамбене линије кроз Бачку Паланку, која се протезала кроз

улицу Иве Лоле Рибара. Било је неопходно да се на насипе

друге линије што пре превезу веће количине земље.

Бачка Паланка се бранила зечјим насипима, чија се висина на

појединим деоницама изједначавала са крововима околних

приземних кућа. Насипи су пролазили кроз приобална дворишта,

где се није могла обезбедити примерена одбрана због

недостатка простора. Зато су све расположиве снаге бачене на

изградњу друге одбранбене линије.

У том тренутку Младенову прети највећа опасност од поплаве.

Јединице ЈНА које су пристизале упућиване су на деонице насипа

код младеновачке циглане, па су зато на тим деловима насипа

сконцентрисане најбројније снаге људства и механизације. Па

ипак, 22. јуна зечји насипи нису издржали, вода је направила

пробој преливањем, при водостају 750 на водомеру Илок.
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нава и лагано топљење снега у вишим деловима слива.

Крајем месеца маја и почетком јуна на Дунаву се формира талас

приближно средње велике воде. У току прве половине месеца

јуна водостаји су у опадању, али се задржавају у домену великих

вода. Половином јуна почиње поновни пораст водостаја. У другој

половини јуна јављају се два одвојена мања таласа на Дунаву

као и на Драви у нивоу средње велике воде. У првој половини

јула на Дунаву и његовим притокама формирали су се таласи

великих вода као последица кишних падавина. Услед продора

хладних ваздушних маса са севера преко западне Европе у Сре-

доземље, крајем јуна и почетком јула, у два падавинска периода,

што је ретка појава у току лета, над великим делом слива Дунава

пале су јаке кише које су дале већи обим падавина на горњем

делу слива. Услед учесталих киша током ранијег периода слив

Дунава је у већем делу био засићен водом па су поменуте

снажне кише крајем јуна и почетком јула имале неуобичајену

брзину сливања за ово годишње доба. Брзо сливање проузро-

ковало је и високе порасте водостаја у току једног дана. Форми-

рање поплавних таласа је било врло брзо у горњем делу тока.

Временска ситуација, стање на сливовима и брзина сливања

оформили су поплавне таласе прво на Сави, затим на Драви,

потом на Дунаву и Тиси у нашој земљи. Воде Саве нису имале

знатнијег утицаја на формирање нивоа и трајање великих вода

на Дунаву. Дравски поплавни талас имао је известан утицај на

успоравање отицаја дунавских вода.

На Дунаву је дошло до формирања два одвојена поплавна та-

ласа, услед јаких падавина на горњем сектору, али ови таласи

су се сустигли и изазвали изузетно велики талас у нашој земљи.

На Тиси се формирао поплавни талас услед снажних киша над

источним Карпатима, при већ високим водостајима Дунава, те

је дошло до директног суперпонирања, што је утицало на фор-

мирање високих водостаја узводно од ушћа па и у Новом Саду.

Приказаћемо максималне забележене водостаје у току ове од-

бране од поплаве и раније забележене максимуме за водомерне

станице Богојево и Илок: Богојево 791цм/1975, 817цм/’65; Илок

722цм/’75, 790/’65.
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критичним моментима између 23. и 26. јуна град спасен

захваљујући њима. Градитељи су снажном механизацијом

успели да учврсте насипе друге линије пре него што је вода

испунила језеро код Нове Паланке, а затим су још једном

ојачани и учвршћени зечји насипи на којима се очекивао нови

удар.

Увиђајући да браниоци ипак неће издржати даље, многи су

остајали у смени и непрекидно радили дуже од 24 часа, Штаб

се одлучио на нови корак – тражио је помоћ у радној снази од

Покрајинског штаба цивилне заштите. Ускоро су стигли

омладинци из Суботице (1050), Инђије (200), Србобрана (350) и

још неких места. У овом периоду Штаб је руководио радом

читаве армије људи од преко 15000 бранилаца. Водостај је и

даље био у порасту, достигнут је ниво до тада незабележени

(788 цм) и био би катастрофалан  да није било бранилаца и

насипа.

Дунав је затим почео да опада. На својој наредној седници, Штаб

цивилне заштите је проценио новонасталу ситуацију, па је

одлучено да се са насипа повуку сви запослени у предузећима

и фабрикама. Уморне браниоце заменили су омладинци.

Инжењери, техничари, резервни официри, чланови Штаба и

његових комисија нису могли ни да помисле о „демобилизацији”.

Њихово присуство на насипима и поплављеним подручјима

било је неоходно све до 20. јула.

Највећи део бранилаца повучен је са насипа 20. јула, када је

Штаб укинуо своју наредбу о ванредној одбрани. Прилике на

Дунаву су биле нормализоване, па је бригу око редовне одбране

на себе поново преузео Реонски погон ДТД-а са својим

људством. 

6. Одбрана од поплаве 1975.  године

У погледу хидрологије, водостаји на Дунаву током пролећа били

су углавном у сталном лаганом порасту. Овај период лаганог по-

раста водостаја је последица више различитих узрока: изразито

кишан претходни период, честе повремене кише на сливу Ду-
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на овом сектору 1965. године био први продор при нижем водо-

стају од максималног у овој одбрани. На овој деоници је ангажо-

вано највише људства и сувоземне механизације за санирање

уочених негативних појава, као и пловне механизације пред-

узећа „Херој Пинки” из Новог Сада. Санирање насипа је обав-

љано углавном колмирањем плављене косине кохерентним

материјалом, оптерећењем песком и засипањем брањене но-

жице и бивших рукаваца и базена за мочење кудеље хидраулич-

ним багерима (рефулерима). Захваљујући овим интервенцијама

спречен је продор воде кроз насип, уз доста велике трошкове

одбране од поплаве, али се цени да су ти трошкови четири пута

мањи од штета које би настале на површини од око 600 hа, уз

претпоставку да jе успешно обавqena локализација поплаве на

овом подручју.

Посебно слабо место био је доводни канал црпне станице Мла-

деново, у којем је долазило до избијања снажних извора са из-

ношењем материјала, односно ерозијом подтла у широј зони

између насипа и доводног канала. Ово је постала редовна

појава у свакој одбрани и поред делимичне санације у два на-

врата. Проблем је био у томе што је доводни канал допирао до

црпке паралелно у непосредној близини ножице насипа, а и

сама црпна станица је била лоцирана на унутрашњој кривини

једног дела насипа, тако да су провирне воде које су долазиле

из два правца биле концентрисане на једну површину. Решење

овог проблема било је у измештању црпне станице или из-

градњи доводног тунела потребне дужине. Касније је донесена

одлука за санацију стања изградњом доводног тунела. У току

ове одбране извори у зони доводног канала су оптерећивани

шљунком.

Сличних појава је било и код црпних станица Бачко Ново Село,

Плавна и Лабудњача, јер ти објекти нису грађени тако да би

било решено безерозионо изливање провирних вода (контра-

филтри), а ни уливни канали нису довољно удаљени од ножице

насипа. Сва ова места у случају виших или дуготрајно великих

вода су потенцијална места за стварање продора на насипу. У

току ове одбране, са осматрањима и локалним интервенцијама,
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Може се уочити да су одбране од поплаве 1926. и нарочито

1965. године знатно дуже трајале него 1975. године. Дајемо при-

каз у данима трајања редовне одбране, ванредне одбране и

укупног трајања одбране  за водомерне станице Богојево и Илок,

за 1975, 1965. и 1926. годину: Богојево – 9,18,27/75, 47,61,108/65,

39,33,72/26; Илок – 17,11,28/75; 54,56,110/65; 39,31,70/26.

Из података о протоцима види се велик утицај Драве на форми-

рање поплавног таласа у 1975. години у односу на наведене ра-

није године. Може се извести општа констатација да је у току

1975. године дошло до успоравања протока дунавског полавног

таласа на сектору око ушћа Драве и узводно, чак и преко гра-

нице, као и на сектору узводно од ушћа реке Тисе.

У вези са спровођењем саме одбране од поплаве напомиње се

да је она обављена  на основу Плана за одбрану од поплаве

којег је доносило Покрајинско извршно веће за сваку годину. Од-

брану од поплаве спроводило је Опште водопривредно пред-

узеће „Хидросистем ДТД” из Новог Сада, по секторима и

деоницама, путем својих водопривредних организација,  у кон-

кретном случају из Бачке Паланке.

Сектор Богојево–Бегеч има дужину одбранбене линије од 98 км,

од чега је насип у дужини од 92 км. Подељен је на четири део-

нице. Проглашена редовна одбрана од поплава у надоласку по-

плавног таласа трајала је 3 дана, а при опадању 8 дана.

Ванредна одбрана од поплава заведена је у трајању од 11 дана. 

На овом сектору већи део насипа је реконструисан после 1965.

Године, и то: од Богојева до Плавне у дужини око 44 км, од

уставе Карађорђево до уставе Бегеј у дужини око 18 км и од Че-

ларева до Бегеча око 12 км, што значи да је укупно реконструи-

сано око 74 км насипа.

У току одбране од поплаве реконструисани насипи су врло

добро потврдили своју функцију. На нереконструисаним деони-

цама и око нереконструисаних објеката у насипима јавили су се

снажни извори уз изношење материјала из тла, као и проква-

шења на већим површинама на брањеној ножици насипа. Изу-

зетно много негативних појава било је на нерекоструисаном

насипу од Бачког Новог Села до Младенова, уз напомену да је
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са филтерским материјалом и загатима (преградама), уз изди-

зање нивоа воде, ова места су одбрањена. У току ове одбране

механизми на уставама на „Бегеју”, „Мостонги” и „Карађорђеву”

су оштећени и нису били у функцији, али су путем интервенције

затворени и улазак воде је спречен.

На градилишту реконструкције насипа око црпне станице код

Нове Паланке у току одбране насип је ојачан рефулисањем

песка у брањену ножицу насипа и формирањем брањене ко-

сине.

Ево и предлога који се темеље на искуставу и запажањима

стеченим током одбране од поплаве 1965. године:

– Треба што пре реконструисати све одбранбене насипе и

објекте на насипу да би имали исти степен заштите.

– Одржавање травног покривача треба осавременити и унапре-

дити тако да се омогући добар преглед тела насипа и прибреж-

ног терена иза ножице насипа.

– Треба проучити и ревидирати проглашење појединих фаза од-

бране од поплава на реконструисаним насипима, као и могућ-

ност ерозије тих насипа у односу на висину и трајање воде која

належе на насип.

– Треба унапредити технологију санације појединих појава на на-

сипима. – Треба више користити пловне објекте и пловну хид-

ромеханизацију у одбрани од поплава.
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Славко Вејиновић, Београд

ВУКОВА ЗАДУЖБИНА НА РАЗМЕЂИ ДВА ВЕКА

Вукова задужбина оснивана је два пута у размаку од 50 година. 

Први пут Вукова задужбина основана је 1937. године, поводом

обележавања сто педесете годишњице рођења Вука

Стефановића Караџића (1787–1864). Њен рад се прекида

почетком Другог светског рата. 

Други пут Вукова Задужбина се оснива 1987. године, а поводом

обележавања двестоте годишњице рођења Вука Караџића.

Основана је као невладина, самостална народна установа, која

се бави свим областима народног живота и стваралаштва, у

духу трајних вредности Вуковог дела. Посебну пажњу посвећује

неговању српског језика и језичке културе. 

Шта је заједничко за обе ове задужбине? 

Прво, обе задужбине основане су поводом обележавања важног

Вуковог јубилеја – годишњице његовог рођења; 

Друго, иницијатори за оснивање задужбина су биле наше

најзначајније културне и просветне организације, институције и

установе и водећи посленици у њима; 

Треће, обе задужбине основане су с циљем да допринесу

очувању Вуковог дела и да своје активности развијају на

темељима које је Вук поставио.
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На Оснивачкој скупштини представника просветних и културних

установа и друштава, која је одржана 13. јануара 1938. године,

основано је друштво под именом Вукова задужбина. За

председника Управног одбора Вукове задужбине изабран је

академик Александар Белић, професор Универзитета и

председник Српске Краљевске Академије; за заменика

председника др Драгослав Јовановић, ректор Београдског

универзитета; за секретара др Милош С. Московљевић,

секретар Лексикографског одсека Српске Краљевске Академије,

а за благајника изабран је др Милан Ст. Протић, главни директор

Народне банке Краљевине Југославије. Седиште Задужбине

налазило се у Београду, у улици Вука Караџића 5/IV.

Новоизабрана Управа Вукова задужбина припремила је Прву

Редовну скупштину, која је одржана 29. априла 1938. године, у

згради Српске краљевске академије (Бранкова улица, бр. 15).

На седници је усвојен Извештај о протеклом раду, Извештај

Надзорног одбора и утврђен буџет за наредни период. Такође,

изабран је нови састав Управног и Надзорног одбора и усвојена

нова Правила Друштва „Вукова задужбина“. У овом важном

документу дефинисани су, поред осталог, циљеви и пословање

Задужбине, чланство и управни органи Задужбине, а посебан

део Правила био је посвећен имовини Друштва. 

Правила је касније потврдило и Министарство унутрашњих

послова2, а Српски књижевни гласник писао је о овом догађају

и објавио Проглас „Вукове задужбине“,3 у коме су посебно

истакнута два важна циља и задатка ове новоосноване

националне установе:  

Прво, да награђује крупна изворна књижевна, уметничка и

културно- научна дела израђена на основама наше народне

културе како ју је Вук схватао;

Друго, да предузима нарочите послове, који ће, у духу Вуковог

рада, служити народном просвећивању и културном подизању, 

_______________

2 Министарство унутрашњих послова Краљевине Југославије, I бр. 13665/38.
3 Српски књижевни гласник, Књига 54,  мај– август 1938. 

I

Обележавање значајних годишњица из живота Вука

Стефановића Караџића увек је била прилика да се укаже на

велику вредност Вуковог дела, који је значајно допринео

културном и друштвеном развоју свога народа, повезујући га са

суседним народима и са светом. О томе су остале забележене

речи прашког професора Франка Волмана, изговорене 17.

септембра 1933. године, на свечаности испред Вукове спомен

куће у Тршићу: Вук је својим делом дао задужбину српском

народу и Словенима, а његову родну кућу реконструисали су

данас захвални задужбинари.  

Прославом стопедесете годишњице рођења Вука Караџића

(1937) народ је широм земље одао дужно поштовање оцу нашег

духовног препорода. Те године у Београду је откривен споменик

Вуку, у Тршићу одржан Пети Вуков сабор, а на дан Вуковог

рођења, 8. новембра 1937, у Лозници је освештен Вуков дом

културе. У многим просветним и културним срединама

организоване су трибине, свечане академије и разговори о Вуку

и његовом делу и издато неколико изабраних књига народних

умотворина које је Вук сакупио. Одбор за подизање споменика

Вуку Караџићу у Тршићу и Лозници прерастао је у Вуков

просветни одбор који ће, у духу Вуковог учења, радити на

народном просвећивању у Подрињу.

За обележавање овог јубилеја формиран је Одбор од

представника културно-просветних друштава и удружења,

стручних и научних институција и српске владе. Одбор је

сматрао да је потребно оцу нашег духовног препорода подићи

много трајнији споменик који ће бити не само вечити знак

љубави и пажње захвалног потомства према овом нашем

великану, већ и подстрек и снажна потпора свима напорима у

подизању наше националне културе у савременом духу, а на

народном темељу како га је Вук ударио.1

_______________

1 Проглас „Вукове задужбине“, Штампарија  „Светлост“, Кр. Наталије 88.

459458 Славко ВејиновићСлавко Вејиновић



Утврђене циљеве Вукова задужбина остваривала је преко своје

организације, коју су сачињавали: Управни, Извршни и Надзорни

одбор, срески (градски) пододбори, општински одељци, срески

(градски) и општински (квартовни) повереници. 

На самом почетку рада Вукове задужбине, основу њеног Фонда

чинили су прилози школске омладине, као и прилози установа

и приватних лица. 

Али, да би Вукова задужбина што пре почела остваривати

своје велике задатке, како је истакнуто у Прогласу, потребна

су много већа средства, која ће се ипак лако прикупити ако цео

наш народ прихватајући ову установу као своју и притекне јој

у помоћ, ако се на школску децу угледају и њихови старији.  

Због тога је Управни одбор Вукове задужбине, саопштавајући

јавности основне одредбе Правила, апеловао на све пријатеље

напретка наше народне културе да се упишу у чланство

друштва Вукове задужбине и да својим личним настојањем,

као и прилозима, поклонима и завештањима помогну

остваривање постављеног задатка. У допису, којег је секретар

Управног одбора др Милош С. Московљевић упутио свим

оснивачима и члановима управног одбора Вукове задужбине,

посебно је указано на потребу да они међу својим пријатељима

и познаницима пропагирају Вукову задужбину и уписују их у

њене чланове.

Вукова задужбина је од свог оснивања посебно била ангажована

на подизању Вуковог дома у Лозници и одржавању Вукове куће

у Тршићу. Прва средства, у износу од 20.000 динара, за

довршење Вуковог дома у Лозници уплаћена су још 4. маја 1938.

године. Налог за ову исплату благајнику Вукове задужбине др

Милану Ст. Протићу потписали су Александар Белић и Милош

Московљевић. Средства је Задужбина исплаћивала преко својих

повереника и Просветног друштва Вук Караџић у Лозници.

Последња уплата за ову намену, у износу од 4.000 динара,

извршена је 25. октобра 1940. године. У архиви нису сачувани

прецизни подаци о висини укупно уплаћене суме за Вуков дом у

461Славко Вејиновић

као на пример: издавање нарочитог Вуковог алманаха,

јевтиних збирки одабраних народних песама и других дела која

подстичу и потпомажу рад на чувању чистоте и лепоте

нашег књижевног језика и на одржавању и снажењу

карактерних особина наше националне културе уопште. 

Проглас Вукове задужбине
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Споменик Вуку Стефановићу Караџићу, рад вајара Ђорђа

Јовановића, урађен је од бронзе и његова укупна висина износи

7,25 метара. Сама статуа – Вук Караџић у седећем ставу – фино

цизелирана и патинирана висока је 3 метра, са основом од 1,7

метара и са 1,34 метра. Споменик је свечано открио Павле

Поповић, председник Српске књижевне задруге, 7. новембра

1937. године.                                                            

У једном сачуваном тексту Александра Белића, који је

насловљен са Прва година Вукове задужбине, а емитован на

Радио Београду 8. новембра 1938. године у 19,30 сати, у оквиру

популарне и радо слушане емисије Национални час, Белић је

говорио о пословима који су обављени или започети у току прве

године постојања Задужбине.4 Истакао је да је у току протекле

године одржано доста академија и објављено обиље различитих

текстова о Вуку; да је у Београду откривен споменик Вуку; да је

у Лозници отворен Вуков просветни дом, а у Тршићу

реконструисана некадашња Вукова родитељска кућа. Том

приликом је посебно нагласио потребу свенародног учешћа у

свим овим акцијама. У овој радио емисији Белић се није

ограничио само на излагање о активности Задужбине у

протеклој години, већ је дао и неколико суптилних оцена о

Вуковом стваралаштву од трајне вредности. Васо Милинчевић,

аутор овог текста у Даници истиче: Вука и његово дело Белић је

посматрао у оквиру целокупне српске, па и југословенске

културе. Доводи у везу с Вуком и његовим делом и наше раније

разноврсно културно наслеђе које је Вук открио свету, а с

Вуком повезује и друге наше великане из прошлости и

савремености, имајући увек у виду и европски и светски

контекст и значај Вуковог подвига и стваралаштва. Белић је

упозорио и на посебан значај Вуковог стваралаштва и за разне

друге области друштвеног и културног живота, осим језика и

књижевности, где се Вуков дух најцеловитије оваплотио. 

_______________

4 Васо Милинчевић, Непознати текст Александра Белића о Вуковој задужбини, Да-

ница 1998, страна 521. 
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Лозници и чување Вукове куће у Тршићу, али на основу

сачуваних признаница види се да та сума износила преко 67.000

динара.  

Вуков споменик у Београду

Задужбина је, такође, значајна средства уплаћивала и Одбору

за подизање споменика Вуку Стефановићу Караџићу у

Београду, а помагала је и рад неких друштава, као што је био

Савет српских културних друштава у Београду.  
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После Другог светског рата и активност Вукове задужбине, као

и других задужбина, фондација и фондова – гаси се и замире.

Требало је да прође готово 50 година да би Вукова задужбина

поново била основана и обновила свој рад. 

II

Вукова задужбина обновила је свој рад 1987. године.

Иницијатива за оснивање Вукове задужбине потекла је од

Одбора за обележавање 200. годишњице рођења Вука

Стефановића Караџића, кога су чинили представници Српске

академије наука и уметности и других најзначајнијих научних,

образовних и културних организација и институција у Србији. 

Одбор је на седници одржаној 9. октобра 1986. године усвојио

Програм прославе  Вуковог јубилеја, који је предвиђао и

оснивање Вукове задужбине. У том циљу изабран је Извршни

одбор од 14 чланова, а за председника је изабран Слободан Ж.

Марковић. 

Извршни одбор за обележавање Вуковог јубилеја именовао је

15. априла 1987. године Оснивачки одбор Вукове задужбине,

који су чинили  представници организација и установа које су

донеле одлуку о оснивању Вукове задужбине. Оснивачки одбор

је припремио коначни текст Споразума о оснивању Вукове

задужбине, усвојио графички знак Задужбине и предложио

допуне Закона о задужбинама, фондовима и фондацијама, како

би се омогућило утемељење Вукове задужбине и њеног рада.

Оснивачки одбор је разматрао улогу оснивача Вукове задужбине

и утврдио предлог да се, после оснивања Задужбине, у Вукову

задужбину могу укључити и друге институције у својству

суоснивача. Одбор је решавао и питања, као што је питање

смештаја Вукове задужбине, разматрао је списак кандидата за

њене органе и тела, утврдио време потписивања Споразума о

оснивању Вукове задужбине и одредио дан и место одржавања

Оснивачке скупштине. 
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Напомиње да народна култура коју је Вук открио и на њој

засновао своју реформу, треба да буде основа на којој ће се

развијати и друге гране уметности и материјалне културе:

сликарство, музика, архитектура, па и законодавство и

материјална култура уопште. За те области тек је

предстојало пуно откривање значаја Вуковог дела. Белић не

фетишизира ни Вука нити наш фолклор. Препоручује не

копирање и подражавање њиховим узорима него надахњивање

тим здравим народним језгром. Оно треба да буде творачка

инспирација за нове цивилизацијске подухвате и оригиналне

вредности с обележјем које изражава богатство духовне

садржине наше изворне културе. С Вуковим наслеђем, сматра

Белић, српски народ је стекао услове да „достојно стане у ред

творачких народа савремене цивилизације“.5

Из оскудно сачуваног архивског материјала може се закључити

да је Вукова задужбина, поред Оснивачке скупштине, одржала

још три редовне скупштине. Последња скупштина одржана је 24.

маја 1940. године, а последња признаница издата у Вуковој

задужбини носи датум 19. март 1941. године и то је била исплата

хонорара (плате) запосленог радника за текући месец. Убрзо

после тога Задужбина је фактички и престала са радом. Београд

је бомбардован 6. априла 1941. године, а одмах затим уследио

је напад фашистичких сила на земљу и распад тадашње

Југославије. Архива Задужбине је у току рата великим делом

уништена, растурена и развучена. Тек је њен мањи део сачуван!  

По мишљењу неких истраживача тешке опште политичке

прилике пред избијање Другог светског рата, а још више,

можда, њен у суштини „елитистички“ карактер омеле су прву

Вукову задужбину да развије шире своју делатност, да ухвати

дубљег корена у културном животу нашег народа и да

оствари нешто од свог великог програма.6

_______________

5 Исто. 
6 Даница 1995, Светлана Стипчевић, Вукова задужбина пре шест деценија. 
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Оснивачкој скупштини Вукове задужбине присуствовала је и

делегација Демократског савеза Јужних словена и члан

Президијума НР Мађарске Ђура Поповић, секретар

Демократског савеза Јужних словена и вајар Фаркаш Павел, чију

су скулптуру Адама Драгосављевића, блиског Вуковог

сарадника из Мађарске, поклонили Вуковој задужбини, која се

данас налази у Холу Дома Вукове задужбине.  

Вукова задужбина основана је као невладина, самостална

народна установа (фондација) која се бави свим областима

народног живота и стваралаштва, у духу трајних вредности

Вуковог дела. Њени оснивачи били су представници Српске

академије наука и уметности и других најзначајнијих научних,

образовних и културних организација и институција у Србији. 

У оснивачком акту утврђено је да су циљеви Задужбине

афирмисање целокупног Вуковог дела и унапређивање

националног културног развоја у складу са трајним

вредностима Вуковог стваралаштва.

Истакнуте су области у којима ће Задужбина радити на

остваривању ових циљева: 

- Унапређивање културне сарадње српскохрватског

књижевног језика и неговање јединства тог језика уз пуно

уважавање његове националне, територијалне и стилске

разуђености;

- Развијање филолошких и лингвистичких истраживања на

српскохрватском говорном подручју, истраживање живота

о обичаја српског народа, као и других народа и

народности Југославије;

- Унапређивање сарадње с културним центрима у свету у

којима се изучавају српскохрватски језик и књижевност

народа којима је тај језик матерњи;

- Помагање издавања дела Вука Стефановића Караџића и

дела о Вуку, дела народне књижевности и необјављених

народних умотворина;
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Од маја 1986. до јуна 1987. године, управна тела двадесет и

једне институције донела су одлуку да буду оснивачи Вукове

задужбине. Оснивачи су потписали Споразум о оснивању Вукове

задужбине у Председништву Социјалистичке Републике Србије

16. јула 1987. године. Касније су Споразуму приступиле и неке

друге институције и организације. Статутом Вукове задужбине

(члан 18) утврђено је да се оснивачима Задужбине сматрају и

правна лица која су приступила Задужбини до 31. децембра

1990. године.   

Прва седница Скупштине Вукове задужбине одржана је 6.

новембра 1987. године на Коларчевом народном универзитету

у Београду, у чијем је раду учествовало више од 500 оснивача и

суоснивача, повереника, задужбинара, представника многих

удружења, установа и гостију Задужбине. 

О овом догађају, у првом броју листа Задужбина из фебруара

1988. године, хроничар је записао: На дан, 6. новембра 1987.

године, на који се, пре 200 година у Тршићу родио Вук

Стефановић Караџић, звона са свих београдских цркава и

фанфаре са балкона Коларчевог народног универзитета

означили су да је у Великој дворани задужбине Илије Коларца,

уз учешће многобројних истакнутих личности нашег

друштвеног, културног и уметничког живота, тачно у подне

почела Оснивачка скупштина Вукове задужбине.

Међу бројним учесницима у раду Оснивачке скупштине, такође,

хроничар је забележио и ове речи: Вук нам, номинално,

тестаментом, није оставио ни једну зидану грађевину, нити

кесе злата које бисмо на ползу народну имали користити. Али,

његово моћно дело је задужбина која живи у свима нама, а

узвратна задужбина коју желимо подићи оснивањем Вукове

задужбине је настојање да се вуковско језичко и културно

преображење обогати још темељнијим пристанком и да му се

додају и нови садржаји... Задужбина треба да постане

институција која ће иницирати подстицати и подржавати

програме из области којима се Вук бавио.
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- Допринос јединству културног живота српског народа у

земљи и иностранству;

- Неговање и унапређивање културне и научне везе међу

нашим народима и народностима;

- Награђивање књижевног стваралаштва, научних радова

из свих области у којима је Вук стварао и дао вредне

доприносе народном просветитељству;

- Подстицање истраживања у књижевно-историјским и етно-

музиколошким дисциплинама;

- Помагање организовања научних скупова о Вук Караџићу

из области књижевно-историјских, филолошких,

лингвистичких, историјских, етнолошких и етнографских

наука;

- Стипендирање научних радника и студената који се баве

истраживањима у областима које је Вук Караџић

утемељио;

- Старање о обележавању и одржавању зграда у којима је

Вук живео и радио, као и спомен обележја. 

У протеклих 28 година рада Вукова задужбина остварила је

крупне резултате. Посебно значајне резултате остварила је у

области издаваштва. Од 1994. године Задужбина издаје свој

народни илустровани календар–забавник, савремену

националну читанку – Даницу. До сада су објављена 22 годишта

овог алманаха и седам годишта Данице за младе, као засебног

издања. Публикована су и фототипска издања свих пет годишта

Вуковог забавника Даница, који је излазио у Бечу почетком 19.

века (1826–1929. и 1834).

У оквиру едиције Синтезе објављена је Монографија Старо

српско рударство и зборници О слојевима култура – Срем кроз

векове, Банат кроз векове и Бачка  кроз векове. То чини

трокњижје: Слојеви култура Срема, Баната и Бачке. 

Из едиције Посветни зборници, објављене су књиге: Спомен на

Милана Ђоковића (1908–1993), Спомен на Гвоздена Јованића

(1926–1997), зборници Вуковој задужбини, академик Дејан

Медаковић и Признање професору Слободану Ж. Марковићу. 
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народног блага. Задужбина активно учествује на Вуковом сабору

и Ђачком Вуковом сабору у Тршићу. У току Саборских дана,

Задужбина у Дому Вукове задужбине организује округле

столове посвећене актуелним културолошким темама. До сада

је одржано 15 округлих столова. 

Седница Оснивачке скупштине Вукове задужбине

Од 1990. године Вукова задужбина додељује и своје две

престижне награде: за науку и за уметност. Награде се додељују

за неговање, подстицање и унапређивање књижевног и

уметничког стваралаштва, научних и истраживачких пројеката,

насталих на трагу поука и порука Вука Стефановића Караџића. 

Од самог почетка рада Задужбина је приступила оснивању

огранака у Србији, у земљама у региону и дијаспори. Ширећи

мрежу својих огранака на целом српском културном простору,

Задужбина доприноси бољем међусобном упознавању и

повезивању српског народа на заједничким и веома важним
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Вукова задужбина, заједно са Заводом за уџбенике и Матицом

српском, покренула је едицију Студије о Србима, у оквиру које

се објављују књиге познатих научника из света. Оне су,

превасходно, посвећене српском језику, књижевности, нашој

култури и историји. Циљ едиције је да се широј и научној

јавности приближе научни радови слависта из света. До сада је

објављена више од 20 књига. 

У току 2014. године, у оквиру обележавања 150. годишњице

смрти Вука Стефановића Караџића, Вукова задужбина је у

сарадњи са ИП Просвета из Београда, објавила Тринаесту

књигу Вукове Преписке (1863–1864) и Други том, Треће књиге

Вукових списа О језику и књижевности, чиме је, после педесет

година, заокружен рад на Сабраним делима Вука Караџића,

најзначајнијем архивском извору за проучавање српске

књижевности и културе XIX века. Задужбина је, такође, објавила

и репринт издање Ковчежића за историју, језик и обичаје Срба

сва три закона Вука Стеф. Караџића. Књигу је приредила и

поговор написала академик Нада Милошевић Ђoрђевић, koja je

oбјавила и књигу изабраних Вукових текстова на немачком

језику, под називом „Вук Стеф. Караџић 1787–1864–2014, Münd-

liches Volksgut der Serben  (Српска усмена народна баштина)“.  

Вукова задужбина издаје и свој лист Задужбина – публикацију

препознатљивог изгледа и садржаја, која прати најважнија

збивања у култури, науци, просвети, уметности, народној

књижевности и историји. Лист је покренут 1988. године и до сада

je изашлo 98 бројева ове важне публикације. 

Вукова задужбина покренула је Трибину на којој се, у оквиру

циклуса Културно наслеђе, представљају књиге из области

којима се Вук бавио, као и дела добитника награда Вукове

задужбине. 

У току протеклих тридесетак година, Вукова задужбина обавила

је и многе послове просветно-педагошког карактера, као што су

школе и такмичења младих из српског језика и ћирилице,

кампови фолклористике, рад са истраживачима и записивачима
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Зграда и делатности које су се у њој одвијале више од 100

година, уткане су у просветну и културну историју српског

народа. У згради је најпре било смештено Просветно одељење,

а затим Црквено, Задужбинско и Уметничко одељење.

Министарство просвете уселило се у ову зграду 1879. године и

у њој остало све до 1952. године.  

Након подизања, зграда је доживела бројне доградње и

преправке, условљене потребама институција које су се у њој

налазиле. 

Прве значајне декоративне радове у ентеријеру извео је 1906.

године Драгутин Инкиостри Медењак, декоративно-уметнички

сликар и редовни професор на Уметничко-занатској школи у

Београду, који је урадио зидне слике (1906–1907), с

орнаментима и мотивима српске народне уметности. Четири

алегоријске фигуре – Вера, Уметност, Историја и Просвета –

које се налазе у улазу у Дом Задужбине, веома су пажљиво и

успешно рестауриране 1997. године. 

Свечана сала Дома Вукове задужине

Архитекта Бранко Таназевић доградио је 1912. године дворишни

део (подигао једно крило) и преобликовао главну фасаду у

српско-византијском стилу. 
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друштвеним темама и задацима, којима се штити и чува његов

културни и духовни идентитет. 

Дом Вукове задужбине

Вукова задужбина настоји да следи свој опробани и доказани

метод рада тзв. малих корака, који полако, сигурно и у

континуитету даје пожељне резултате.  Задужбина планира

само оне послове и задатке које може остварити у утврђеним

роковима, ослањајући се превасходно на бројну вуковску

породицу у земљи и свету. Суштинска одредница њене

активности је да никад не одступи од својих темељних начела

на ползу свог народа.

III

Седиште Задужбине се од 1988. године налази у згради на

Теразијском платоу, у центру Београда (Улица краља Милана 2),

која је саграђена 1870/1871. године, према пројекту архитекте

Александра Бугарског.  
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Последња адаптација објекта за потребе Министарства

просвете 1924. године била је доградња новог крила према

Улици краљице Наталије, изведена по пројекту архитекте Жарка

Татића. 

Генерална реконструкција објекта обављена је 1997/98. године,

уз помоћ Владе Србије. Том приликом веома успешно је

рестауриран плафон хола, степениште и ограда, а осветљење

хола решено је савременим полиелејем. 

Током 2006. године, у оквиру пројекта Лепша Србија, обављена

је ревитализација спољне фасаде Дома Вукове задужбине, коју

су финансирали град Београд и Влада Грчке. Након месец дана

интензивног рада, ова лепа зграда засјала је пуним сјајем. 

Објекат је проглашен за споменик културе од великог значаја

(одлука, „Службени гласник” СРС бр. 14/79).  

Вукова задужбина, заједно са Заводом за заштиту споменика

културе града Београда, 1996. године објавила је монографију

Милојка Гордића, Зграда Министарства просвете. 
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I z  ž i v o t a  n a š i h  S l o v a k a

Janko Černi, Čelarevo

PIVNIČKO AMATERSKO POZORIŠTE „JANKO ČEMAN”

Godina 2014 – obična kalendarska godina koja čak nije ni prestupna.
Ali godina koja će u kulturnoj istoriji Pivnica, pre svega u pozorišnom
stvaralaštvu, ostati upamćena kao vrlo značajna i jubilarna. Čak tri
jubileja se u jednoj godini prepliću, a to se retko dešava: u širim
slovačkim vojvođanskim krugovima – to je 45. smotra slovačkih am-
aterskih pozorišta;  u lokalnim pivničkim okvirima – to je dvadeseto-
godišnjica amaterskog pozorišta „Janko Čeman”;  a tu je i jubijel –
102. godina pozorišta u Pivnicama, u sklopu obeležavanja 225 god-
ina od naseljavanja prvih slovačkih porodica u Pivnicama.
Istorija pozorišta kao značajnog kulturnog fenomena doseže do na-
jranijih početaka ljudske civilizacije i traje do današnjih dana. Po-
zorište i gluma su stariji od pisanog stvaralaštva i na lep i jedinstven
način pomažu čoveku da izrazi radost, strah, sreću, žalost i druga
osećanja. Pozorište je to što nas i danas spaja.
Više od dva veka Slovaci na ovima prostorima žive, rade i čuvaju
svoj nacionalni identitet. Oni su opstali zahvaljujući poznatoj radinosti
i marljivosti, a jezik i običaje su očuvali razvojem kulturnog života u
svojim sredinama. A kulturni život u slovačkim mestima i sredinama
je impresivan: pisci, slikari, glumci, toliko umetnika na tako malom
prostoru pleni ne samo nas u ovom vremenu, već predstavlja i
beočug koji će svetleti našim potomcima.
U slovačkoj kulturi pozorišni život zauzima veoma visoko mesto, a
naročito je razvijem pozorišni amaterizam. Najvažnije prozorišne
manifestacije slovačkog naroda u Srbiji su:
Smotra slovačkih pozorišta Vojvodine“
Festival „Dramske inscenacije domaćih autora“ (Pivničani kažu naša
DIDA)
Amatersko pozorište i pozorišna umetnost odigrali su u životu Slo-
vaka u Vojvodini značajnu ulogu. O tome da i danas postoje govori
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U uslovno četiri izrazita istorijska perioda, kroz koja su prolazili i Slo-
vaci u Vojvodini (period pre Prvog svetskog rata, period izmedju dva
svetska rata, period posle Drugog svetskog rata i godine posle ras-
pada „velike Jugoslavije“) amatersko pozorište je bilo najupečatljivije
sredstvo u izražavanju celokupnog društvenog života. Prisustvo i ak-
tivnost pozorišnih udruženja i grupa na polju kulturno-prosvetnog de-
lovanja dobijali su izrazite konstruktivne oblike usmerene i prema
širim društvenim i kulturnim okvirima u lokalnoj i široj zajednici.
Dok je većina mesta u Vojvodini na početku prošlog veka preživela
porođajne muke pozorišnog pregalaštva, prva pozorišna predstava
pre više od sto godina je iznenadila oduševila i Pivničane koji su do
tada u blagodetima pozorišta mogli da uživaju samo na predstavama
u okolnim mestima. 
Počeci slovačkog vojvođanskog pozorišnog amaterizma (izuzev am-
aterskog pozorišta u Bačkom Petrovcu, koje je imalo svoju prvu pred-
stavu 1866. godine i u Selenči 1885. godine) vežu se za prvu
deceniju dvadesetog veka, kada je počela masovnija aktivnost am-
aterskih ansambala u Bačkoj Palanci (1902), Staroj Pazovi (1903),
Kulpinu i Novom Sadu (1904), Kisaču (1905), Silbašu i Laliću (1906),
Kovačici i Iloku (1914). Pivničani su na svoju prvu pozorišnu pred-
stavu čekali do 2. maja 1909, a pre toga su odlazili na pozorišne
predstave u susedna sela: Silbaš, Selenču, Kulpin i Bački Petrovac.
U sklopu ovoga treba istaći i nepobitnu činjenicu da je u Pivnicama
u tom periodu bila prisutna izrazita tendencija „mađarizacije“, koja je
sprovođena od strane notara tadašnje mesne opštine i popa
evangelističke crkve (zet i tast su bili popovi – veoma privrženi
tadašnjim vlastima Ugarske).  Verovatno je i to jedan od razloga kas-
nijeg uključivanja pivničkih Slovaka u kulturno delovanje i stvar-
alaštvo, tako da je tek 1904. godine osnovan Čitalački kružok (Čitaci
spolok), a napredni i mladi učitelji nisu nailazili na podršku u crkvenim
upravama, zbog prevelikog uticaja konzervativnog evangelističkog
popa. Jer učitelje je postavljala i plaćala crkvena opština. Vrlo sporo
su sazrevali uslovi za prvu pozorišnu predstavu ili neki od organiza-
cionih oblika kulturnog uzdizanja. Treba napomenuti  da je to vreme
kada je u Pivnicama izvršena druga po redu komasacija zemljišta,
što je omogućilo nagli razvoj velikog broja salaša, zanatlija, a tu je i
dolazak učitelja iz drugih naprednijih sredina. U to vreme tri brata

i dvadesetogodišnjica delovanja amaterskog pozorišta u Pivnicama,
sa akcentom i na realizaciju dvadesete jubilarne smotre DIDA, koja
se odvija na njegovom tlu.
Pristup pozorišnoj umetnosti je promenljiv, ali srž, to jest ljubav
prema pozorištu, ostaje decenijama nepromenjena. Pozorišni ama-
teri i zanesenjaci od Pivnica traže i u današnje vreme načine kako
da kroz pozorišnu umetnost očuvaju nacionalnu svest, slovački jezik,
kulturni identitet i da svojom spontanošću i neposrednošću zbliže
ljude, ljude koji u pozorištu traže skrivene poruke, tajnu lepotu,
samoostvarenje, nove doživljaje, mudrost i oplemenjivanje duše. Po-
zorišno stvaralaštvo motiviše autore da pišu, a amatere da igraju
pred mnogobrojnom publikom.
Amatersko pozorište „Janko Čeman“ dvadeset godina strastveno
skreće pažnju na čudesnu pozorišnu igru niti i senki. A to nije lako, a
nikada nije ni bilo lako. Pozorišni pregaoci u Pivnicama su drugačiji,
jer je pozorište njihova druga kuća, a o kući se treba neprestano
brinuti. Jedino tako će biti čista, sređena i prijatna za stanovanje.
Zato smo i doživeli dvadesetogodišnjicu pivničke DIDE, jer Pivničani,
izvodeći i dečije predstave, misle i na svoj podmladak i otvaraju nove
vidike. Mi koji svake godine, posebno u martu i aprilu, posećujemo
pivničke pozorišne umetnike amatere ponosni smo na ovu uspešnu
pozorišnu kuću. O tome da i danas postoji i da je priznato govori i to
što je objavljena knjiga Sto godina pozorišta u Pivnicama, dve knjige
novih dramskih tekstova, i vidljivi rezultati DIDA. U knjizi se doku-
mentarno-faktografski i istoriografski osvetljava društveni i kulturni
život u Pivnicama u poslednjih devet decenija prošlog i u prvoj
deceniji ovog veka.
Istorija kaže da je po motivu pripovetke Tereze Vansove „Savest“
1909. godine u Pivnicama odigrana prva pozorišna predstava. U čast
ovog značajnog jubileja amateri pozorišta „Janko Čeman” su preuzeli
težak zadatak da ga obeleže na najbolji mogući način. Pored
pomenute knjige, upriličena je izložbena postavka pod nazivom „Am-
atersko pozorište Janko Čeman iz Pivnica“. Drugog maja 2009. go-
dine izvedena je repriza predstave „Proba Savesti“. Uporedo sa
reprizom realizovana je i projekcija dokumentarnog filma o pivničkom
pozorišnom stvaralaštvu, koja je ostvarena zajedno sa Slovačkom
redakcijom Radio-televizije Vojvodine.
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kolektivom, đacima osnovne škole i pevačkim društvom „Pokrok“, to
društvo je odigralo 31 pozorišnu predstavu. Njegov odličan rad je, i
protiv volje članova, početkom šezdesetih godina neočekivano  prek-
inut – došlo je do spajanja KUD-a „Ljudevit Štur“ i KUD-a „Vuk
Karadžić“, po odluci partijskih organa. 
KUD „Ljudevit Štur“ je na pozornici kulturnog života u Pivnicama za-
menjen novoosnovanim Kulturno-prosvetnim društvom „Pivnice“. Ali,
kako je veštački nastao, to društvo nije dugo trajalo – ni celu deceniju
(1957–1964). Ipak je, u saradnji sa organizacijom Narodne omladine,
na scenu postavljeno 14 pozorišnih predstava. Danas, nakon pola
veka, teško je reći da li je to bilo malo ili mnogo. Evidentna je
činjenica da omladina sa ovakvom delatnošću nije bila zadovoljna.
Okupljeni prvo u folklornom ansamblu „U pivničkim poljima“, a kas-
nije u SKUD-u „Pivnice“, omladinci su odlučili da sopstvenim
snagama i na svoj način, ali i uz pomoć starijih amatera, otvore novu
stranicu kulturno-prosvetne delatnosti u Pivnicama, sintetizujući njen
folklorni (igrački i pevački) i pozorišni deo. Na planu folklora, naj-
važnije postignuće bila je sada već  tradicionalna manifestacija „Sus-
reti u pivničkim poljima“, dok je pozorišni amaterizam izvesno vreme
ostavljen negde u drugom planu interesovanja „suboranata“. Ipak su
u periodu 1965–1989. na scenu postavili 16 pozorišnih predstava, a
pored toga što su u rad uključili mnoge mlade glumce, pojavili su se
tu i novi režiseri. Paradoksalno zvuči konstatacija da je završetak po-
zorišne delatnosti u SKUD-u „Pivnice“ praktično početak novog doba
pivničkog pozorišnog stvaralaštva.
Između osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, kad je bilo
sigurno da je pozorišni amaterizam u Pivnicama jako slab, pojavila
se grupa mladih ljudi koji su rešili da to promene. U atmosferi burnih
istorijskih i društvenih promena, opštem haosu i okolnostima borbe
za goli opstanak, oni nisu izgubili tlo pod nogama. Osnovali su am-
atersko pozorište „Janko Čeman” može se reći iz inata i kao dokaz
da, uprkos svemu, život teče dalje, samo ga treba smestiti u nove
prilike i dati mu nove oblike. Ipak, nisu počinjali od nule – imali su za
uzor devedesetogodišnju pozorišnu tradiciju u svom mestu. Ali ne
može se oslanjati samo na tradiciju i klasične oblike ako se hoce
napred, u budućnost.
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Kubica iz zanatlijske porodice kao učitelji počinju da rade u rodnom
mestu. Bio je tu i učitelj Mihal Knjazovic (Michal Knjazovic), poreklom
iz Kovačice. Učitelj Mihal Knjazovic rodjen je 1885. godine u Kovačici
u siromašnoj seljačkoj porodici i vrlo rano je ostao bez oca. U Pivni-
cama je radio kao učitelj u periodu 1906–1921. Pojavio se plamičak
nade da će se i u Pivnicama rasplamsati pozorišn život. Plamičak je
nakratko tinjao, da bi se posle četiri godine ugasio. Samo četiri
domaće predstave i jedna gostujuća na početku Pivničkog pozorišta
od prve predstave do Prvog svetskog rata nisu ozbiljnije uzburkale
do tada letargičan život u Pivnicama. 
Tinjajuća iskra zaostala u pepelu prošlog vremena neočekivano je
buknula u prvoj posleratnoj deceniji. Odigrano je više pozorišnih
predstava uglavnom zaslugom Fiskulturnog društva „Soko“, a povre-
meno u organizaciji Crvenog krsta i Vatrogasnog društva. Pozorišna
delatnost je krenula punom snagom. Nove pivničke glumačke i režis-
erske snage su se trudile da nadoknade sve što je propušteno. En-
tuzijazam iz prve posleratne decenije nije posustao ni u sledećoj
deceniji. Posle osnivanja Matice slovačke u Jugoslaviji, mnoge oblike
kulturnog i prosvetnog života u slovačkim mestima u Vojvodini, koji
su  do tada negovani od strane različitih društava, preuzeli su mesni
odbori Matice slovačke (MOMS). Ni pivnički MOMS nije zaostao za
ovom praksom. Posebnu pažnju u svojoj delatnosti posvetio je up-
ravo razvoju pozorišnog amaterizma u svom mestu. Pod diri-
gentskom palicom MOMS-a, u periodu od 1933. Do 1940. godine u
Pivnicama su izvedene 22 predstave. U celom periodu izmedju dva
rata ukupno je izvedeno 36 predstava. Naravno, ovako bogata de-
latnost pivničkih pozorišnih pregalaca i perspektiva bolje budućnosti
pozorišnog amaterizma u selu nestali su u vihoru rata. Za vreme Dru-
gog svetskog rata na pivničkoj sceni izvedena je samo jedna po-
zorišna predstava. 
Obećavajuće godine u oblasti pozorišnog amaterizma potekle su
posle Drugog svetskoj rata. Otprilike u prvoj posleratnoj deceniji, u
godinama ideološkog preusmeravanja od strane društveno-političkih
činilaca, i pozorište je podleglo opštim determinističkim tendenci-
jama. Na scenama, pa i na pivničkoj, izvođena su dela „nepobedivih“
autora. Tih godina, nosiocem pozorišne delatnosti u Pivnicama
postaje KUD „Ljudevit Štur“. Uz povremenu saradnju sa učitiljskim
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zorišnoj iluziji ispit treba položiti tako kao što su ga položile mnoge
prethodne generacije pivničkih pozorišnh umetnika u proteklih stotinu
godina.
Amatersko pozorište „Janko Čeman” jedno je od nekolicine amater-
skih pozorišnih institucija, koje u današnje vreme samostalno deluju
mimo kulturno-umetničkih društava, domova kulture ili sekcija kao
oblika kulturnog angažovanja. Uistinu, osim pozorišta VHV u
Bačkom Petrovcu, to je formalno naše jedino samostalno amatersko
pozorište. Njegov put je put pun entuzijazma i energije koja je
omogućila čak četrdeset četiri inscenacije. 
Ali, treba se podsetiti I toga da je u Pivnicama kraće vreme (u periodu
1992–1999. godine) delovalo u slovačko  kulturno-umetničko društvo
„TATRY“ i da je u okviru njega je 10. januara 1994. godine osnovana
dramska sekcija, koja je pripremila i prvu premijeru – „Pokondirena
tikva” – Jovana Sterije Popovića, a vrlo uspešno bilo je njihovo gos-
tovanje u Kisaču. Vrlo brzo je došlo i do prvih nesuglasica unutar
SKUD-a, što je dovelo neke članove na pomisao da se dramska sek-
cija potrpuno osamostali i da se osnuje Amatersko pozorište. Ova
inicijativa je iskristalisana 28. februara 1994. godine i već 10. aprila
te godine sazvana je i osnivačka skupština amaterskog pozorišta
„Janka Čemana” u sali Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pivnice,
u čijim prostorijama je i delovalo ovo udruženje. Prva pozorišna pred-
stava je bila 28. februara 1994. godine u režiji Jana Salčaka, inače
pesnika i pisca iz mlađe generacije iz Pivnica. Prvi predsednik Am-
aterskog pozorišta „Janko Čeman” je bio pomenuti Jan Salčak, koji
je svojim delovanjem zaorao duboku brazdu na polju pozorišnog am-
aterizma u Pivnicama.
Posle Nove, 1995. Godine, u prvoj pozorišnoj godini, urađena je i
premijera „Radovana III” Duška Kovačevića – na srpskom jeziku.
Takođe treba istaći i podatak da je u toj godini otvorena i pozorišna
scena ovog pozorišta u Silbašu (ispostava ovog amaterskog po-
zorišta), a realizovana je i prva DIDA – festival po kome su Pivnice
jedinstvene i prepoznatljive. Prvi festival DIDA je realizovan u periodu
24. mart – 2. april 1995. godine (tradicija zadnji vikend marta i prvi
vikend u aprilu) kao dani Janka Čemana. Prva premijera u Silbašu
je realizovana 23. aprila 1995. godine, po tekstu „Ženski zakon”
Jozefa Gregora Tajovskog (Slovačka). Predstava „Dudovo moje, Du-

481Janko Černi

Trebalo je obogatiti svoju delatnost novim i modernim metodama po-
zorišnog rada počev od izbora autora i dela, pa do tih na prvi pogled
nevažnih tehničkih i organiзаcionih obaveza. Kolektivu amaterskog
pozorišta „Janko Čeman“ je to odmah i uspelo. Četrdeset četiri pred-
stave za dvadeset godina postojanja, to i nije neki broj koji bi s kvan-
titativnog gledišta mogao predstavljati kuriozitet. Osnova uspeha
amaterskog pozorišta „Janko Čeman“  krije se u tome što su im iz
godine u godinu predstave bivale sve kvalitietnije, a publika koja je
bila naviknuta na tradicionalne načine pozorišne izvedbe je usvajala
moderna gledišta i edukovala se u tom smeru. Da im je to i uspelo,
vidi se po zavidnom broju gledalaca na svim predstavama. Amater-
sko pozorište „Janko Čeman” tako potrvrđuje pravilo da pozorište ne
čine samo pisac, glumci, režiser, scenograf, kostimograf… Pozorišna
predstava je nezamisliva bez publike. Pozorišna grupa i publika – to
je osnov uspešne pozorišne delatnosti u svakoj sredini. A danas,
zahvaljujući amaterskom pozorištu „Janko Čeman”, u Pivnicama de-
finitivno i postoji. 
Sećanje na ljude poput Janka Čemana – pisac vrsnih dramskih tek-
stova, koji je rođen 1922. godine u Pivnicama, u seljačkoj porodici,
umro 1987. godine u Pivnicama – veoma je važno i značajno, jer je
on kao dramski pisac prevazišao okvire Pivnica, kao i Bačke Palanke
a možda i Vojvodine, a to festival pozorišnih predstava DIDA svakako
u praksi najbolje pokazuje i potvrđuje. 
Pozorište „Janko Čeman“ tokom svog postojanja i delovanja na polju
kulture, naime pozorišnog amaterizma, može se pohvaliti kon-
tinuiranim radom. U jubilarnoj 2009. godini predstavilo se delom koje
je dramaturški prepravio Ljuboslav Majera, pod nazivom „Proba
Savesti“. Sam naziv predstave „Proba Savesti“ motiv crpe iz dela
Terezije Vansove „Savest”, koja je bila prva zabeležena predstava
igrana u Pivnicama. Nije slučajno Majera izmenio naslov predstave.
Možda je to samo pozorišna proba, ali poruka je malo drugačija, filo-
zofska, i tiče se naše svesti i savesti u nadolazećem teškom vre-
menu za sve ljude.
Pivnice su se pre sto pet godina uvrstile među slovačka mesta u Vo-
jvodini u kojima se počelo klicati Taliji. Od  „Savesti“ Tereza Vans
posle sto godina smo došli do „Probe Savesti“ autora i režisera Lju-
boslava Majere. Ne preispituje se savest tek tako. Ako se radi o po-
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prigodom 20 godina pozorišne smotre DIDA (Dramske inscenacije
domaćih autora) u Pivnicama. Njegovo publikovanje je veliki dopri-
nos ne samo slovačkoj vojvođanskoj pozorišnoj literaturi, već i dram-
skom stvaralaštvu. Zbornik je izrazito svedočanstvo o životu i
delovanju Slovaka na polju pozorišnog amaterizma u Vojvodini, i do-
prinosi unapređivanju, kako autora tekstova tako i glumaca  što u
svakom slučaju utiče i na kultivaciju gledalaca. Ovaj zbornik radova
je specifična hronika pozorišne delatnosti, stvaralaštva i stvaranja
autora kojima je jedan od ciljeva očuvanje slovačkog jezika putem
pozorišnog stvaralaštva,  ne samo na pozorišnoj sceni. Ova pub-
likacija sadrži petnaest novih pozorišnih tekstova koji su izvedeni na
festivalu DIDA u Pivnicama u periodu 2004–2013. godine. Treba
posebno istaći da su ovi tekstovi osvojili nagradu stručnog žirija (sas-
tavljenog od vrsnih znalaca, koji od samog početka radi u istom sas-
tavu) u skladu sa važećim pravilima festivala DIDA, da se svake
godine nagrađuju najbolji tekstovi, glumci, predstave...
Kada se radi o novim tekstovima treba istaći i činjenicu da ova pub-
likacija sadrži kako tekstove za pozorišne predstave za odrasle, tako
i tekstove za mlade kao i za decu, stoga je od velike pomoći
učiteljima u osnovnim školama i svima onima koji rade sa omladinom
i decom na ovom značajnom polju kulture, a na amaterskoj osnovi.
Ovom prilikom ističemo i to da iza ovih tekstova stoji jedanaest au-
tora, među kojima su profesori slovačkog jezika, profesionalni režis-
eri, dugogodišnji glumci, studenti informatičkih tehnologija, ali u
svakom slučaju zaljubljenici i zanesenjaci pozorišta i pozorišnog
stvaralaštva. U poslednjoj publikaciji čak četiri teksta ima Elena
Hložan, rođena u Pivnicama, a koja je prve amaterske pozorišne ko-
rake načinila u okviru dramske sekcije SKUD-a Pivnice. Treba istaći
I da se radi o još jednoj i posebnoj zbirci tekstova mladih autora, a
to je i bio i ostao jedan od ciljeva ove značajne smotre – festivala
DIDA: da se otvori mogućnost za pisanje ali i prezentaciju novih
savremenih tekstova koji zadiru u mnoge oblasti života i delovanja
na ovim prostorima.
Od 2010. godine ovo pozorište organizuje i seminar pod nazivom
„Pišeš? Pišem!“, koji sa stručne strane pomaže učenicima-amater-
ima da se osposobljavaju za rad u pozorištu na amaterskoj osnovi,
uz učešće vrsnih stručnjaka I poznavalaca pozorišne umetnosti iz

483Janko Černi

dovo” autora Velimira Velje Subotića (rođen u Silbašu, a radio u po-
zorištu u Somboru) realizovana je na srpskom jeziku 2. aprila 1995.
godine, a već 30. juna iste godine realizovana je premijera „Ženskih
razgovora” Duška Radovića. Devetnaestog aprila 1996. godine re-
alizovana je predstava za decu na srpskom jeziku – „Cecilija iz Cim-
balije” autora M. Stefanovića. 
Predstava „Pokondirena tikva” je u sezoni 1994/95 izvedena osam
puta, i to dva puta u Pivnicama i na gostovanjima u Kisaču, Staroj
Pazovi, Selenči, Erdeviku, Silbašu i Gložanu, a sa njom je pozorište
učestvovalo i na 25. Smotri Slovačkih pozorišta Vojvodine, koja je
održana u Bačkom Petrovcu 1995. Godine, kao i na međuopštinskoj
smotri u Crvenki. Desilo se pozorišno čudo u Pivnicama. U prvoj go-
dini rada Amaterskog pozorišta „Janko Čeman“  bilo je čak dvanaest
premijera. U isto vreme, u Pivnicama su gostovala pozorišta iz
Bačkog Petrovca, Erdevika, Stare Pazove i na taj način su pivnički
pozorišni amateri pokazali da se ne zatvaraju u uzane lokalne okvire,
već da imaju nameru da se aktivno uključe u šire slovačke pozorišne
tokove u Vojvodini. Sa punim pravom se može konstatovati da je
1994. godina u razvoju amaterskog pozorišta u Pivnicama bila
izuzetno plodna i da predstavlja među u razvoju amaterskog po-
zorišta u Pivnicama, što je dosadašnjim delovanjem u tih dvadeset
godina potvrđeno i rezultatima dokazano.
Amatersko pozorište „Janko Čeman“ je učestvovalo i na
međunarodnim festivalima pozorišta u Makedoniji, Češkoj i
Slovačkoj, gde je takođe osvajalo nagrade i priznanja. Godine 1999.
osnovana je i omladinska sekcija a autori iz Silbaša Mihal Cinkocki
i Vladimir Marušić su napisali tekst „Ledeno srce”, koje je realizovalo
ovo pozorište. Dečija scena je ponovo akrivirana 2006. godine. Na
repertoaru je bio i tekst Ivana Brešana – „Hamlet iz sela Donja Mr-
duša”, što govori o tome da se vodilo računa o zastupljenosti autora
i iz drugih područja, a ne samo domaćih autora iz Vojvodine. 
U martu 2004. godine bila je prezentacija prve knjige Nova slovačka

Vojvodjanska drama, u kojoj ima devet novih dramskih tekstova
mlađih autora, koji su nagradjivani na festivalu DIDA od strane
stručnog žirija u periodu 1995–2003. godine. 
Zbornik savremenih dramskih tekstova vojvođanskih autora – Nova

slovačka Vojvodjanska drama II izdat je 2013. godine a nastao je
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Akademije umetnosti iz Banske Bistrice (Slovačka). Rezultat tog de-
lovanja je već vidljiv, jer ove godine na pozornici u Pivnicama, a u
okviru festivala DIDA, bilo je čak pet dečijih predstava, što samo po
sebi govori o tome da se postepeno stvara sve šira osnova i dobra
kadrovska baza za dalje delovanje i život pozorišnog amaterizma u
našem bližem i širem okruženju.
Pozorište je jedinjenje nekoliko vrsta umetnosti. Poznato je da po-
zorište kao jedan od oblika umetnosti ne može da postoji bez pub-
like. Samo u spoju pozorišne inscenacije i gledalaca pozorište
postaje to što jeste – umetnost zajedništva. Pozorište se smatra
stvaralačkim činom ali sa kratkim trajanjem. Ono je kao sveća koja
gori, ali se i ugasi, a kad se pozorišna predstava završi, doživljaj i
zadovoljstvo ostaju dugo u duši posetilaca. Gledalac je taj kome je
pozorišna predstava i namenjena i koji, istovremeno, pozorištu daje
i smisao. Pozorišne inscenacije imaju uvek ono značenje koje sami
gledaoci misle da ima.
Iz godine u godinu smo bogatiji, moderniji. Bogatiji za nove pozorišne
tekstove i predstave. U korak sa vremenom, bogatiji smo i za nove
pozorišne forme. I dok ima pozorišnih društava i grupa, koji svoje
slobodno vreme posvećuju unapredjenju maternjeg jezika u kulture
biće i uslova za rad i razvoj amaterskog pozorišta, a period koji je
pred nama pokazaće kakva je bila naša svest o tome, ali i naša
savest.
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Ратко Шутић, Београд

ЈЕДАН ИЗБОР РЕЧИ, СИНТАГМИ И РЕЧЕНИЧКИХ ФОРМУЛА
ИЗ ГОВОРА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ (наставак из прошлог
броја, где су објављене и уводне напомене)

А

á – узвик а пус, а потеци

àба – тур. < ар. домаће грубље сукно

аблèћина – бена, луда

áваз – глас

àвазиле – из свег гласа

àвтов – придев материје од имена биљке авте (апте, афте);
авта: Автова продо, Автовац, „село добило име по автовини“
(Дедијер); има и афтовина, па и апћевина – Апћевине „низ њива“
(Чварићи, Љубомир)

àдум – ушкопљеник 

аи̏рсуз – срећник, батлија

àк  (хàк) –  севап, право;  А̀к би га било у пржун спратити; иде
уз негативан суд о некоме: право би било, требало би га..., за-
служио је (да буде кажњен)

àкасте – намерно

àкнут – сулуд, „ошинут“, „ударен мокром чарапом“; још и: хакнут,
ћакнут, макнут, млатнут, ошинут... 

Ако ће ико – неће Трифко, ако неће нико – оће Трифко – кад
су негде у Попову бирали пољара

Ако се уз сушу јаве двије росе трећа је киша.

àлави – рахметли или можда злосрећни (в. веселник)

алàвија –  срећа; Нек ти је с алавијом.

аладу̀ми – (само у императиву) схвати, утуви већ једном, дођи
себи; Аладуми, божији човјече! 

алàша – млађи коњи који се не јашу и не товаре, само се поне-
кад сатерају са планине да се „обрше“ жито

алòвит – силан
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белèгија, белеђија – у песмици са ласцивном алузијом: 

Дај ми мала мало воде из те долине 

Да умочим  белегију до половине; 

Мула Белеђија, надимак Хасан-паше, цариника у Самобору (око
1735)

белèнзуке –  тур. наруквице

Бèризуб – брдо у Бориловићима (Љубомир); императивна сло-
женица која је и семантички и етимолошки непрозирна

бѝјељ (бијељац) –  ткани вунени покривач 

билећски – билећки

би рèко – синтагма са значењем изгледа, чини се; Бјецка, би
реко све небо изгоре.

би́со – пас

бјèцкати – севати (за муње)

Благовијес – Благовести;

Дође благовијес
Говеда у обијес
А жене у несвијес.

Према народном веровању, Благовести су „тако велики празник
да, кажу, тога дана ни тица у гори гнијездо не савија“  

блѝзна – двострука жица у основи (при ткању); Усефила се (од
сефлук, види то), увукла близне на два мјеста у брдо.

близ́нити се – и антроп. и анимал. рађати, доносити на свет два
детета о једном порођају или два јагњета о једном јагњењу

бòгдо – дај боже; често је у употреби изрази: Да оће, богдо; Бог
с тобом (и анђели божји) – израз чуђења

Богу душу, бог је неће! – изражава очајање у некој безизлазној
ситуацији

брàбоњак – лоптица козјег и овчијег измета, у шаљивој похвали:
Момак ко бобак, бобак ко брабоњак, а брабоњак ко и остала
говна; из народног календара: Ако пошље Трипуњдана пане
снијег топи се и од брабоњка.

àмиџа – ар. стриц

àнина – то је облик аугментатива речи хан (са типичним губље-
њем сугласника х), али није реч само о рушевинама хана, него
и о простору на коме је он био подигнут (упор. тȍрина, према:
баштина); микротопоним у Бориловићима (Љубомир) А̀нина,
„долина уз стару тесту и рушевине ана на њој“ 

âр – перс. штала

àрем – муслиманско гробље

Аћимијáна – скраћени народни назив за црквени празник Све-
тих праведних Јоакима и Ане, родитеља девице Марије, Хри-
стове мајке, празнује се 22. септембра; име Аћим и од тог имена
изведено презиме Аћимовић у етимолошкој су вези са биб-
лијским именом Јоаким.

Ачкосум ти било – свака ти част

ашићáре – тур. перс. нескривено, отворено, намерно

Б

балаву́рдија – балавци, балавчад

балèгати – има фиг. пејор. значење а односи се на нечији несу-
висли говор; изговара се са изразитим ниподаштавањем и пре-
зиром; одговара савременом жаргонском  (сленгу) срати; у
изразу Ајде, не балегај ту.

бàнути – изненадно се појавити; види: издушити

батáлити – упропастити, напустити; Батали та посо (окани се
тога)

батàц – изнебуха

бегòвати – живети по беговски

бȅз – тканина од лана, конопље или памука, домаће израде, за
гаће и кошуље

безàдно – бездан (бездана јама)

безводица – суша

бејту̀ран – ар. бетуран, „слатки пелин“ (Artemisia annua), енгл.
Sweet wormwood

бекóчило – пејор. бекав, разрок (види то)
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Неђељица сестрица

Понеђељак добар дан

А уторак варов дан

Четвртак ми рођен дан

У петак би напрела

Ал ми не да свјетина (Братић) 

Вàскрсеније – Ускрс

вàџола – од тал. фажол > ваџо(ј)ла, пасуљ; топоним у Љубо-
миру Ваџòjлиште/ Ваџòлиште, тј. место на коме је некада био
засејан пасуљ

вèго – него, но; Вољела би то вего вас свијет да ми даш!

ведрити и облачити – 1. суверено управљати судбином других,
2. Као повратни глаголи у клетви: Над тобом се ведрило, па ти
се ледило, и облачило, па ти се мрачило!

вèсели – еуфемизам за јадни, несрећни

весèлица – брав који се коље уочи Божића 

вèселник – јадник, нестерник, мада често и без еуфемизма: не-
срећо једна!; код Вука веселик: „веселиче један! кад кога жалећи
карају, мјесто: јадниче, несретниче“, в. алави

вèт – него, само; Не силази у Поратак, вет кад му понестане
соли или газа.

вижле – вижљасто, танковијасто (и хум. и анимал.) биће

вињага – одрена, одрња; „а дивља лоза вињага“ 

влáс – најфинија вуна која се добија гаргашањем или гребена-
њем; преду је само искусније преље да би испредена нит била
уједначена; користи се као основа у ткању; кад се реди гребе-
нима, вуна се раздваја на влас, штим и потку

вòља – гуша код пернате живине

вòскреснути – васкрснути; у једној легенди: 

Веле да су кукавица, змија и ластавица сестре цара Ла-
зара. Кад је цар погинуо, сестре му не престајале
кукат, па се он подиго и реко им: Лакше је овна под ро-
говима прождријет, него воскреснут!
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брабòњ(ч)ати – в. балегати

брàтична – братова ћерка

Бр̀ђанка, хип. Бр̀ђа – надимак (по крају из кога жена потиче)

бр́с – брст, младице шибља којима се хране козе и овце, Само
да се разминем са овом пѝћом док не приспије брс.

бу̀бла – гука (масла, лоја); за гуку лоја каже се и блиска

бу̀блас – пуних образа

бу́нгур – крупно самлевено зрневље

Бундала, не бундала, ово је мени девета – одговорила нека
што никада није видела смокве, па јела бундеве (које су расле
на врежи што се успузала уз дрво) – кад су јој рекли да не једе
бундеве

буру́нџи кошуља – кошуља од фине прозирне тканине

буру́нџило – ован 

бу̀сика – густа планинска трава погодна за испашу и косидбу

В

вáбљење – дозивање, врста интерјективног обраћања домаћим
животињама 

вàзда – увек; Вазда теже претеже. 

Вазда с људима – морални наук сличан ономе у изразу: Никад
мимо свијета (народа)

вàјда – фајда, корист, немотивисано ф > в (као у уватити хв > в)

вȁља  – треба; Ваља и криво сјес’, а право рећ’.

вȁо, вâл – валовити облик  (из морфологије краса) 

вàровати – чварати, нпр. приликом рада са вуном, да не би вуци
клали овце, или као профилакса од змија

вàровање – чварање; има више поруга на рачун варовања; ру-
гају се женама и девојкама које избегавају рад са вуном изгова-
рајући се разним забранама у вези са том радњом: „Дуго љето,
рогошино руно!“, ,„Варује!“, а има и подругачица у стиховима:

Суботица светица

Да ми жица не пуца
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Г

гàз – петролеј

гàзарица – лампа на петролеј

гàргаши – посебна врста гребени за вуну

гаргàшати – редити вуну на гаргашима

гари́б(ак) – слабачак човек ситне телесне грађе

гâт – преграда, пречага (в. пречага) на водотоку којом се зајази
(види зајазити) вода, тј. створи нека акумулација; може бити
вештачка творевина (воденички јаз, нпр.) или појава у морфо-
логији рељефа, попут кречњачке греде (на којој се највише уз-
вишење зове Гат) која је делила Велико од Церничког поља у
данашњем пределу званом Гацко, (које је вероватно и добило
име по поменутом Гату)  – М. Слијепчевић 

гачáнац, гачàница – назив за ветар у љубињском крају „што до-
лази од Гацка“ (Дедијер)

гевêра – машинска пушка, машинка, митраљез (од нем. Maschi-
nengewehr):   

Гевера ми о рамену виси; 
Продрла ми кошуљу на сиси.

Има је и у поспрдним и карикираним војничким командама, на
пример:
                       Гевер о фертиг ошан дрц!, и 

Опрден пуц ошан дрц!

глȁвице – средњовековне гомиле (громиле)

глóђо – мршав човек, антоним: облогуз, пунгуз

глу́в ко шу́пак – једно пејор. поређење илустровано овим
дијалогом:

                       Добро јутро, Илија!

                       Ево гоним из млина.

                       Добро јутро вељу!

                       Мељу, мељу.

                       Прнем ти у уво!

А, богами, и сирово и суво..
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врâн – црномањаст, два врана гаврана, суфиксална изведеница
вранац

врâњ – гавран, формант у топонимима: Врањкук, Врања дуб-
рава, Врањска

вретȅно – за предење финије вуне, власи и штиме; најчешће се
прави од дренова дрвета, због тежине; види друга или дружица.

ври́јес – врес (лат. Erica arborea) Рèсине/Врèсине, микротопо-
ним у Подворима „дио стране изнад села обрастао великим
вријесом“; види вриш (у првом избору)

врнчàнице – преплет опуте на горњем делу опанка који покрива
рис или „наплет“ (види то)

врт̏ – Гòвеђи врт̏, микротопоним  у атару села Брова (Љубомир)
и на тој основи изведени суфиксални облици:

врте́љак – Ду̀боки врте́љак

вр̏ти – Андрића вр̏ти

вр̏тина – Ри́стова вр̏тина

вр̏тине – Гóрње вр̏тине

вр̏тиште – Милу́тиново вр̏тиште (њива у атару села
Врпоље)

Вр̏тњак – као микротопоним без придевске или при-
лошке одредбе.

вр̀цогуза – вртигуза, живахна, немирна женска особа

вр̀ц-кòловрц – тамо-амо; упор. Около-коле па на мала врата;
врц-коловрц: Врц-коловрц, па оде из пркна у гузицу (за девојку
избирачицу, „бирку“)

вр̀шај – 1. вршидба, 2. метафор. нешто испретурано, у великом
нередуд

ву̀зле – незрело створење; у изразу омаловажавања: Вузле
једно вузласто

вукòједина – тешко зацељива рана на чељадету које је јело
меса од овце коју је вук заклао

Ву̀чур – лично име („Вучур Омакаловић из Дробњака, родона-
челник данашњих Самоборана“); од тог личног имена Вучур из-
ведено је презиме Вучуревић 
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грàшина – „слама“ која остаје након млаћења граха

грêба – оно што се погребе са дна посуде у којој је јело готовљено

грèбени – алатка са дужим челичним зупцима за грубљу обраду
кудељног или вуненог влакна

грèбло – из прибора у вези са ватром, алатка за гртање пепела

грèбље, грèбје – гробље; Ту има грчко гребље.

гри́во – пејоратив за старог човека; огривати – обрђати

гр̀м – 1. фитоним са двоструким значењем: а. шибље, б. храст,
2. потврђен и као топоним у самосталном облику Грм, 3. у су-
фиксалном облику као име села Грмљани у Поповом пољу 

гру̀да – чест географски термин, обично у придевској синтагми,
нпр. насеље Мека Груда у билећком крају; груда сира („тица“)

гру̀дина – ђубриште, гомила ђубрета

гру́нак – дем од грумен; фигур. Шта ми је остало од живота,
само ово мало грунка.

грч̀ати – ономат. за гугутање, оглашавање птице грлице; није за-
бележен у овом инф. облику, као ни тркати (нагонити у трк), него
само у презенту,  у овој песмици:

Грличица грче
Петар коња трче.

гу̀бер – вунени покривач са дебљом потком; аугм. губерина у:
Промеће се ко оџа кроз губерине

губѝчило – пејоратив за човека са великим уснама

гу̏дин – крмак, прасац

гу́дац – крмак

гу̀да  –  крмача

гу̀стијерна – 1. чатрња; 2. врело („На Влашкој имају три врела:
Поток, густијерна у Барбаканама и гутијерна у Крстима“, Де-
дијер)

Д

Дàжиље – ако је етимологија у вези са именицом дажд, требало
би да је реч о месту са честим кишним падавинама, само што је
из такве изведенице Даждиље изостављен консонант д.
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Глуво доба ноћи –.време за магијске радње, нпр. кад ковач кује
железни прстен као амајлију која се пришива на дечију капу

гњâт – син. за нога; у патронимији:

Пи́штигњат – у Сопиљима (Невесињско поље)

Пи́штињат (у Новој Гајдобри, што је вероватно мотиви-
сано десеманзизовацијом)

Гњâто – у Дријењанима (Попово);

Гњâтић – (Љубиње, Благај) јесте патроним мотивски и
семантички на другој линији: од хришћанског личног имена
Игњат;

у изразу: Остала сам голије гњата.

гњôј – 1. гној (лат. pus), патолошки ексудат упалног порекла, 2.
преврело органско ђубриво

гȍ-гóлцат – наглашена голотиња

гóдет – празник, светковина, славље

гòј – год; Кад гој оћеш.

гòлијен – потколеница  

гȍмиле (тумули) – праисторијска гробља, в. главице

гòњати – терати, трагати за нечим; Стани зрно, убили те јади,
ко су мене гоњајући тебе – (Невесињац и риједак пасуљ)

грêда – облик рељефа, стена; топоним  Дôла под Гредом (Са-
мобор); у клетви Ђаво те однио у велешке греде.
грчко гробље – групе стећака; понеко их зове и сватовским
гробљем
грâд – назив за коло на колу: у доњем колу је обично седам-
осам младића у затвореном кругу који се међусобно држе ру-
кама (чврсто стежући шакама надлактице играча са своје леве
и десне стране), а у горњем колу свакоме од њих стоји на раме-
нима по један младић, и они се међусобно држе за рамена,
дакле, сваки од њих, ради стабилности, стоји на раменима онога
играча који је под њим, а не на раменима два суседна играча;
црногорски назив за ово коло оро није познат у Херцеговини, по
мишљењу П. Слијепчевића.

грȁдине – (Wallbauten) „врста високих утврђених насеља пре-
дисторијског времена“
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дèрикура – курва; фигур. пејор. сложеница од глагола дерати
(са уобичајеним значењем скидати, гулити кожу) и хипокори-
стика кура; (упор. код Станића дèрипизда: Књигу гизда стари
дерипизда)
Дèрикучка – презиме у Поповом пољу; императивна сложеница
од глагола драти и именице кучка; В. Михајловић о етимологији
овог презимена (надимка) мисли ово: „Надимак својом унутраш-
њом садржином упућује на стрводера“ (Име по заповести); ме-
ђутим, тешко би било очекивати да је у том крају икада било
стрводера; према казивању Тодора Бошковића из Мркоњића (†
1980. у Гајдобри), етимологија овог презимена-надимка је сле-
дећа: један од Божовића из Величана (Попово поље) био је
мајстор за израду гусала и знао је да је најбоље преко карлице
(резонантног тела) разапети штављену керећу кожу, што је он и
чинио и тако је у народу његово изворно презиме замењено
новим, које је забележено још 1878. године; да није забележено
поменуто казивање, етимологија би могла ићи у правцу неке
креације непресушне народне имагинације у вези са извесном
згодом у којој је учествовао носилац овог презимена, можда као
у овој причи из Дабарског поља:

Дострла се, однекуд, у нашег Рићуна наква кучкетина
вазда дигнута репа, па није било ниједног кучка колико
је Осоја да јој није пратио сваки траг. Па једном на Бла-
цама Рићун набаса на неког Трифка Медана и пожали
му се на ту невољу, а ту ти се трефио и Истријаш,
који је једва дочеко оваку прилику, па је реко: Ајде, болан
Рићуне, да је ушкопимо, то ти је најмања греота, а ски-
нуће ти се велико бреме с врата! Те, богами, одма оду
до Рићунове куће, па кад Рићун домами кучку, они је не-
како склептају у накве труле конопине, а Трифко скине
с кајасе бритву па спопане да гусла кучку по дробу. По-
мами се кучка од страха, почне да гребе и уједа, и једва
скапула из њи’овије рука. Ама се не заврши на томе,
него о шкопцима остане ово подругивање: Бјеше кала
и прекала, два ујела, трећега – посрала. (Остала је по-
руга, а могао је остати и надимак или презиме Шкопи-
кучка – можда и Серикучка – које би понео неки од
учесника у овој необичној работи.)
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Дај боже да се на томе размине – као благослов: да се на томе
све заврши, да се неко зло не понови

Да ми је на око испо – каже се да се нагласи како према некоме
говорник неће имати обзира, милости

Данас гòсти, сјутра пòсти – о нескладу између гостопримства
и немаштине

дàник – ветар у Гатачком пољу који дању дува из поља према
брдима

дàну – хајде, в. дела 

дȁровни коњ – поклоњени коњ: Даровном се коњу зуби не гле-
дају.

Да се јутрос крава водила до вечери би се отелила – хипер-
боличан израз за летњи дан, дугодневицу

Да ти јадна мајка није – израз најозбиљнијег упозорења

дви́зац – мушко јагње у другој години живота; породични нади-
мак у Љубомиру 

двѝзица – женско јагње у другој години живота

двòгрле – лабијални музички инструмент; две свирале јединке
избушене у једном комаду дрвета са два писка и две гласнице
(види: дудук) 

–де – суфиксални додатак императиву који има функцију појача-
вања заповести, као у овим примерима: 

дàјде 

дàнуде

            дòдајде

            стàниде

            нàпниде

            нàтриде

            нàспиде

дȅба – заструг, чанак, округла дрвена посуда са поклопцем у
којој чобани носе сир, кајмак („брашаницу“)

дèла! – в. дану

дèригуша – сјерчаница, опори хлеб од сијерка 
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док не опане с горе лист – из народног календара (види: Кад
се гора заођене листом / а рудине травом и цвијетом / (биће
нама четовати вријеме); природне појаве као временске од-
реднице; фиг. види: Кад намигне...

до курвиније синова – односи се на свађу која је отишла пре-
далеко, достигла врхунац: Посвађали су се до курвиније синова.

домâри – они чланови породице који остају у селу док сви
остали иду са стоком на летњу испашу

домàћин – старешина породичне задруге, управља њоме и
представља је на сваком месту

Домаћине! Дома га нашо! (Ајд Аћиме!) – краћи уобичајени
дијалог између димаћина и госта пре него што он прекорачи
кућни праг

дȍмуз – тур. свиња

доплèхати – ступити изнебуха, банути

до подвезе – до колена (за снег); „Падне до подвезе (под ко-
љено)“ (Дедијер). 

дорáнити – 1. прибавити, приготовити (јело), 2. принети, (Дора-
нила му чисту преобуку), 3. добацити некоме увреду и сл., ба-
цити се каменом на некога (А он ти одовуд дорани куцима, све
док нијесу побјегли.)

доче́кан – гостољубив

дошла на род – израз се односи на воћку која по први пјут до-
носи плод
дошле вѝле очима – догорело до ноката

дóшло – пејор.  дошљак, досељеник

дрȁм – грч. мера за тежину 3,2 грама; На драм једе, на драм
сере; На литре уходи, на драме исходи (н. п. болест) - (Вук)

дрвâрење – снабдевање дрвима из планине; Одоше дрварице
(са првим пјевцима)

дре́ждати – стајати ишчекујући на неугодном месту, по невре-
мену
др̀жалица – дршка („насад“)

др̀нда – справа за ређење вуне; Дрнда вуну драгоме за гуњу. 

др̀њкалица – ситица, бесмислица, споредна ствар 
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дѝвјачно (дѝвљачно) – допуна уз први избор: „земља див-
љачна и неплодна“
дилèко – далеко; дѝље – даље (примери икавског изговора, код
досељеника из Богодола)

дô – мања увала у карсном пределу; Вјетрèни дô; бројни суфик-
сални облици на тој основи, примери су микротопоними у ата-
рима села Кртиње, Бодироге, Укшићи и Шћеница у Љубомиру:

:            дȍла – Међèђа дȍла
дóлац – Крȅмени дòлац
Дóци – „два дочића“; само ономастички апелатив без
придевске или прилошке одредбе 
дȍли – Кȁмени дȍли
дòлина – Просèна дòлина
дòлине – Брèзове дòлине
Дòлиница – као микротопоним, само ономастички апе-
латив без придевске или прилошке одредбе 
Дòлић – као микротопоним, само ономастички апелатив
без придевске или прилошке одредбе 
дȍлови – Рáзбојни дȍлови
дȍци – Радинови доци
дóчић – Дóчић под Ћу́бом

треба додати и префиксални облик:

прȍдо (увала у брду), у селима Врани До, Подвори...

Додајглас – народна императивна сложеница која замењује реч
одјек или иначе у народу непознату страну реч ехо. В. Михајло-
вић каже „врло успела метафора за ехо, одјек“, али може ли ту
бити речи о метафори или је то сложеница која је само фолк-
лорна језичка творевина, а све остало, а посебно да је реч о не-
каквој метафори, заправо је непоуздана интерпретација; назив
брда у селу Засади у Дабарском пољу; „Сложеница је настала
по свој прилици асоцијацијом на одјек, ехо, који се вероватно
чује са овог оронима“ (В. Михајловић).

дози́вање – процес одрастања, социо-психолошких промена у
животу младих; „Има у животу херцеговачких сељака једно доба
сталожавања, сабирања и дотјеривања према начину живота,
манира и погледа цјелине“ (Дедијер).
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Е

É, бог с нами – израз чуђења

егати – подстицати бикове да се пободу изговарајући „ега“ и уда-
рајући се при том палцем у грло (има и облик делегати)

елаћ –  ар. пропалица

елем – тур. и тако..., најзад... (у говору; после тога следи наста-
вак приче)

èха – узвик у повику на вука еха пус, такође и за заустављање
коња само еха; (в. а,пус!)

Ж

жаловито – са дирљивим емоцијама (песма)

Жарко сунце на исток, мени санак на радос – „треба да изго-
вориш ове ријечи ако уснијеш ружан сан прије но га некоме ис-
причаш (а не мореш а да га не испричаш!)“

жбáно – пејор. човек велике главе (која подсећа на жбан, дрвену
посуду за воду)

ждѝје ку̀цима – жестоко се баца камењем на некога; без по-
тврђеног инфинитива глагола – ждити; в. куци

жèлуд – жир; загонетка Циц-коза гладиреп ( желуд).

женèтина – аугментатив од жена, са изразито пејоративним
значењем

жèнинство – женино имање, „Бурек је прије двадесет година до-
селио на женинство“ (Дедијер).

жинћèли – атрибут уз човека ситне (слабе) телесне грађе

жу̀јан – човек са светложутом косом; и надимак  Жујан

жу́на – детлић; у једној дечијој ругалици:

Жуна има три  кожуна

Рекла мени један дати 

Па је нећу жуном звати

жу̀рити – 1. палити длаку на закланој свињи (види журевин); 2.
само през.  жури  узначењу пали кожу (мраз)
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дрòбина – аугментатив од дроб (садржај утробе); продридроб

дрòзбина – дуголисни акантус (Acanthus longifolius), коровска
биљка висине до седамдесет сантиметара која има јако
изражену цваст

дру̀га, дру̀жица – посебна врста вретена; на њој се преде вуна
за ткање, за потку

дру́га  – другарица;  

јарац козама, у напону снаге: 

Станте, станте, све сте моје!

а  кад остари и занемогне: 

Причекајте, друге моје!

др̀шкати – пујдати пса (држ!)

ду̀ва –  рупа; гледа ко миш из дуве

ду̀ванска – модернији жаргонски израз: пуш-пауза

ду̀дук – турц. лабијални музички инструмент, једноцевна сви-
рала (в. двогрла); Не море се, мој Филипе, и уз дудук, и уз дипле!

ду́лац – цев кроз коју се утерује ваздух у мех гајди, дипала 

ду̀ман – грозница, уп. забун

ду̀менити – бити занесен у мисли

ду̀ндас – са пуним образима

ду̀рати – тур. истрајавати, подносити

Ђ

Ђаволи те стрѝгли – као израз негодовања жене којој се неко
обрати ословљавајућ је са: Стрина!

Ђаволи те бàбили – као израз негодовања жене којој се обрате
псловљавајући је са: Баба!

ђавòднио – иде уз израз неверовања у нешто; Ђаводнио ако је...

ђевèница – јело са надевом

ђевèрати – не одмицати се од некога; Шта ђевераш  уза њ?

ђе гòћ – било где

ђèкад(а) – понекад, в. пођекад

ђељати – обрађивати дрво бритвом, ножем тесом, секиром
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запòвиђети – наредити, наложити 

заподје́вати – изазивати, провоцирати

запòђенути – започети  (разговор, кавгу) 

запòњаче – дрвене полуге које се увлаче у отворе на глави вра-
тила на стану за ткање; има их две: задња се ослања на под и
спречава неконтролисано одвијање основе са задњег вратила,
док се предњом натеже основа и она се тањим конопцем везује
за стативу разбоја 

запре́дати ногама – саплитати се, ходати са напором 

зàпречит светац – верски празник који прати изричита забрана
обављања одређених послова

запу́чати – закопчавати

зàпучен – закопчан

засу́кивати – 1. окретањем вретена упредати вуну у нит (жицу,
пређу), 2. увртати, запредати бркове; Засуко брчине од ува до
ува.

затр̀тати – залутати

зату́лити – сатерати у шкрипац;  И ту затулисмо лисичину (из
једне ловачке приче)

зату́рати – започињати; Затурају се и игре: камена с рамена,
скока јуначкога...

зàтурити коло – повести коло

заћóрити – учинити нешто без довољно свести

зау̀вар – корисно, од користи је

зачепр̀љати – плитко закопати

заце́нути се –  види зајазити се. 

звѝздан – жега, припека;  Озгор звиздан оздол пиздан.

звије́зда – чело; профилактична радња: покрити звијезду
капом ради заштите при сусрету са прељом која носи црну ку-
ђељу, јер би га могла „простријелити очима“

згòрег – само с негацијом: Не би било згорег (сувишно, лоше,
рђаво), тј. можда би било добро

згрàња – особит тип човека склоног љутњи, преке нарави, пре-
теране осетљивости
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З

зâбанак – 1. Део код огњишта, 2. Микрорељефни облик: мала
зараван при страни брда

забáцити – занемарити

зáбун – бунило, грозница

Завèзи, имаће ко возити! – метафор. започни, имаће ко да на-
стави

завèсти се – кренути на пут; Те отоле се завезосмо пругом

зàворањ – мотка којом се преже други или трећи пар волова 

зàвријети – 1. упрети свом снагом („животом“), 2. Исто што и
превријети, закључати

задувáнити –  запалити лулу, цигарету,  слик. „задимити коју“ 

зàждити –  кренути трком, сместа, в. стрлијекнути

зàзинути – заустити; Не да му зазинути

заи̏ра – ар. храна (и људска и сточна), намирнице; код Његоша
захира (ар. тур.): људска и сточна и друга опскрба потребна за
ратнике (Стевановић).

зајáзити (се) –  1. преградити водоток ради акумулирања воде,
2. фигур. изгубити дах (доток ваздуха) од плача (односи се на
дете; каже се још и заценути се), или, иронично, изгубити дах
од непрекидне бујице речи (за торокуше, алапаче) 

зàјужити – само као гл. прил. зајужило (време), наступила југо-
вина; у вези са Вуковом пословицом Боље је Божић кужан него
јужан је и ово: „Ситна стока им ‘зајужи’ и покрепа“ 

закòпати – засновати село, настанити се; пејор. закопати реп:
И онђе су ти закопали реп

зàкучасто – савијено попут куке

зȁложити се – узети залогај у уста

замáмити – половично испунити жељу, одвратити пажњу; по-
именичено (за)мама: Све је мáма, љеб је рáна 

зàмркнути – дочекати мрак на неком месту; И ту смо ти за-
мркнули; с тим у вези: Домрке,  код Гацка (Дедијер)

занàчија – занатлија, мајстор

зȁоблица – славска или божићна печеница 

500 Ратко Шутић



зу̀бан – врста крупнозрног кукуруза

зу̀кло – натруло (за дрво) 

зу̂ндељ – гундељ; и надимак у Љубомиру 

И

ижљȅвак – размућено кукурузно брашно запечено у тепсији (по-
некад зачињено жмирама; (види то) 

изаћи на ѝзван – изаћи из куће, изаћи напоље

ѝзбуцано – исцепано, раскомадано

ѝзвањи – односи се на природу родбинског односа: који је даљи
у сродству од рођеног, дакле, нерођени, у индиректном родбин-
ском односу; супротно од прави, истински, рођени

ѝздиг у плàнину – један вид сточарења, летњег кретања
сточара због неповољних климатских и хидрографских прилика
у нижим крајевима Херцеговине – доњој Херцеговини („стока
љети не може остати у Рудинама и Хумнинама“, Дедијер); траје
по неколико дана, зато што плаништари и пратеџије морају да
се одморе а и стока успут пасе; с тим у вези изрека: Отего ко
Булут у планину.

из гласа без мозга – тј. неразумно, избезумњено виче

изду̀рати – истрајати

изе́рен –  нагнут

изи́мити – исхранити стоку преко зиме, до прве пролећне паше

ѝзмет – 1. свака врста помоћи старијима и болеснима: Осто ко
пањ, нема му ко измет чинити, 2. „она врста послуге коју кмет
чини аги зато што му узима  мање хака или травнине“ 

изми́вати се  – прати косу

изр̀кнути – бучно избацити слузави испљувак

из ћу̀стека – из места (скочити)

имáвати – наглашавање трајности глагола имати: У себе имаво
у другог стимаво
Ил је вила ил је са њом била – хиперболичан израз за веома
лепу девојку  
И на томе ти се мјесец смијенио! – формула завршне рече-
нице једног казивача 
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згрòмина – крупна особа, људина; Не треба но једном да те
удари она божија згромина, па да те с црном земљом састави.

згу̀чити – пркупити нешто уза се (у наручје, под мишку)

здрàв био – поздрав; прве речи здавице (и: здрав си); у шали,
кад неко кине: Здрав био, мацу лизо, сваког петка испод репка,
на годину по стотину!

зе́псти – стрепети

Зе́ло – човек са „зеленим“ очима; надимак

земље хóдалице – агинска имања која су аге по свом нахођењу
давале кметовима на обраду

зèнути – пупити, листати, клијати, ницати; Скок ту реч налази
код Гундулића и Рањине, а нема је код Вука; потиче из староцрк-
венословенског 

зèцови – зечеви

Зима иде кољена се виде – сликовит израз за голотињу (в. то)
и босотињу (в. то)

зимȍвиште – кућа и стаје за стоку у селу где се сточарска поро-
дица враћа „на презиму“ 

зли́ћ – пришт

Зимоњићи – народно предање: овај патроним је у вези са по-
ређењем „јак  ко Зимоња (во)“

зло и горе  – Састало се зло и горе да се боље договоре

злóјо – злочеста особа, злоћа

злòран – пробирљив у храни

знáн – познат; у пословици: Од знана зеља не боли глава.

знанији – комп. од знан, познатији, позванији, значајанији; Има
овђен и старијих и знанијих од мене. 

Зор ли је, зора ли је – из једне шаљиве приче:

Зор ли је, зора ли је, во ли је, крава ли је? Ама јес нешто дигло
реп, па скаче око куће.

зòфина – зова (Sambucus nigra)

зрије́вати – сазревати 

зрно шипчано – зрно у плоду нара; в. шипак

зубàило – пејор. човек са великим зубима, зубоња
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loci (имена места): Гàриште,  Бовàниште, Тòриште, Кату̀ниште,
Јȁњилиште, Бȁриште, Јâрчиште, Млин̏иште, Сȅлиште, Кућ̏иште,
Плâндиште, Тр̀лиште и др., а посебно фреквентан у називима
онога земљишта (њива, врт, долина, ораница, ливада) на којем
је некада била посејана нека ратарска култура, као нпр. у ата-
рима села Подвори, Врпоље, Угарци, Домашево, Шћеница и др.
на простору Љубомира: 

Бли̏твиште, 

Ваџòjлиште/Ваџòлиште (2 пута),

Грȁовиште/Грôвиште (8), 

Дувàниште (7),

Јèчмиште (7), 

Кòнопиште/Кòнопљиште (5), 

Кртòлиште (3),

Кру̀пничиште, 

Лàниште (10),

Рȅпиште (10), 

Р̀жиште (4),

Шèничиште (3).

(Из „Ономастике Љубомира“ Момчила Ђурића)

Ј

јà – или; Ја он, ја ти

јȁворов – од јаворовог дрвета; допуна уз одредницу из првог из-
бора: такозвани придев материје, настао помоћу иначе продук-
тивног суфикса -ов (попут: багремов, храстов, крушков...); у
синтагми гусле јаворове; у брзалици Јаворов јарам, јаворова ра-
лица, рало дрво јаворово; упор. синтагме из нашег фолклора:
глогов колац, дренова батина (Будалине Тала), сува дреновина,
смрчева смола, лишће орово (орахово), врбов клин 

јá јòч – интерјективно за краву: Јá јòч, крáва!

ја л’ – или, свеједно, било да...; у пословици:  Ја л’ не’мо јал’ не
умио.

јàњило – стаја у којој се јагње овце и смештају јагњад
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И о Танковићу се пјесме пјевају – „рече се“ ономе који каже да
је „кава танка“

Испало му ко ћуку тица – кад се некоме ненадано посрећи

ѝспрдак – пејор. закаснело (последње) дете; (У причици Ћосо
и мали „...зец... прде и испрде малу књижицу, а у њој пише:
’Мени, ћосо, погача, а  теби говно’.“)

истеглиле му се уши – израз који обично иде уз опис осећања
глади:  Истеглиле су ми се уши од глади.

истòварити се – пејоративно-метафорична синтагма: олакшати се 

и̏стом –  управо, већ, одмах потом; „па се истом одатле почне
нагло пети“ (Дедијер)

истурити пушку – опалити из пушке

Исукрста ми – Исукрст, Исус Крист (Маретић мисли да је то
хрватска рач)

ѝспарити – добро се огрејати уз јаку ватру или жар; сл.
рàспарити се; ...подајте му трупину да испари гузину 

и толико пута – много пута

ићи на пи́ће – ићи на крсну славу

ићи по пић́е – набављати пиће за  крсну славу; групно путовање
оних сељана или саплеменика који славе исто крсно име из
горње Херцеговине у приморске крајеве за пуњу (в. то); то је
праћено и одређеним понашањем: „Кад се гони пиће увијек је
ножица једнога мијеха у послу (Р.Ш.) јер кириџија части свакога
кога год позната стигне или сретне на путу“ (Грђић-Бјелокосић);
„Бјесмо пошли двјеста Озринићах / и толико поћерали коњах /
да узмемо пуње аранђелско“ (Његош, ГВ); „Па покупи коње и
мјешине / да купује пуње Ђурђеву дне“ (Његош, ОС).

И  у цара један тањир мање – каже се за прољеће

иха-ха! – и охо-хо

и̏ша! – узвик којим се терају домаћа живина и птице

ишáрет – допуна (уз први избор): „синоним: миг“, балкански тур-
цизам ар. порекла (ар. išare > тур. işaret); Вук: „казао му ишаре-
том, тј. намигнуо на њега“ 

-иште – врло продуктиван суфикс у микротопонимији, који у себи
садржи гласовну групу шт, карактеристичну за творбу nomina
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Кад намигне Црвањ на Морине (а Морине на Биглидолине)
– из народног календара: време да се креће са стоком из планине

Кад небом полети паучина – из народног пољопривредног ка-
лендара: вријеме је да се сије жито

Кад прде не стиште – што би, би

кад у̀спишеш – кад будеш писао (писмо); Кад му успишеш, под-
рави га.

каѝсија – кајсија

кајда – ар. мелодија, музичка нота (отуда: кајданка, свеска за
музичке записе); у говору ист. Херцеговине песма;  Од те кајде
нема вајде.

кàкотњак – пејорат. за уста; од ономатопејског глагола како-
тати (субј. кокошка)

калабàлук – ар. тур. мноштво, множина, пуно, бројно (Шкаљић)

калàбати – неумерено трошити, расипати

кȁлаш – турц. арап. порекла, скитница, пропалица; у Херцего-
вини: беспосличар, разуздан, склон несташлуцима (отуда рас-
калашан, раскалашити се)

карабòја – тур. црна боја за бојење вуненог сукна, раше

кар̀тар – дрндар, онај који „реди“ вуну

кàртати, през. кàрта – 1. редити вуну; 2. за говече које рије
земљу роговима; Бијесан ко бик кад карта земљу роговима.

кàцара – јасна асоцијација на кацу (labrum), пејоративна изве-
деница која се односи на жену која нема „ни кука ни струка“

кȅрепњак – „нешто око воденице“ (Вук); глаголска изведеница
прекерепити, ошинути по некоме

кèсерити се – пејор. подругљиво се смејати

кирâјџија – кириџија

кириџѝлук – кириџијање

кѝштра – дрвена кутија  (< нем. Kiste f, сандук, ковчег);  дрвено
корито за малтер

клàница – остава за сточну храну; „Много породица имају на
планини исто ’стање’ као и у Хумнини: куће за чељад, стаје за
стоку и кланице за пићу“ (Дедијер).
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јàпунџа – огртач, марама, „јàка“

јàрцати – звоцати

јафри́злук – ар. тур. бес, мушичавост, необузданост

јàшмак – марама за главу 

је – група гласова секундарне природе у неким речима: 

својијем (својим), 

твојијем (твојим), 

тијех (тих), 

так(в)ијем (таквим), 

онак(в)ијем (онаквим), 

дугијем (дугим), 

другијем (другим)...

Јебена те вјера извалила – шаљиви прекор упућен детету

једиње́ња – удруживања на економској основи

Једна глава иљаду језика  – метаф. алапача; (в. јарцара)

јес јà и јес дà – двострука потврда (као пауза или завршна фор-
мула у причању)

јȅсениште – место у коме се остаје дуже са стоком у јесен, у
зони такозваних „средњих трава“

јȅсенски – јесењи

Јованова струга – у изразу  прогонити кроз Јованову стругу,
мучити

Још пе́до па за уво – „пошпрда“ са нечијим кратким брковима

ју̀нђа – тур. тежинска мера (ока и по), „нарочито за масло и
вуну“ (Шкаљић)

К

кабу́лити – мада има значење пристати, прихватити, ус-
војити (Шкаљић), у ист. Херцеговини пре свега значи признати;
Не би укабулио за вас бијели свијет.

кàваџик – тур. топола (Populus); у ист. Херцеговини  је то назив
за јаблан (Populus pyramidalis)
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коло ђевојак – у загонеци Баци’ штап под облак паде коло ђе-
војак’ (млаћење жита)

кòломас –  маст за подмазивање колских точкова; у клетви: Од
тебе се коломас правила.

Кòљиврат – императивна сложеница од глагола клати и име-
нице врат са прозирном семантиком и са мотивацијом која је ве-
зана за једног  члана те породице у прошлости: „Стара породица
из села Тележа у Херцеговини, раније презиме Продановић, а
садање по томе што им је неки стари клао браве по врату а не
испод грла... Једна породица истог презимена постоји и у селу
Старожићи“ (В. Михајловић).

Комање брдо – ороним у једној порузи: Вида прда с Комањег
брда

Коме у руци, томе у гузици – ко има власт има и сваку сласт

ко миш из мекиња  –  у једном поређењу: Гледа ко миш из ме-
киња. 

кòмушати – скидати опну са кукурузних клипова

кòмушина – опна око клипа кукуруза

коњевóдац – подругљиво за оне који су (били) регрутовани у
коњицу

кòњ’ма на репове – казна „коњма на репове“; Требало би курву
коњма на репове.

кòњосава – пејор. за крупну женску особу

кòњштина – велика змија, змијурина; алузија на телесну ве-
личину коња (с обзиром на скромну величину коју змије имају на
овим просторима); овде је мотивација или страх („У страху су
велике очи“) или народна митологија

ко печен зец – толико је преплануо од сунчане јаре

ко попрдљиво јаре – поређење за немирно дете

Ко прде да прде, ко чује да му је. 

Кòркут – старо турско (огуско) презиме; тур. „онај који страх за-
даје, јунак“ (Шкаљић); у нас је преведен огуски еп Књига Деде
Коркута; у загонеци У нашега Коркута око пркна опута
(мјешина).

ко саливено – сасвим по мери
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клàшње – вунене чарапе, доколенице

кле́ње и мàклење – пл. од клен (и кљен) (Acer campestre); Кле-
нова дола, топоним у Самобору (Гацко) и Кљенци (село у Дабру);
пл. од  маклен (и макљен) (Acer monspessilanum); у здравици:

Родило ти клење и маклење
Нама браћо здравје и весеље.

клѝпати – 1. за кукуруз: клипа, развија му се клип, 2. фиг. оби-
лато лагати

клòбук – мехур на води (Падају крупне капи кише, све клобуци
скачу по води), плик

клу̀вко (и клу̀фко) – клупко, намотај пређе теж. од пола до три
четвртине оке; клувко,  пл. клувка, ген.  клувака; клувко (в < п);
клуфко (ф < п).

клу̀вко мòдрила – Боље да сам родила клуфко модрила но
што сам тебе родила

кљȅверда – штркљава, нескладна  женска особа

кљу́к – потколеница, в. голијен

кљу̀к – комина, џибра

ко борова кора – поређење за грубу кожу

ко Вла’ с коца – кад неко псује из све снаге

Кога занесе поток не треба му ријека 

ко гу̀бина – поређење за неукусно јело

ко да си му здрав зуб потего – син. за болан доживљај 

ко испод чекића – као нов

кокòшињи – кокошији; Кокошиња дола (Самобор)

ко лѝјеп на кући – подругљива компарација у изразу Лијеп ко
лијеп на кући; лијеп је малтер, будући да он на споредним згра-
дама може бити и од балеге, јасна је подругљива компарација

кòлик’ èн’ òномо – колико до онога места

колико да волу скваси рог – из народног календара: Ако на
Марковдан пане кише макар колико да волу скваси рог – родиће
година.

Колико пјевац с прага море скочит – толико је дужи дан од Бо-
жића до Савинадне
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Кукавица му јаје снијела – клетва 

Кукавице ђе си зимовала? У Чечура више Љубомира!

куку̀руз – „уједно скинута опредена вуна са дружице, која се
мота у клупка тежине до три оке“ (Братић)

куку̀тати – ономатопеја гласа кукавице (в. у првом избору)

ку́мити – молити се усрдно, из све снаге, заклињати: Кумим те
Богом и Светим Јованом!

кундуре (кондуре) – ципеле

Кусом те кусаали а држалицом ти очи вадили. 

ку̀стура – бритва (тупа)

ку̀тарица – место за одлагање пепела са огњишта; из фолклор-
ног демонизма: вјештице легу цикавце под пазухом и остављају
их у лугу, у кутарици 

ку̀тњи – кућни; кутња чељад, кутњи праг

ку̏ци –  пл. речи кук, из морфологије краса (физичке географије),
посебан облик рељефа, Ку̏ци, брдо у Бодирогама (Љубомир);
камење које се баца на некога 

ку̀штрав – коврџав; над. Куштров

Л

ландòхан  – само у загонеци У нашега ландохана црвен ћурак
и долама (петао, „пијевац“)

лàсно – лако

лàставица – забат

лàстра – лим, плех

лèзибаба – пријеснац од бијелог брашна

лèмез – дугачка танка облица којом се притиска сламени кров
или стог сена, као заштита од ветра; излемезати или скр. изле-
мати

лепирица – лептирица

летеће олово – оно које је у виду куршума испаљено из пушке;
има посебно место у народној магији 

лèса – преплет од  јачег прућа којим се ограђују торови

либрић – нотес, бележница
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косáница – ливада за кошење

кòшевина – косидба

крâва – кравица (дем. од крава); у пеј. пословици са преносним
значењем  Не научила крава орат па посрала оје. 

Крава лежи на Вележи теле се из Босне – врло имагинативна
загонетка чија је одгонетка – магла

крȁвљача – види музлица

крварѝна – крводужје (дуг у крви)

крву́ждина – усирена крв 

кр̀га – болест костију удова и кичме, згрченост; у изразу Лежи у
крзи; дизање крге, игра одмеравања снаге 

кр̀кала – коњски измет

кр̀калаш – наглашено калаш (види то)

кр̀калити – фиг., одговара жаргонском срати

крк-јемин – турц. арапког порекла: заклетва више пута понов-
љена        (у синтагмама реч крк – четрдесет – је метафора за
понављање, претеривање, као у речи  крканлук, ждерање, ужи-
вање у изобилној храни); Нијесам, крк-јемин!

крмак међу очима – наборана кожа међу очима као један од
видљивих знакова гнева, 

крњатак – в. шкрбина

крњèсило – пејор. за крезубог човека

крóв – ражана слама која служи за покривање кућа, појата и
других зграда

кртола под кором – кромпир куван са љуском, често на трпези

кре́по – чест надимак за изразито мршаво чељаде.

крпе парати – фиг. делити судбину (са неким)

кр̀пигуз – чичак; фиг. пришипетља, подгузило

кр̀чум – окршај

кр̀чумати се, покр̀чумати се – рвати се, сукобити се, хватати
се „за вратове“ 
куђеља – 1. преслица, 2. свитак уређене вуне који се везује за
преслицу да се преде 
куђени – Јед’те говна куђени, дође Рајки суђени
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мàјкава – пејор. израз за девојку којој се приписују мајчине осо-
бине; (в. и ћаћава)

мȁлта – малтер, смеса песка и креча

мâма – обмана, илузија

Марине мрнђеле – фиг. празне приче

мàслината – маслињак

мáша – жарач са проширеним пљоснатим врхом на који стаје
мања количина жара; Домаћин узме на маши ватре (Грђић).

мàшала – турц. арапског порекла: бакља, луча, зубља (Шка-
љић); микротопоним Мàшала у атару села Бориловићи (Љубо-
мир): „сноп крова привезан за високо дрво на Бријегу, запали се
кад је нека опаснос“ 

ме́лта – в. малта

мераја – ар. утрина, ледина, пашњак као јавно добро

мере – необрађени делови сеоског атара, шуме и испаше
појединих села

Метни капу на кољено па се са њом спрдај – један вид инди-
ректног обраћања некоме преко капе – адресат је замењен
капом       

мêћа – „напој“ за свиње од воде и мекиња; у једној доскочици:

Нећу. 

Лочи мећу!

мèћава – 1. опште значење: снег који пада по ветру, 2. назив за
јак источни ветар у гатачком крају

мећàјица – подужа мотка, бућка којом се мете млеко у стапу да
се издвоји масло; код Маретића има степàјица

мѝјур – мехур

мѝлћа – мулкови, потпуно слободна имања (по турском имовин-
ском закону)

мѝмо – поред, више него; Мимо све остале (воли га).

мѝшица – мишић

Миш међеда за кукрицу свеза (вуна на преслици).

513Ратко Шутић

лѝвода – ливада 

лѝзгуз – метаф. за човека удворичког понашања

лијèтавац – врста корова; једна ратарска профилактична
радња: тријеби се из њиве тако што се њиме напуни кремењача
и испали

лѝсас – сивкаст

лѝсотина – избледела површина на тканини, кожи и сл.

литра пређе – четвртина оке; оно што стане на вратено док се
преде; од четири вретена буде једна ока пређе 

Лòјпур – патроним као композит глагола ловити и реалије пуру,
тј. онај који „лови“ пуру, што може бити мотивисано неком забо-
рављеном згодом у вези са са његовим носиоцем; замена лов-
са лој- је последица свесне десемантизације: да се прикрије
пејоративни призвук; сл. надимак Лојмува  

Љ

љ è! – речца која има функцију појачане потврде: да, јесте, за-
иста

љèб – хлеб; о хлебу као храни без премца у народној свести
Херцеговаца говори једна пословица: Све је мама, љеб је рана
(што је изразитије и језгровитије од оне из Босанске Крајине: Све
је хвала, а хлеб је храна) 

ље́в(ф)шити – улепшавати, дотеривати

љèтни – летњи; љетне колибе; у једној ганги:

Озелени горо грабовино

Мале моје љетна ладовино

љу̀тина – врста ветра, в. торбомеља

М

мàвен – плав, модар

Маврак – херцеговачко презиме настало спајањем и трансфор-
мацијом два етнонима,  Мавар и Влах: Моро-Влах > Мауро-Влах
> Маврак

мáја – најстарија и најугледнија жена у породичној задрузи,
најчешће домаћинова супруга
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Н

набумбарити се – промрзнути

навѝјаље – место (обично мало нагнуто и чисто) где се навија
основа за ткање 

нàвранити се – навадити се; творба асоцијацијом на јато врана
које „падне“ по пољу

нáгребак – свитак вуне спремљен за гребенање илигаргашање 

на ду̀гу штапу – не зна се када, у даљој будућности; То ти је на
дугу штапу.

надуо се ко мудо на угљену – наљутио се, само што не пукне
од беса

на ду́шак – 1. на трен, 2. на искап, без предаха („не предушује“)

нàђенути – дати некоме име, наденути, назвати

назад – пре, има томе..., „Потурчио се назад сто педесет година“
(Дедијер).

наздравица – здравица

наизрȅдице – редом

на кèвеш – укриво, накриво

на кобили звоно –  шаљив одговор на питање: Шта има ново?

на кркачи – на леђима (носити), упртити неки терет

На лежећега вола нема изора.

намедило се – субјект: небо, натуштило се, натмурило се

нàмјерити се – набасати (на нешто);  нар. поезија: Намјера је
намјерила била...

на нâму – на добром гласу, од угледа (за девојку)

наòмбирати – прикупити, повезати уједно

наопòслом – онако како треба, супр. од наопако

нâплав – ерозијом настао слој неког материјала, нанос (земље,
песка, ситнијег камена); в. сплавина

нâплет – горњи део стопала, рис

на пòжањ – синтагма која се односи на такозвана приврадна пе-
риодска путовања (Дедијер); то су путовања у плодније крајеве
где се помаже тамошњем становништву у тежачким пословима,
уз надокнаду у натури да би се умањила домаћа оскудица у житу 
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мјèшина – кад се кожа брава (овце, козе) „дере на мјешину“, на
њој остане пет отвора, који се чврсто везују опутом, јер је мјешина
посуда у којој се држе јело (сир, кајмак) или пиће (вода, вино)

мли́во – брашно

млѝни – млинови

млòго – много

множѝна – мноштво

моја тицо ловна – израз којим се изражавају надмоћ, ниподаш-
тавање и  омаловажавање саговорника

Мој никлић у твој пуклић – загонетка са еротском алузијом; од-
гонетка се тиче закопчавања: дугме и рупица за дугме

морске дубине – у пословици: Нико није измјерио небеске ви-
сине и морске дубине; у вези са том пословицом забележена је
и ова причица која илуструје у народу уврежену представу о без-
мерном мноштву руског народа и „техничкој“ моћи немачког на-
рода: Договарали су се руски цар и Марко Бизмарко да измјере
морске дубине, па руски цар реко Марку Бизмарку: Ја ћу људе
а ти суде, па ћемо тако измјерити морске дубине.

мòсур – 1. леденица која виси са стрехе, 2. фиг. слина(ц); Вазда
му из носа висе мосурови.

Мòчивуна – патроним из групе императивних сложеница; се-
мантика је сасвим прозирна

мрамор – надгробни белег (биљег), камен, стећак

мргу́зије – рашне гаће са турином

мр̀кенда – врста камена црне боје (Мркоњићи, Попово)

мр̀ц – мртвац

мр̀цина – 1. животињски леш, 2. пејор. покварењак 

мр̀чав – огарављен; Што се мрчи кад ковати нећеш!

мр̀шкати –терати пса од себе говорећи: Мрш!

му̀злица – в. крављача

му́теж – мутивода, сплеткарош

му́чати – ћутати

му̀ч! – ћут!

мушкић – мушкарац
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нèкоје, нèкојих – неке, неких

нема га ђе не дође – пејор. за онога кога много хвале 

нема за њ ни свеца ни петка – ради без предаха

немати ни ђавòље – немати ниједно

Немој се покапат – каже се ономе који о каквом јелу говори са
уживањем

несновáница – профилактична забрана: време у којем се ни по
коју цену не сме сновати (петком и средом, од Андријева дне до
Нове године, од Велике Госпојине до Мале Госпојине), да вуци
овце не покољу 

не треба губити душу – ваља рећи истину

неумивена ракија – прва јутарња ракија након славске вечери

нефàјдиш – нешто некорисно

не чинити се вјешт – правити се невешт

Ни вино ни вода.

ниђе није приспио – нема му приступа међу људе

није вас свој – има још некога „поткапом“

Није ми се мајка обрадовала кад ме родила – каже онај коме
се не да распалити ватра, коме ватра неће да се разгори

није му òглаву – није  му преша, није му нужно, 

никад два добра саставит: 

Ђе је масла нема брашна,

Ђе је брашна нема масла,

Никад два добра саставит!

ни мукајет – не обзире се, не обраћа пажњу

ни прȅо сламке – онемоћао, не може никуд, ни макнути

Нит је моја јуница, нит ме боли гузица.

ни свјèсна ни вије́сна – ни крива ни дужна

Нишиће – у народном говору назив града Никшића (без секун-
дарног сугласника к и са самогласником е на крају);  упор. име
села Ушићи (у Љубомиру), где се секундарно к појавило у доку-
ментима око 1920, када је и преовладао назив Укшићи  
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напорије́зити – повредити оштрим предметом

напоте́зати се – наситити се; у клетви: Вуци ти се меса напо-
тезали.

нàтирати – у вези са мешењем теста: додавати брашно да се
добије одређена структура теста

нàтиснути се – надати се у трк за неки бегунцем; и наћерати
се

Натоварио се ко кила на дрво.

нату̀ћи се – напунити утробу; Ово су све моји зуби натукли и у
мене навукли.

нàузнак – на леђима (лежати)

нафѝстачити се – дотерати се (помало пошпрдно), накинђурити
се 

небесило – човек изразите висине; процријевио се до небеса

Не би га серући слушо.

не буди ти заповиђено – фраза која заправо претходи некој за-
повести или молби, да ублажи тон наређивања, заповедања;
уместо израза молим те, којег нема у говорном саобраћају у так-
вим приликама  

Не видио ме ни догодине! – у једној обредној радњи призи-
вања плодности у Сузини (Дабар): 

Од новог жита умеси се велика погача па се један од укућана
„сакрије“ иза ње, а онда се води следећи дијалог:

Видиш ли ме?
Не видим!
Не видио ме ни догодине!

Не дај ми боже ни на ономе свијету је пожељет – за ватру:
свакоме је мила ватра

Не да јој се у ђецу – каже се за жену којој умиру деца; Ако се
жени „не да у ђецу“, нека подоји дијете кроз гужву од оман-траве,
па ће остати живо

не зна куд удара – сметен, у преши, „у врзгари“ (блаже)

Не иде ми под капу – фиг. не могу да то разумем

нèјач – ситна деца
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обр̀ван – човек са густим обрвама

обр̀вача – види то

обре́дати се – послужити се укруг (пићем)

овàки -а -о – овакав, оваква, овакво

ȍвдан – дању

овћени – општи; топоним Овћена бара

овћено – опште

овћер-поћер – било је овћер-поћер; држ, не дај 

ȍвча кожа – овчија кожа; Балије из околине Љубушког и Габеле
немају наћве него мијесе љеб на овчој кожи, а како немају гвоз-
дене сачеве ни саксије хлеб пеку тако што га само запрећу у
врео луг (Дедијер)

ȍвчи -а -е – овчији, вчија, овчије 

оглав, огр̀љак – улар

оглèдаћа кутија – огледало 

Глади косе не глади

Примакоше Поклади

Метни чешаљ под камен

            А кутијом о камен

ȍграда – као термин који се односи на испашу стоке; синоними:
илака или ступ; део сеоског пашњака који припада једној поро-
дици; мада је испаша заједничка, величина ограде је пропорцио-
нална броју стоке коју једна породица може да напаса на
пашњаку; ограде се деле на ужа, а свако уже широко је педесет
растегљаја (у Подвележју); „Слушао сам од многих Мостараца
да ограда у Подвележју има синонимни назив ’кобила’; у том се
случају ’кобила’ дијели на ’плочу испаше’ и ’чаво испаше’“ (Де-
дијер). 

ограисати  – запасти у невољу „ко бос у драчу“

огризине – исхрана стоке у зимском периоду: тврде стабљике
кукуруза са којих је стока појела лишће

Од знана зеља не боли глава. (в. Бери зеље око себе.)

од назад десет година – за последњих десет година
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Ногом скочи па умочи! – ласцивни повик уз пролету (пролијет);
и: Ова моја пуна лоја! и сл.

нóкоштина – немаштина, сиромаштво, недостатак свих живот-
них потреба а посебно оне најпрече, хране; па зато:

Игра коло пркно голо, 
ак је сито нек је голо!

нòсати на кркачи – врста казне за онога који изгуби у некој игри
или у опклади
Нос, нос па у моју гузицу – игра речима: нос (орган чула ми-
риса) и нóс (носи)
нòћник – ветар који ноћу дува из брда према Гатачком пољу 

О

обàнђијати – омађијати
ȍбирине – оно што остане након пробирања; у овој народној ле-
генди:

Ругали би се онијем са Кубаша. Веле, кад је Бог посијао
презимена по Ерцеговини, дошао до Кубаша те тамо
истресо обирине.

објèданпут – прил. одједном, на мах

облајати – наружити, изпсовати

ȍбласт – власт 

ȍблизак – залогајчић; Нема ту ни за један облизак.

облизати жђелу – метаф. ступити у полни однос

ȍбноћ – ноћу

ȍбојак – пртени уложак у опанку, аугм. обојчина, у овој причици
са профилактичком поруком:

Кад ограишеш на сплет змија, супрегни стра, извади
обојчину из опанка, баци је међу њи, па онда бјежи од
тог чудевенија колико те ноге носе, на коју гоћ страну
оваришеш. Пошље, та обојчина је љековита: привиј је
и на најљућу рану биће – ко да си је руком однио!

обрàзли – оно што чува образ и углед; најчешће се односи на
вредност неког поклона у обичајној пракси која подразумева да-
ровање уопште или на понуде госту које се износе на трпезу 
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о мрсну послу зборити –  мрсан посао је метаф. за све што је
у вези са сексом; И стару чојеку мрдне брк кад се о мрсну послу
збори.

ȍмудина – скрòтум

ȍмут – џелеп, крдо

ономлáни – пре две године

ономо он – 1. говорни израз презира, моралне дисквалифика-
ције, 2. има и нешто од значења кратке профилактичне басме
(вук, ђаво), в. Тамо у њега! или Ође глуво било! 

ȍпјешити – смршати, ослабити

ȍплећина – израз који се односи на плетење, „плетиво“: оно што
иде на леђа; супротно од предњица

ȍправљати – градити

опрȅгљина – прегача, „па једној подигао чибуком опрегљину ре-
кавши и срамотну ријеч“ (Дедијер)

òпћина – општина

орáница – њива

ȍрепина – кожа, крзно са репа

ȍсјен – сенка  

оснут́ак – основа, оно што је сновањем припремљено за ткање;
ширина му се одређује у пасмима (в. пасмо)

осу́кати – „опарати“, сликовито: „просути“

ȍсути се – прекрити се; Осу се небо звијездама; Осуо се ко бо-
рова кора.

ȍтатушно – неукусно, одурно

Отишо је чичава репа – тј. изгрђен, посрамљен, понижен, збу-
њен

ȍтоле(н) – одатле, из тог места

о томе радити – бавити се чиме; О томе ти је он радио и себе и
ђецу ранио.

ȍтрага – страга, супр. од спреда

оту̀рисати – остати дуже време на једном месту, у гостима; на-
бијати огњиште некоме
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однекле – однекуд

ȍдрња – „винова лоза, која се пусти те нарасте уз каково дрво
или онако уза што( у Србији се зове чардаклија)“ (Вук); „лоза на
одрњама“

од сунца до сунца – тј. за видела, за дана, дању

Од те кајде нема фајде. 

од тице млијека – метаф. за изобиље; Има и од тице млијека

од чибука (отчибука) – прил. одока, произвољно (као да је ме-
рено чибуком, који може бити различите дужине); в. од трбуха

ȍжег, ћусèгија – в. мàша

озвати се – одазвати се; не озивље се

ȍзгор зви́здан, ȍздол пи́здан – између две ватре, између че-
кића и наковња 

ози́вати се – упутство чобанину кад пође за стоком на бадњи
дан да не говори, јер ће вук у стоку: Метни камен под језик! Не
озивљи се, да ти јадна мајка није, па нека те зове ко оће!

о злȍга пута! – о невоље!

ȍкласина – тврди део клипа са кога је окруњено зрневље

ȍклен  – Оклен вас имадосмо?

óк ми га – (интерјекција ок < ох) тако се изражава изненађење,
чуђење или бол; Ок ми га, црној кукавици.

ȍко – врело, извор

ȍколо-кóле – изокола, заобилазним путем; Около коле па на
мала врата.

окòсити се – брецнути се, просиктати

Окренуће му се капа око главе – биће изложен великом
трошку, пред великом је „врзгаром“ 

оку́шати – инф. од ȍкусити

омáкало – онај који надгледа спремање хране за свадбаре,
проба храну тако што умаче хлеб у јело

омàрити – задесити, снаћи; марило је то њега, тј. сналазила га
је та невоља 

ȍмеђина – рушевина, напуштена кућа
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пи́леж – фиг. ситна деца; Она моја пилеж...

пи́лин. – млади петао, петлић; Јутрос ми је један пилин први
пут пропјево.
пи́рјан – кувано јело, (нпр. од младога граха или патлиџана)

пи́ћа – храна за стоку

пиш́талина – место на тлу (каменитом, земљаном) на коме вода
избија у капима или слабим млазевима

планинка – старија жена у породичној. задрузи која се стара о
млеку и млечним производима

плàстидба – садевање сена у пластове

плàцати се – купати се; Плаца се сваки час.

плеснути се по гузици – крајње непристојан гест пркоса

плèћато брдо – брдо широког врха и падина 

плѝтина – нижи терен у рељефу или водотоку

плòска – буклија

Плóско – породични надимак у Шћеници (Љубомир); није из-
весно на шта се семантика односи, тј. који је пејоративни мотив
имао онај који им је такво име „нађенуо“: могло би бити речи о
алузији на телесни изглед, чак и на облик главе неког припад-
ника те породице (плоснат, спљоштен, антоним за округао, „пу-
начак“) или пак о алузији на некога ко воли да „потегне“ из
плоске; познат је и лични надимак Плеско, који би могао бити и
вези са глаголом спле́скати и пејор. придевом сплескан
плòснат – спљоштен
плòштимице – за ударац сабљом: ударити широм страном а
не оштрицом; Вук: пљоштимице и ли̏ћимице (у Рисну) 

планѝштар – онај сточар који гони своју стоку и стоку побра-
вичара у планину
плòчара – тип херцеговачке куће, кућа покривена каменим
плочама
плòчно гувно – гумно прекривено каменим плочама

плòштина – површина; „неке ерозивне плоштине“
пòбравичари – подругљив назив који прави сточари дају онима
који имају мањи број стоке, па је дају на издиг у планину онима
који имају много своје стоке 
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офене бефел – војничка пропусница за све правце, израз који
су у Херцеговину донели војници регрутовани у аустроугарску
војску

офу̀кати – оплести како било

П

пàвит, пàвитина – (лат. Clematis vitalba) аутохтона биљка која
се због своје виталности и распрострањености често помиње у
народу

пȁвте – украсне копче на појасу

пâла – лопата

пàљетак – неразвијен клип кукуруза

пàљетковати – брати или скупљати паљетке; говорећи о свом
скупљачком раду, Вук Врчевић пише у својој Краткој аутобио-
графији: „...али овамо по Херцеговини дошао сам до сувог па-
љетковања.“ 

Па (зар) неће вране наопако лећет? 

пара- и ђиби- – префикси у творби аугментације и хиперболи-
сања:  паралажа, лажов над лажовима; ђибиђаво, ђаво над ђа-
волима

пàсмо – израз у сновању и ткању: тридесет жица у основи (десет
чисменица са по три жице); раша (види то) се снује обично у два-
наест пасама, а сукно од четрнаест до осамнаест пасама

пендèљати – ходати заплићући ногама

пȅтља – смионост, неустрашивост, одлучност; Имо је петљу да
им све то скреше у брк.

пȅтљавина – свака нерегуларна радња

петљáнац – сплеткарош, мутивода

петљáнција – сплеткарење

пешћир – велики софрански пешћир, „како море око све софре
докучити“ (којим се узванице на слави покрију)

пи – израз гађења и ниподаштавања;

Пи, ђевојко, оклен ти је мајка 

Испод Кома од Мијића Тома.
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подноћ – у сумрак

подòтавити се – односи се на испаше: са јесењим кишама „ис-
паше се подотаве“ (на њима изникне млада трава, отава)

подраживати – ругати се 

подругачица – поруга, подругљиве речи (понекад и у стихо-
вима), које се некоме упућују

по души – поштено, искрено; Казаше му по души његову оче-
вину.

пођèђе – понегде, ту и тамо, местимично (је нешто распоређено
на терену), спорадично; Толико сам сјемена „бацио“ на Лисичине
(њива), а никло само пођеђе.

пођèкад  – понекад, с времена на време, повремено; Дође и он
пођекад на сијело.

пòјата – стаја

Покладе – некада су обележаване маскираним поворкама (по
правилу младића) које су певајући и шалећи се, пролазиле кроз
село, док би их сељани даривали месом, колачима, а најчешће
јајима (у Поповом пољу); можда отуда: Сва се чуда раде на
часне покладе.

полаги̏вати – понављати лаж, Ако он лаже, ја полагијем.

пòлежина – полегло жито, у пословици: Нема жита брез поле-
жине.

полѝгуз – полизгуз, бескарактеран човек

Помало Му́во, сјутра ћеш су́во. 

пòметина – плодова постељица код животиња; и породични на-
димак Пометина

помѝљети – проходати, начинити прве кораке

понѝјети се – гордити се, охоло дизати главу, У добру се не по-
неси, а у злу се не понизи.

по овоме – потом

пȍради – због

Поранила, зори очи извадила. 

пȍредан – поређан; „међусобно паралелно поредане куће“
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побро драговићу – наративна реторичка фигура; обраћање са-
говорнику које има функцију подстицања његове пажње 

побро обро – в. побро драговићу

побро си га мој – в. побро драговићу

Повели се по небу облаци (почетни стих једне песме)

повијàрац – венац планина; „затим повијарцем Чврснице, Врана
и Љубуше“ (Дедијер)

повилèнити – бити захваћен еуфоријом

пòврат – повратак са стоком с планине

повр̀нчати се – пејор. повезати се, сплести се

површ̀ница – 1. Ледена кора на површини снега по којој се може
ходати, 2. Овални цреп на слемену (шљемену) куће са кровом
на две воде

пòган – 1. прљав, нечист, 2. нечовечан, нељудски, 3. гадан, сра-
ман  

пóган – поим. придев, рђава особа, нитков, ништарија, покваре-
њак; Не мореш се од оне погани одбранит; Што, погани, од
људи чините? / Што јуначки људе не смакнете (Његош, ГВ). 

погáнац – 1. човек погане нарави, 2. нека „погана“ болест; у
клетви Поганац га сатро.

погибеније – погибао, страдање (страденије)

Погледала – видиковац, топоним 

подастријети – положити какву простирку чељадету или стоци;
фигуративно: подастријети леђа, са значењем: подметнути леђа,
заложити сву своју снагу 

подасути шаку мува под реп – фиг. испровоцирати, распома-
мити, разбеснети

подворба – испомоћ, прислуга, нега

пòдворник – домар, послужитељ

подгузило – подрепна мува; у савременом жаргону дупеувлакач 

Подне Рогато – биће из фолклорне митологије (Вид Вулетић Ву-
касовић); Рогати је синоним за Сатану; Подне Рогато указује на
то да рог може имати натприродну моћ и као лунарни и као со-
ларни симбол 
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преграђивати – пити на следећи начин: Ту попију још покоју ча-
шицу и преграђују црном кавом.

прèдријети се – исцрпсти се од тешкога рада

прèзима – поименичено од глагола презимити; Спушћали смо
се на презиму о Томину-дне; у синтагми путовање на презиму,
које спада у такозвана приврадна периодска путовања (Де-
дијер); путује се  у јесен на рад у плодније крајеве где се заради
нешто жита како би се породица могла прехранити до пролећа;
види пожањ 

прекинути мачку пред очима – фиг. некоме одлучно предочити
нешто

прéкрит – прекривен

прèливода – превртљивац

прèо –  преко; прео брда

прèобука – пресвлака

преòрцати – испретурати све да се нешто пронађе

пресàлдумити – некога наговорити да промени мишљење 

прèседлина – превој

прèтио – дундас, црвене шије (Да га по једном образу удариш,
на други би му крв пишнула.)

претр̀зати – нагло прекидати неку радњу

прèчага – преграда; в. гат

прèчети, препòчети – пренети неку мустру (у ручном раду, нпр.
плетиву, везу)

прèша –  велика журба; Да му око испане не би га имо кад тра-
жит; Да је стотину преша!

пр̀зно, пр̀зниво – натруњено нечистоћом; Што је брзо то је
прзно.

прѝганица – прженица; у овој сујеверици:

Ако ти ђаво не да мира, узми на Часне Покладе прву
приганицу из таве, попни се на кућно шљеме, метни
приганицу под кољено и погледај око себе – виђећеш
сваку вјештицу докле ти око допире!

прѝдесити се–  наћи се некоме при руци, бити му од помоћи
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посѝђети –  Часно сјели, поштено посиђели ... (из здравице)

пòсран – иде као погрдна реч уз лична имена или патрониме
који се завршавају на –ан; Милан-Посран и сл.

пóсро – пејор. усранац

посунчаник – врста ветра, „љети пуше Посунчаник“ (Дедијер)

пòсушја – јесења кретања сточара из доњих безводних крајева,
кад се продужи сушно лето, у поједина поља (Дабарско, Фат-
ничко, Љубомир), где „посуштари“ остају до првих јесењих киша,
долазећи често у сукоб са становницима тих поља 

потèци – само у императиву: потрчи, пожури

пȍтка – најлошија врста вуне; користи се за израду грубљих де-
лова одеће и при ткању, тј. преде се за основу; преду је младе,
неискусне преље 

поткòлни во – во који стално у запрези, који стално вуче терет;
Вазда је у терету ко потколни во.

поткр̀мити – тврдоглаво, задрто остати при свом ставу

пòткућница – њива испод куће

почивала – места на којима се застаје ради одмора; у овој
причи:

Једном се Ђурица враћо са некаквијем трговцима од
Дубровника, па кад су дошли до првије почивала на Доб-
рој гомили, код Осојника, сјели сви да се мало одморе...

пòчимати – започињати; Што год је почимао од руке му је
ишло.

почитовати – поштовати

пр̀дењак – свињска бешика; назив је мотивисан звуком који се
чује при наглом испуштању ваздуха из надуване бешике 

пребу̀нгурати – крупно самлети кукурузно зрневље 

превлађи́вати – превладавати

преврѝјети –  спустити засун, окренути кључ у брави

прèгача – преграда, попречни венац планина, „источно од ове
прегаче“ (Дедијер) 

прèгибли, (прèгибао) – превоји; „веће прегибли у приморском
бедему“; и прèседлина (види то) 
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прôја – од речи просо (в. просо); има и кукурузна проја; Проја
врућа, млаћаница љута, па то двоје заједно не море; Жива
жељо, кукурузна пројо!.

прòлета – коло које је добило име по играчу и играчици који у
кругу играча, раширених руку, уз повике одређеног садржаја,
„пролијећу“ једно  поред  другог; још и: прољета, пролијет

прóлог – у морфологији краса:  већа прегибао  у приморском
бедему 

прољȅтиште – место у коме се остаје дуже са стоком у пролеће,
у зони такозваних „средњих трава“

прȍљетни – пролећни

прòцикло уво – звук у увету који није последица перцепције
спољног него неког унутрашњег надражаја

процријев́ити се – несклад тела у време наглог раста: нагло по-
расти без повећања телесне масе 

прошо је ћос – каже се фиг. за уседелицу

пр̀тиште – рухо

пр̀ца – врста лошег сира

пр̀цати – није забележено у овом облику; него само са префик-
сима, при чему се у таквим изведеницама наглашава брзина, си-
лина, обиље, са углавном пејоративном функцијом, али је
семантички без икаквих ласцивних конотација: напрцати се
(пејор. наждерати се: Напрцо се оне овчетине па све бокће ко
стеона крава; упор. Опучио се једући); упрцати се (у бежанији,
уденути се у какав узан пролаз, „скапулати“: Те потеци, потеци
док се не упрцасмо у оно ждуло); спрцати (стећи, набројати:
Спрцо двајес година у гузицу, а још вози ђетињу); овде треба
додати и повратни глагол зањепрцати се, затрчати се, појурити
у трк, што се каже  „све ударајући ногама у гузицу“, где је нагла-
шена силина покрета ногу 

пс – гласовна група чији се први члан губи у источнохерцеговач-
ком говору:

псугреб > сугреб, сеновито место на којем је пас загребао ша-
пама

псоглав > соглав, пејор. човек који има главу попут псеће
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придржàник – закупац

призи́вати – прихватати, признавати кога 

приименак – надимак

прикри́чити – поновити заповест некоме да добро утуви; упо-
зорити некога да се држи договора

приљу́бити – спојити, принети нешто тик уз нешто друго; Није
вам ови рог приљубио уз атулу.

примáвати – помишљати, намеравати; Примаво сам, и толико
пута, да му то рекнем.

При́метна гомила – 1. као обичај, 2. топоним

при́парити се – примакнути се извору топлоте (огњиште, пећ)
да би се што боље угрејало

прѝпртити – упртити

прѝпушити  – потрчати за бегунцем, наћерати се (види то), на-
тиснути се (види то) за њим; потерати некога; Припушио га је
куцима, да је мого и уметаљке би бацо за њим.

прѝсмака – поименичено  присмакати, смок

присмáкати – јести уз хлеб и понешто мрсно (смочно); пејор.
Погледај оног лутора, срка чорбу а присмаче бркове.

присмòчити – фиг. умешати се у разговор, умешати своје прсте
у нешто; упор. Има и ту његовог масла; у изразу: свуђе при-
смочи

приспá’ло му се – спава му се

прѝсрати – пејор. придодати, неувиђавно, безобзирно се уме-
шати у разговор; упор.  Долити уље на ватру.

прѝставити – ставити на ватру да се кува (јело)

пр̀книште – стражњица;  Камо ђевојко пртиште? Ево
пркниште!

Пр̀љаге – плитко узоране њиве, топоним у Самобору

Прни га Лазине суботе – алузија на глад која наступа у пролеће
кад је „и у цара један тањир мање“; (Док млин мељуцка и гуза
прдуцка.)

прȅо – преко; Прео љета смо на катунима.

прòбојница – кањон; „пробојница Неретве“
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што би од пуре остало или што би се оставило, пржило се на
масти или на маслу, па смо то звали пржен-пура.“

Пустипуси – село у Херцеговини, упоредити са: Прдидо у селу
Сеоца у Пиперима („овај назив представља метафору за стрм и
слабо проходан терен“ В. Михајловић) и са Пучигуз (“метафора
за тешко обрадив терен“);  за семантику је врло илустративно:
Прнути од зóра.

пу̏сула – исправа, документ

пу́цањ – део дрнде (направе за ређење вуне)

Р

рàзабран – (за хлеб) „нарастао“, расквасан, рупичав; супрот.
Сплескан (у изразу: сплескан ко мазија)

разàбрати – односи се на жице основе приликом ткања
које треба правилно распоредити, тј. разабрати на вратилу 

разви́ће – развој, развитак

раздале́ко – међусобно удаљено

рàзура – рушење, спаљивање насеобине

разу́рен – разрушен

рàјтозне –  панталоне од сукна (раше) скројене попут оних за
јахање; од нем. Reithose, чакшире за јахање

рâколити – оглашавати се на посебан начин, попут кокошке кад
снесе јаје

расјајати се – расветлити се (од сунчеве или месечеве светло-
сти);  Расјајало се, мого би мрнђеле купит.

распрострањèње – распростртост, расутост по неком простору

Рâст – „село и сеоска општина у Невесињу“, семантика је у вези
са, иначе честим, губитком консонанта х на почетку речи, овде
речи храст; из Раста; Расно (сеоска општина у Мостарском
блату)

раставити се с бременом – породити се

растарвáнити – разбацати, направити неред

рàстегљај – мера за дужину; „дужина која је велика колико обје
у страну растегнуте руке“ (Дедијер)

531Ратко Шутић

псето > сèто, пас

псето > се́то, пејор. онај који има псећу („погану“) нарав (Мој
је Јевто       погани се́то.)

псећи > сетећи

псовати > совати 

опсовати > осовати (Осово он и Огњену Марију и све свеце
па наставио да врше.)

(упор. и месно име у Србији: Содерци < Псодерци, али са дру-
гом мотивацијом – десемантизација); (слично и глас. група ст,
где се губи други члан:

прораст > прорас

напаст > напас

ћетаст > ћетас (коњ), који има бели „цвет“ на челу 

Пу̀на пи̂ца гњидица – одгонетка: смоква

пу̀нигуз – композит од глагола пунити и именице гуз (овде: ме-
тафора за утробу, „благоутробије“, попут: гузица у композиту на-
бигузица), прозирна пејоративна алузија на прождрљивца,
ждероњу 

пу́нути – избацити снажан млаз ваздуха, одувати; Пунуо би га
ко мало воде са длана.

пу̏ње – вино које се о крсној слави носи у цркву и уз које се у
дому наздравља; „вино што се (о крсном имену) даје у цркву, и
с којим се у славу устаје“ (Вук), тј. које се прилаже цркви (Ко
издао, браћо, те јунаке / не предава пуње ни проскуре / него
пасју вјеру вјеровао“, Његош. ГВ) и уз које се држи здравица на
крсној слави; у једној здравици из Херцеговине: “Здрав си брате!
Гонио пуње за твога крснога имена ове године и догодине, и
млого љета и година, и ти и твоји унуци након тебе!“ (Грђић) 

пу́ра – јело од куваног кукурузног брашна; у љубињском селу
Убоско кажу да има три врсте пуре: пух-пура, пура зачињена
маслом „Так’а пура избацује мијуре, јербо је густа, па пухне и код
нас се севет тога звала пух-пура“; скроб-пура, ретка, кашаста
пура: „Ону ређу, кашасту, у којој није било масла ни другог мрса,
звали смо скроб-пура. Скроб-пура се највише јела и то осамо
или са вареником и кисјелином.“; пржен-пура, пржена пура „Оно

530 Ратко Шутић



С

Саваот – Јехова Себаот, „господ над војскама“

сȁдањи – садашњи

сакàретина – пејор. аугм. односи се на нешто старо (нпр. коњ);
микротопоним у атару села Врпоље (Љубомир) „Сакàретина,
стара чатрња са околним пределом“

саклòни и убрáни – спаси Господе

салаш – једини заклон под којим спава чељад у планини, у зони
такозваних најгорњих трава „на Вележи“; „Салаш се састоји од
двије сохе које држе једну гредицу, а онда је на њих набацано
толико шуме, да чува од кише“ (Дедијер).

самдру̀га – трудна; (додатак) синон. збабна, тешка, бређа, но-
сећа, зђетна

сáм ко ћу̂к. 

саморâнац – инокосник  

сам-самцит – наглашено сам; упор. го-голцат
Састали се курва и ђидија – састало се зло и горе; Вук: Удала
се курва за ђидију (Пословице)

сàч и сàксија – пека

сàчина – аугм. од сач (пека); у једној песмици за децу: Тупа-лупа
по сачини...; в. тупа-лупа
Сва се чуда раде на Часне Покладе.
Све јој здраво, дно јој пало – рекао неки Херцеговац за стару
шерпу

све прс у уво – запевати од задовољства

Свети Лука кабловима лупа – из сточарског календара: време
за повратак са стоком из планине;  још и: Свети Лука лучи и
облачи.
Све типа на типу – закрпа на закрпи

с’ вр’ себе – И мачка с’ вр’ себе гребе.
својàтати се – међусобно исказивати родбинска осећања; Они
се и сада својатају.
свóјта – род, родбина
свр̀бљива гузица – у клетви Дао ти бог орлове нокте а
сврбљиву гузицу!
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Рàч-до –  топоним, семантика раков до, попут имена села Ра-
кова Нога

рàша – „као ријетко сукно у четири нита... па се највише пла-
ветно продаје сељацима за чакшире...“ (Вук)

р̀бине – остаци неке направе или грађевине, нешто што је у
лошем стању, спремно за расходовање

ре́дак – значи број десет; у Љубомиру, нико пре Спасове дне
(када се приносе разне жртве, па и роваше јагањци) неће одре-
ђено одговорити непознатом човеку колико има јагањаца, тј.
рећи ће да их има неколико редака; в. везу између обредног
жртвовања и ровашења под одредницом ушкати 
ре́дити – припремати вуну за предење

р̀жани – ражани, прид. материје са губљењем самогласника а;
од ражи; ржани љеб; (попут: гвоздени, дрвени); Р̀жиште, мик-
ротопоним који се јавља више пута у селима Љубомира 

ри́кнути – најчешће се односи на изненадно рушење сувози-
дине (каменог зида без малтера); Бог нареди а дувар рикну; има
и шаљива згода како је неко једном у сефлуку (грешком) рекао:
Дувар нареди а бог рикну, па је то занавијек остало као поруга
уз његово име

р̀ке – рите, дроњци; Виђе ли какве је рке обукла, вас би свијет
у њима опросила.
р̀њага – хрпа, гомила

ровȁш – засек на увету јагњета 

ровашȅно – обележено засецањем увета, обележено уопште

ровáшити – в. ушкати
рòптати – патити, трпети болове; у клетви: Ропто од жигерица 
роса са шенице – обредна радња са пшеницом: На Ђурђевдан
ђевојке устају рано и умивају се росом са шенице.
рòточка – закрпа на мјешини

р̂с – телесна снага

рубèтине – пејор. одећа

ру̀тине – крпетине

ру̀ња – стидне длаке

р̀њага – хрпа, гомила
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скудити старом свату – у изразу Неће ме скудити старом
свату, не марим за то

Скупи ноге, путник си – Говорио је комита Симо Гордић док је,
неђе у Снијежници, јео црвљив сир из мјешине.

слàзити – силазити; Ми не слазимо с планине док нас снијег не
поћера.

слàзити се – одржавати родбинске везе међусобним посећива-
њем

слàмница – сламара, тип куће у Херцеговини, кућа покривена
сламом

слани гра’ – наут, леблебија

слàтити – нагло свући (гаће); упор. скалати

слаткòран – атрибут уз човека који радо једе

слѝва – шљива, топоними Сливље, Сливља (Дедијер)

Смео се ко црв у главњи.

смѝјес, су́мјес – удружење ради издига у планину

смјèсници или су́поници –  они који се удружују ради издига у
планину

смије́шли – смешно

смљèчна – овца или коза која се музе

смóчан -на -но – укусан, који се може присмочити

смòчити – присмакати,  узимати смочну намирницу (месо, сир...)
уз основно јело – хлеб 

смрад усмрђели – пејор. синтагма са значењем крајњег пре-
зира или моралног дисквалификатива

снèруке – супротно од наручито (оно што је добро прилагођенo
сврси или анатомији руке, шаке), атрибут уз неку алатку, посуду
и сл. која је погодна за употребу 

снује на село – каже се подругљиво за ткаљу која није добро
одмерила дужину нит̂и основе па јој за потребну ширину тканине
недостаје пређе; стога је принуђена да моли неку жену у селу
да јој позајми пређе за оснутак 

спѝла –  пећина, шпиља; топоним Спила

сре́ћо – подругљиво, са сасвим супротним значењем
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свр̀ћеле му се сузе – наврле му сузе на очи;  А њему се
сврћеше сузе у очима.

седеп сестро! – мила сестро!

сèдло – из морфологије краса: облик рељефа назван по слич-
ности

серáшћер – војсковођа 

сèрибјечва – семантика ове императивне сложенице може бити
у вези са апелативом (именичним делом) бјечва (види то) у сми-
слу:  лоше оплетена бјечва, па би се, као надимак, могао одно-
сити на лошу плетиљу; или је реч о некој згоди каква стоји и у
основи израза Посро гњате.

сèфлук – погрешка у бројању, процени...

Силан баје невољан пристаје.

Силом прди, рђом смрди.

сирити – фиг. за отезати, оклевати, нпр. кад неко оклева у некој
игри (скок из ћустека, камена с рамена); Шта ту сириш?!; упор.
олчумити 

сјàјна  –  за овцу која носи јагње; за друге животиње: скозна,
стеона, суждребна, супрасна, скотна...

сјáкало – човек који куне

сјáкати – упућивати тешке клетве

сјèкавица – чичак (Arctium lappa)

сјȅн – одраз карактерне особине на лицу; тешке сјени

сјȅра – вунена маст жућкасте боје; сјерна вуна, вуна са које није
одстрањена сјера; вуна са мање сјере служи за домаћу упо-
требу, за израду свакодневне одеће

скацѝмати се –  угојити се, засалити; в. кацара

скèврити се – телесно ослабити, сасушити се, „збабити се“

сколèтати – салетети, обрлатити некога

скочањити се – 1. одрвенити, осушити се; 2. фиг. укочити се од
хладноће; изведено од кочањ, дрвенасто стабло купуса

скрòбут, скробу̀тина – лат. Clematis flammula, витална жбуно-
лика биљка отпорна na жарку климу Херцеговине; Скроботно,
село у Рудинама; по истом моделу као и Ракитно,  Броћно
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сув̏ад – сушни предели; „област сувади на највишим партијама“;
у горњој Херцеговини

Сува љеба под сува ребра – одговори се, у шали, на питање:
Шта си јео?

су̀вогуза – пејор. мршава женска особа

су́возник – онај који са неким спреже стоку за превоз терета 

су̀вопизда – в. сувогуза

суву преко сирове – ногу преко ноге (прекрстити), метаф. за
ленштину

сукотина – пређа која је већ била уплетена у неки одевни пред-
мет па је „опарана“, тј. осукана да се поново уплете

суктати – липтати; пејор. сукћу му бале

су́ложник – онај који дели постељу са друим

су́мјеша – смеса, мешавина

Т

табијат – ар. ћуд, нарав, природа (Шкаљић)  

тàка – таква

такул̀ин – новчаник, бочаник (< итал. taccuino); у једној анегдоти:

Ђед Илија је био „тврд с репа дријети“ па је вазда држо
такулин у њедрима, испод накве џоке коју није скидо ни
љети ни зими – не би га, нако ћускијом, од њега мого
одбит. Једном, кад се био припарио уз пећ, приспало му
се. Па чим му је клонула глава на прси, повико му унук:
Крепа ђед, држи за такулин!

таман – баш; таман тако; прилошко: тек што

тàра – пређа навијена на вратило

тàрчуг – у загонеци Масан тарчуг по земљи се вуче (змија).

тàхта – даска

тàхтара – дашчара, тип херцеговачке куће

те – вишезначни везник:

онај те га (којега) части, наздравља

oни комад те је (који је) у њега 
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сплàвина – материјал настао воденим спирањем тла са виших
региона; „кишне сплавине“

спле́скати – плескањем обликовати, немарно обликовати 

ср̀пача – алатка за жетву која се прави од врха косе

спрàћати – угонити стоку у тор

спрèма – рухо (руво), мираз

спре́тати – стрпати

сприједа киле а отрага грбе – у једној клетви: Бог ти дао
сприједа киле а отрага грбе; види отрага

спу̀чен – закопчан; „спучен једном фибулом“

спу̀чити – 1. закопчати; спучен (за дугме) – од пуца; види за-
пучити, 2. фиг. нагло се покренути, одлучити се на неки корак

Стотину би кењаца ода њ одро – такве је конституције и
телесне снаге

стрàва – салијевати страве

Стрàјић козе пасе.

Стрепи ко овца ножа.

стр̀жево дрво – дрво са стржем, срчиком

стрѝжа оваца – стрижење оваца; у доњој Херцеговини обавља
се око Спасовдана, а у горњој Херцеговини око Видовдана 

стрлије́кнути – одлутати, „одмаглити“

стр̀менит – стрм

стру̀га – Јованова струга метафора за улаз у загробни живот,
Сви ћемо на Јованову стругу.

сту̀пчити – непрестано стајати, не седати ни за трен, бити дуго
„усађен на ноге“; Ево ступчим васцијели дан, откако сам се уса-
дила на ноге.

сту̀га – осећај мучнине у стомаку 

сту̀ха – биће из народне демонологије; још и: стува, здуха, зду-
вач, здухач, стуаћ, стуваћ – вједогоња; лећет уз стувама (у мно-
гим казивањима)

су́бјело – избледело, оно што је делимично изгубило боју

субли́зу – приближно, отприлике; Ту си неђе сублизу. (у про-
цени)
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удубљење на падини низ које се „обурвава камење и спуштају
одсечена стабла“ (Матичин речник), сл. Возник – микротопоним
у Осоју (Љубомир): „низа њ се спуштају, котрљају дрва“; бујични
ток за време обилних кишних падавина; топоним Тòчила

Tраг му се усмрдио – (клетва)

трèштине – иверци, иверје; у загонеци: Ћићун-бићун трешти-
нама засут (петао).

трипут седмак – двадесетогодишњак; Да сам, богдо, трипут
седмак па да типунем под грло.

трòгуза – пејор. прождрљива особа  

тр̀так – пејор. човек малог раста, ситне телесне грађе; у подру-
гљивој песмици:

На ливоди расте трнак

Њега коси паша-Тртак

Ману паша, трн полеће

Па му одби десно плеће.

тр̀томуд – наклапало, празнослов

тртòсити – несувисло говорити о било чему 

тру̀пина – аугм. од труп, подебело дрво, облица 

тру́са – народна игра, кукуњеш, пејор. „дрмогуз“

тру́сити – односи се на снег: суви снег који пада у ситним паху-
љицама; Тру́сина (изнад Дабра) је добила име по томе „што
овдје почиње најприје снијег трусити“ (Дедијер) 

Трч̀икљун – микротопоним „вијарац Леутара“, императивна сло-
женица од глагола трчати и именице кљун; наизглед непро-
зирна семантика, кљун метаф. птица; реалија: „1. Der Schnabel,
2. (у Ц. г.) врх од опанка“ (Вук); тумачење: сложеница од глагола
штр́чати, истицати се висином у односу на околину и реалије
кљун, топонима насталог по сличности са телесним органом (сл.
глава, ребро, кук, рог)

тр̀чипиш – нешто што тера на често мокрење; „скроба не-
фајдиша и млијека трчипиша“

туђопосла – жена која се бави туђим послом, која „завирује у
туђ тањир“;  супр. жена „о свом послу“
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онај те (што, који) стоји 

сједају те (и) једу 

те је (што је) с њиме заједно пио 

препо се те је (па је) побјего

те као и па (а уз то, и)

тèвсија – тепсија; Тевсијáница, микротопоним у атару села
Врпоље (Љубомир):  „велика плоча и у њој удубљење као тев-
сија“ 

тèмесућ – ар. потврда, исправа, запис; „писа овај темесућ
својом грешницом руком“

тенџера – тур. дубља бакарна посуда;

Шта ће њему кућа и пенџери

Ако нема ништа у тенџери!

тèркав посао – пипав, заметан посао; в. заметан

теста – друм, цеста; „двије су важне тесте“

тèчевина – добит, приход, зарада 

тинтоловка – „мастиљава“ оловка чије се „срце“ лизне језиком
пре писања 

тѝрац – нем. ветеринар

тирѝнтије – парампарчад 

тица пиговно – пејор. са двосмисленим пиговно: пи’ говно

тке, ткући – облици (през., гл. прил.) глагола ткати

Тóко – лично име

Тóковићи – патроним изведен од имена Токо („приименак“ једне
породице Самарџића у Дабру)

тòпрак – кућни праг, дом

торбòмеља – хладни северац који доноси сушу (зову га и
љут̀ина); тај метафорички назив у вези је са последицама суше
коју изазива: због недостатка воде млинови тешко мељу а и при-
носи су мањи, па се жито „носи у млин у торбама место у
врећама“ (Слијепчевић)  

тòчило (ген. мн. тòчила) – поименичено од глагола точити са
значењем сливати се, тећи, цурити; микрогеографски облик,
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ћу̀кас’ – онај коме недостаје део увета  

ћумбас’ (ћумбав) – ћумбава глава међеђа (медвеђа)

ћу̀пина – аугм. и пеј. од ћуп, презиме Ћу̀пина (Дабарско поље)

ћу̀рлик – свирала, фрула

ћу̀тка – дрвенасти део клипа кукуруза

ћу̀тук – комад дрвета погодан за хватање руком, 1. батина, 2.
фиг. замлата, глупак 

ћу̏ше, ћу̀ше – 1. магаре, магарац, 2. узвик за терање магараца;
породични надимак Ћу̏шевић (Љубомир) 

У

у̏бaо – ископана јама у којој се скупља вода

убрани Боже – 1. као израз чуђења, 2. у молби Господу: Боже
убрани и саклони.

увасулити азмàна – укротити силника; савладати силесију

у̀глијен – угљен

Удала се за бусана потплочана – фиг.  умрла

у̀длага – дрвена дашчица којом се имобилише место неког пре-
лома или ишчашења

удлâжити – ставити удлагу (види то) на место прелома, ишча-
шења

Удри рђом о тли! – Одреши кесу!

удрȍбљено – помешано (искидани хлеб и млеко), фиг. и једно
и друго

уђàшити – зајахати, узјахати; Један сјаши а други уђаши.

у̏же – као мера за површину, део ограде (види то) 

узаѝнат – упркос:

Дај ми, мајко, сира на тавици

Узаинат љутој млаћаници.

у̀згор – усправно; Ту им је некад било село, а сад су садо оме-
ђине – само је још једна кућа узгор.

у̀јамак – остатак пређе (крајеви) при ткању; Бог те сачуво од
ујамка и урезника и од жице вече уторника; в. урезник
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ту́љак – микрорељефни облик који подсећа на ступицу

ту́па-лу́па – ономатопеја ударања у добош; у једној шаљивој
игри са децом: дете се узме у крило па се лагано лупа по њего-
вом трбуху (као по добошу), уз песмицу:

Тупа-лупа по сачини,

Расли брци јуначини!

тући лук на глави – фиг. грдити, упорно звоцати 

ту́цањ – пурач; пејор. за човека  

Ћ

ћàћа, ћáћо – отац

ћàћава – она која личи, подсећа на оца (в. мајкава)

Ћаћић – патроним са јасном етимологијом 

Ће́но ма! – Има везе са арнаутским вабљењем или терањем
пса а: ћȅн (Тројановић)

ћимби́стра – подругљиво за уображену жену

ћи́ћун-би́ћун – полусложеница из реда оних које, у погледу се-
мантике, немају никаквав конкретни или апстракни корелат,
честе у загонеткама; необичан гласовни склоп даје им пејора-
тивни тон

ћи́шкати, ћи́шнути – ћушкати, ударити, „шутнути“, фиг. отерати
некога са положаја; Брзо су га чишнули отолен.

ћòрило – слепило, у клетви: Дао ти Бог ћорило (Ослепео, да-
богда)

ћòрин – пејор. за слабовидог или човека са једним оштећеним
оком

ћуб́а – космата глава; ћумбаст (у једном опису медведа при не-
очекиваном сусрету са њим); Ћу́ба, микротопоним у атару Шће-
нице (Љубомир), „врло стара крушка звана ћуба, зато што јој је
крошња личила на ћубу“; (Матичин речник: 2. чуперак косе [са
потврдама]: Имао је ћубу нарогушене косе на глави. Лал. фиг.
Гледао је за њима све док не утонуше у зелену ћубу узвишице.
Ћоп. – што, изгледа, није у складу са придевом ћубаст: ћубаста
глава козака. Моск.) 
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уцуцукнути – ономатопејска реч која иде уз једну врсту профи-
лактичне мере; означава глас који испусти преља и при том „уз-
мане навише вретеном“ ако је њиме некога случајно дотакла док
преде, да се дотакнути не „окамени“, тј. да не престане да расте 

учинци – кочићи којима се обележавају место од којег се мери
дужина основе за ткање и место до којег се протеже та основа 

У шали па привали.

ушкање – ровашење (у Љубомиру), обележавање јагањаца,
после Спасова дне; С. Тројановић је, како каже, примерима по-
тврдио (у делу Главни српски жртвени обичаји) „да је и рова-
шење уз стварну жртву првобитно било жртвени приносак који
се тек доцније практично показао“ (у функцији обележавања
ради распознавања)

у̀шкати – ровашити, обележавати јагањце засецањем увета
ради распознавања, пошто сваки домаћин усеца роваш (види
то) на одређеном месту 

у̏шљо –  вашљивац, фиг. ништарија, никоговић

у шта стариш – прекор некоме млађем

Ф

Фала руци и јабуци – говорна формула при захваљивању

Фала ти ко куми на колачу – говорни израз при захваљивању

фȅрмати – уважавати, обраћати пажњу (на некога, на нешто)

феслѝђан – босиљак (Ocimum basilicum) 

фр̀к – средишњи део пите савијаче

Х

хèрски – који припада Херама; „Неке ‘херске’ области нијесу већ
на територији старе Херцегове државе“ (Дедијер). 

хиљаде неједнакије (ријечи) – метаф. за грдњу

хумњачки путеви – путни правци којима се крећу они који те-
рају стоку у издиг, а који се поклапају са старим, средњовеков-
ним караванским путевима; кретање њима регулисано је
обичајним правом 
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Ујутру говоре на зло ти смркло, а увече на зло ти свануло.

у̏кости – израз за рвачки захват тело уз тело

умèтаљка – камен у игри бацања, уметања, „камена с рамена“;
Он ће му се с главом уметнути.

умèтнути се – наследити одређене особине од неког претка,
вргнути се  

У̀мњак – (в. Хумњак, у првом избору)

у̀мска ношња – ношња Умњака; „Мушки су примили умску
ношњу: носе гуњце мјесто бјелача“ (Дедијер).

уму́зати – мусти

у̀питијано – укувано (јело)

урȅзник – остатак конца при ткању, в. ујамак

усадити се на ноге – устати (из кревета)

усефити се – забунити се, погрешити; од ар. тур. сефлук, по-
метња, забуна 

уси́рати – сирити

утòлеглица – улегнуће, потолина; „тектонске утолеглице“ (Де-
дијер) 

у̀тор – жљеб

у три лика – синтагма која обележава стање свести поремеће-
ног човека

Уста му мраморем а вечера за морем – профилактични израз
при помену вука као хтоничног бића

у̀сташи – устаници (усташе); „За време анексионе кризе 1908. го-
дине побеже из Самобора у Црну гору 16 усташа“ (Слијепчевић).

усу̀кати – упрести; Усуко брчине од ува до ува. 

у̀тупити – упорно понављати 

уту́цати – кастрирати, шкопити

уту̀чен – кастриран, ушкопљен 

ућу̀тучен – укочен попут ћутука (в. ћутук) 

уцјèпина – уздужни жљеб на вратилу у који се утискује танка
метална шипка (шипало) која држи разабране нити основе да
се не одмотавају док се не намота довољно основане пређе (на
задњем вратилу) или тканине (на предњем вратилу) 
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Че́ро – лично име, Че́ров до у атару села Брова (Љубомир); по
народном предању, ранији назив породице Черовић (Дедијер) 

Чија њива томе жила, чија није томе двије – кад се заврши
моба на нечијој њиви, неко каже у шали: Чија њива томе жила,
а други дода: Чија није томе двије.

чѝтуља, чѝтула – књижица у којој су записани сви мртви из
једне породице или рода

човèтати – (уз чавељати у првом избору) брбљати, непрестано
говорити: 

Шта човеташ ту цијело јутро?

Оћу да човетам све док будем могла да човетам!

чорбòлок – прождрљивац, облапоран

Чудна грла гузица га трла! – поруга упућена некоме ко не зна
да пева

чукун̀друк, аугм. чукун̀дручина – грубо обрађен чобански штап,
штапина 

чупељ́ак – заостатак неког натруна у вуни; замршене длаке вуне

чу́чећке – чучећи; Не вјеруј ономе ко чучећке пиша.

Ш

шȁит божи – сведок божији

шакèтање – ударање песницама

Шàкота – патроним, можда аугментацијом од шака, који има ве-
лике шаке 

шаш(с)трук – менгеле, стега; метнуо му муда у шаштрук, има
сву власт над њим, држи га у процепу 

Шике тамо у гудине – шике, повик за терање свиња

шѝљеж – пл. од шиљеже (јесење мушко јагње)

ши́пак – 1. нар, сладунац и љутунац 2. гест у невербалној кому-
никацији; Ваља му нарав вреће шипака.

шѝша – таван

шѝшка – шија, потиљак; Црвени му се шишка ко у пијевца увор.
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Хумни́на – нижи, питомији крајеви Херцеговине са утицајем ме-
дитеранске климе; „Називи Хумнине, Рудине, Површи и Жупе
нијесу само топографски називи, већ и географски термини, који
већином обељежавају области приближних висинских, а сличних
климатских и вегетационих прилика“ (Дедијер).

Ц

цàревац – врста кованог сребрног новца; Сто комада сребрног
новца царевца.

цвијèљати – растуживати (дете)

цви́јет – бела мрља на челу говечета, коња

цȅнто – онај који се редовно покапа јелом; и фиг. неуредан човек

цѝганско весèље – каже се за ватру која се не разгорева него
тиња

цѝмента – малтер од песка и цемента

цôто – пејор. хроми човек

црв самòтвор – фолклорна творевина која одговара теорији о
самозачећу у биологији: учење о спонтаном зачећу које се те-
мељи на уверењу о јединству органске и анорганске материје
(лат. generatio aequivoca, generatio spontanea)

црвèница – врста земље, terra rossa

црна куђ̀еља – веровања у вези са црном куђељом: 1. ако човјек
срете жену са црном куђељом, треба да намакне капу на чело и
покрије звијезду, јер би га та жена могла простријелити; 2. „ако
има гдје закопана блага у земљи, то ће благо најприје наћи си-
рота ђевојка предући црну куђељу“ (Братић); у вези са тим види
леенду уз реч руцељ у претходном избору речи.

цуѓле – герм. кожни каиш којим се управља коњима за вучу; тур.
кајасе

Ч

чампàра – ланчић испод коњске губице који држи жвале

чàнтрати – непрестано говорити, не затварати уста

чáпати – откидати прстима, јести рукама; чапа ко Панто питу
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шклòпци – пликови код онога који је, верује се, нагазио на суг-
реб, тј. место где је пас загребао шапама, ископао земљу, па се
јасно виде трагови канџа

шкóлац – онај који похађа  или је похађао школу

шкòпац – 1. ушкопљена домаћа расплодна животиња, ушкоп-
љеник, 2. човек који шкопи (кастрира, јалови) бикове, овнове,
нерасте и друге расплодне домаће животиње, 3. шкòпци – хриш-
ћанска секта у Русији 

шкрàпа – чест облик у пластици карста настао хемијском еро-
зијом; „шкрапе су редовна појава овог карста“ (Дедијер) 

шпáрак – нешто мало уштеђено; у богорађењу једног просјака:

            Што је теби мали шпарак

            То је мени голем дарак

            И велика задужбина.

шпѝјода  бàшлија – украсна игла за закопчавање

шта ми ти је да ми ти је  – друго (народно) име за загонетку

штѝм – вуна нешто мало лошија од власи (види то); вуна са
мање штиме, за домаћу употребу, штим за чарапе и остало пле-
тиво

Што у̀муз то у̀гуз – метаф. о оскудици; упор. Све дан и нафака.

штр̀ка-мр̀ка – у једној подругљивој песмици о кобили: 

А каква је, три је клала вука,

Штрка-мрка а трбу’а нема! 

шће́р – ћерка

Шу̀мњак – становник Шуме
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Чедомир Говедарица, Нови Сад

ИМЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ГАЈДОБРИ

Уобичајено је да васпитно-образовне и здравствене установе,

па и радне организације, у свом називу, поред основне

делатности, носе име неке познатије личности из те области или

из шире друштвене заједнице, а најчешће је то име познате

историјске личности, научника или уметника. 

Основна школа у Гајдобри, у својој дугој историји, није носила

име неке познате личности све до 1918. године. У њеном називу

фигурирала је само основна васпитно-образовна одредница.

Она је радила и развијала се зависно од актуелних друштвено-

политичких околности. Њен развитак може се поуздано пратити

од досељавања немачких породица на ове војвођанске

просторе из разних покрајина јужне Немачке у Гајдобру 1764–

1765. године, у склопу тзв. Средње терезијанске колонизације.

Немачки живаљ је био подстицан да ствара услове за бољи и

разноврснији друштвени  живот, да води бригу о здравственим

и културно-образовним приликама. Немачки насељеници на

овим просторима најпре отварају своје школе. Знамо да  давне

1869. године  њихова школа у свом називу  има само одредницу

„Општинска основна школа’’ која има четири разреда и наставу

само на немачком језику. То име је школа носила све до 1918.

када је створена заједничка држава Срба, Хрвата и Словенаца.

Тада школа добија нови назив ,,Државна основна школа’’. Она

је имала четири  разреда, а настава се изводила на немачком и

мађарском језику, јер су тада у Гајдобри претежно живели Немци

и Мађари, а постојала су и одељења са малим бројем ученика

са наставом на српском језику. То име је школа задржала све до

1930. када тадашњи месни школски одбор тражи од

Министарства просвете Краљевине да се промени име школе,
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никада расправљало, као што ни колонисти из јужнонемачких

крајева нису променили име мале насеобине српског живља на

чијем простору су насељени 1764. године. Имена су добили:

сељачка радна задруга  и млин, а о промени имена школе и

здравствене станице тих послератних година није се ни

размишљало. 

Иницијатива да се школи да име појављивала се крајем

педесетих година, прво од стране појединаца, пре свега

пензионисаних ратних официра којих је у Гајдобри било све

више, а касније и од појединих грађана. У школи, међу

наставницима,  о давању имена школи почело се разговарати

после изношења јавних мишљења бораца и неких родитеља.

Тада су многа села у бачкопаланачком срезу, где су настањени

колонисти, променила име и села и школе. Тако је некадашњи

Чиб преименован у Челарево, а Букин у Младеново. И школе у

тим местима добиле су нова имена, па је основна школа у

Челареву добила име „Здравко Челар“,  по народном хероју из

Босанске Крајине, одакле су досељени његови становници. У

Младенову је школа добила име „Моша Пијаде“. Села у којима

је било мање колонистичких породица задржала су  своје старе

називе, али су им школе добиле  нова имена, па је основна

школа у Обровцу добила име „Жарко Зрењанин“, у Товаришеву

„Милета Протић“, Силбашу „Браћа Новаков“. Основна школа у

Пивницама добила је име „15. новембар“, по датуму када је село

ослобођено, а основна школа у Деспотову  названа је „17.

октобар“, такође по датуму када је село ослобођено од

окупатора. Основне школе у Бачкој Паланци понеле су имена:

„Петар Драпшин“, „Веселин Маслеша“, „Клара Фејеш“, па и две

средње школе: гимназија је добила име „20. октобар“, а

економска школа „Др Радивоје Увалић“.  (Данас Основна школа

„Петар Драпшин“ носи назив „Вук Караџић’’, а школа „Клара

Фејеш“ назив „Десанка  Максимовић’’.

Иако су све школе из окружења промениле називе, о имену

Основне школе у Гајдобри почело се размишљати доста касно.

да она добије име познатог културног радника и политичара

Јосипа Јураја Штросмајера (1815–1905), бискупа и доктора

теолошких наука из Осијека. Просветне власти тај захтев

одобравају и први пут уз основну одредницу школа добија и име

и на свом  штамбиљу:  Основна државна школа „Др Јосип

Штросмајер’’. Ово име школа је носила све до  1941. Године,

када Бачка потпада под  мађарску окупацију. Тада основна

школа у гајдобри добија ново име: „Мађарска краљевска

државна школа’’. И тада у школи раде само четири разреда са

наставом на мађарском наставном језику. Октобра 1944.

Гајдобра је ослобођена од мађарског окупатора и основна школа

добија ново име ,,Државна народна школа’’. На штамбиљу и

печату школе ставља се петокрака.  Настава се организује само

на српском језику у четири разреда школе. Ово име школа је

задржала све до 1947. када се број ученика нагло повећава. И

родитељи и ученици желе да се, после четири разреда основне

школе, продужи школовање. Настаје и друштвена потреба за

тим и зато се отварају прогимназије, које трају још три године и

имају седам разреда. Прогимназије су биле отворене у Бачкој

Паланци и у многим селима тадашњег среза па су ученици из

Гајдобре морали да наставе школовање у Бачкој Паланци или

у Силбашу. Та прогимназија са седам разреда 1948. године

прераста у непотпуну гимназију, да би 1950. постала

осмогодишња основна школа која има четири разреда разредне

и четири разреда предметне наставе. Школа у Гајдобри зове се

Осмогодишња основна школа, и то име носи све до априла 1959,

када добија име Основна школа „Алекса Шантић“.

Одмах по досељавању наших породица у Гајдобру, претежно са

подручја Херцеговине, промењени су дотадашњи називи улица,

па је, нпр. некадашња Кумановска улица добила име Бориса

Кидрича. Тако су добиле нова имена и остале улице у Гајдобри:

МаршалаТита, Мира Попаре, Петра Драпшина, Сутјеска,

Зеленгора... Називи радних организација, здравствене станице,

па и школе, споро су се мењали. О промени имена села није се
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није желео да се тим поводом расправља о тим детаљима из

његове биографије. Независно од тога, он је посао учитеља и

директора школе тако стручно и савесно обављао, да је био

цењен и поштован и од наставника, и од ученика, и од родитеља

и грађана. Тај његов предани васпитно-образовни рад

овековечен је и спомен плочом која се сада налази на улазу у

школу. Директор Милојковић припитао ме је да ли ја, као млади

учитељ, некадашњи ђак ове школе и тада друштвено-политички

ангажован у општини, имам неки предлог за име школе, будући

да се тада у општини о многим стварима одлучивало на

политичком нивоу. Ја нисам имао никакав одговор, али смо се

сложили  да се о имену школе поведе разговор у колективу

школе и на Савету за просвету. Председник  Савета био је

директор Милојковић, а ја члан. Чланови савета, поред нас из

школе, били су и представници Савеза бораца, омладине,

Здравствене станице, Сељачке радне задруге, представници

родитеља и други. О имену школе се расправљало на првој

следећој седници Савета. То је била и посебна тачка дневног

реда. Вођена је дуга и жучна расправа. Упућене су, при том,

оштре критике на рад школе: да школска зграда после рата није

кречена, да су олуци дотрајали, кров прокишњава, димњаци

„процветали“ и склони паду, намештај и наставна средства

дотрајали и застарели, да нема спортских терена за ђаке и

омладину, да је школско двориште тесно, да санитарни чвор није

функционалан... Та жучна расправа се проширила и на рад

општинских установа, Здравствене станице која има само једног

лекара опште праксе, без стоматолошке службе и без апотеке.

На удару су биле и радне организације: Сељачка радна задруга,

трговина, занатске услуге и сл.

На Савету  је донет јединствен закључак да се о имену школе

покрене широка расправа у општини, а предлог ће дати школа

после расправе на општем родитељском састанку и у

друштвено-политичким организацијама: Савезу бораца,

партијским организацијама и другим општинским структурама.
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Тако је крајем 1958. Срески комитет КП организовао једнодневни

семинар о идеолошко-политичком раду младих: омладине,

пионира и подмлатка црвеног крста у основним школама. Ја сам

тада био млади почетник учитељ у школи, а истовремено

задужен за рад подмлатка. Тадашњи директор школе Чедомир

Милојковић послао ме је на тај семинар у Бачкој Паланци. На

семинару су били све млади учитељи и наставници који су

радили у школи са омладином и пионирима. Било је упадљиво

када су читана имена учесника семинара из свих основних

школа среза и имена  свих школа. Свака школа имала  је своје

име сем школе у Гајдобри. На том састанку је Драгослав Лифка,

директор Основне школе „Веселин Маслеша“ из Бачке Паланке,

био задужен, од стране Комитета, за идеолошко-политички рад

са младима у школи. Он ми је у паузи семинара пришао да се

упознамо, а истовремено са чуђењем ме запитао: „Како ви

Херцеговци у Гајдобри, једини у срезу, не мењате име ни села

ни школе, а имате доста познатих личности из Херцеговине, из

НОБ-а и ваше прошлости, чија имена могу да понесу оба села и

обе школе у једној и другој Гајдобри.“ Ја на то нисам имао

никакав одговор – прећутао сам ту његову примедбу. Он је рекао

истину – ни после тринаест година од колонизације у Гајдобри

нисмо променили име ни селу ни школи, иако је то у другим

срединама давно учињено. 

Ја сам сав материјал и утиске са семинара пренео директору

школе Чедомиру Милојковићу. Он ме је пажљиво саслушао.

Сложили смо се око тога да је требало раније дати име нашој

школи, јер су то учиниле  многе школе, не само у срезу, него и у

покрајини. Тада ми се поверио: и он је о имену школе

размишљао много раније, али се уздржавао да то  јавно

саопшти, поготово што он тада (а ни касније) није био члан

Комунистичке партије. У то време било је нормално да сви

директори буду и „политички организовани“. Иако је било

покушаја  да га приме у Партију, он то није желео, можда зато

што је његов отац имао предратна одликовања за заслуге, па
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народног хероја из НОР-а са подручја Херцеговине. Тако је

пензионисани мајор Ристо Праменко  предлагао да то буде

обавезно име народних хероја Саве Ковачевића или Влада

Шегрта. Рајо Ковачевић је предлагао имена народних хероја

Влада Шегрта или Дукице Граховца. Било је предлога  да школа

понесе име Мира Попаре или Благоја Паровића. На осталим

скуповима: партиским састанцима, збору бирача,  па и у неким

радним организацијама, било је више предлога да то буде неко

познато име из Херцеговине, јер је највише становника у

Гајдобри са тог подручја. Доминирала су имена  народних

хероја, али и других истакнутијих политичких личности са

подручја Југославије. После тог низа предлога из села, почели

су се изјашњавати и поједини чланови из школе.

Пошто сам био задужен од Просветног савета да координирам

те разговоре, често су ме на састанцима провоцирали да и ја

кажем своје мишљење. Ја сам о имену школе доста дуго

размишљао. Тешко је било супротставити се мишљењу Савеза

бораца, сличне предлоге подржавали су и поједеини грађани,

посебно на зборовима и општем родитељском састанку. Ја се

интимно са  њима нисам слагао, поготову јер  су многе улице у

селу понеле имена народних хероја и значајних личности из

НОБ-а. Знао сам да у неким селима, попут Вајске и

Степановићева, где претежно живе насељеници из Херцеговине,

школе носе име херцеговачког писца Алексе Шантића. У то

време је доста школа носило његово име Алексе Шантића, не

само у Мостару и Бања Луци, већ и у другим градовима. Песме

Алексе Шантића су тада биле и у читанкама за основне и

средње школе. Његове родољубиве  песме „Остајте овде’’, „О

класје моје’’, „Ми знамо судбу’’, као и драмски приказ

,,Хасанагиница’’, биле су у програмима за основну школу.

Севдалинку „Емина’’ певали су .многи наши Херцеговци. Те

године наставник српског језика  у нашој школи био је Милан

Милошев. Он је тада са ученицима старијих разреда припремао

Шантићеву „Хасанагиницу’’,  да је прикаже грађанима Гајдобре.
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Сугерисано је да то буде име неке познате личности са подручја

Херцеговине: неког народног хероја, научника, уметника, име

које ће бити понос садашњим и будућим  генерацијама.

Ми из школе добили смо задатак да те закључке Просветног

савета реализујемo. Ја сам тада обавио разговор са секретаром

Општинског комитета КП другом Љубом Копривицом, а директор

школе са секретаром општине Велимиром Новчићем, и са

Спасојем  Граховцем. Они су подржали идеју Просветног савета

и изразили свестрану помоћ у решавању тог питања. Захтевали

су да предлог имена буде донет после широке расправе на

нивоу школског колектива, школског одбора, родитељских

састанака, збора бирача и друштвено-политичких организација.

После тога, покренута је широка расправа у селу у којој су се

чули разни предлози, а највише их је дошло од Савеза бораца.

Тај савез је имао много чланова, највише оних који су ту били

настањени, а многи официри из ЈНА посећивали су своје

родитеље, па су и они у знатној мери утицали на рад општинских

организација. Они су били навикнути на организовани рад и

радну дисциплину па су им сметале многе слабости које су се

испољавале на нивоу Општине. Упућивали су оштре критике на

рад општинских власти. Чак су организовали и један одлазак о

свом трошку у Београд („у маршалат“, како су говорили) да се

жале на слабости које су уочили у Општини. То је био

ненајављени одлазак, па их је у влади примио неки службеник,

саслушао их и упутио да све проблеме реше у Општини и Срезу,

а не у Републици. Општина је била тада сиромашна, без

индустрије, финансијски је пословала само од убраних пореза

од пољопривреде, трговине и угоститељства и делимично од

месног самодоприноса. У таквим условима било је тешко

задовољити многе потребе становништва.

Неколико месеци се у селу разговарало о имену школе.

Најжучније расправе вођене су у општинској организацији

Савеза бораца НОР-а.  Сви чланови, а посебно  пензинисани

официри, залагали  су се за то да школа понесе име неког
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Гајдобри. На зиду школске зграде постављена је табла са новим

именом, а од 1974, када су обједињене  основне школе у

Гајдобри и Новој Гајдобри,  у назив је унето: ...и Новој Гајдобри.

Огранак Вукове задужбине у Гајдобри 2005. на предњем зиду

школе, где се налази улаз у зграду, поставио је спомен плочу

Чедомиру Милојковићу, дугогодишњем ушитељу, васпитачу и

директору школе. Преко пута, наспрам школе постављена је и

биста Алекси Шантићу. Те 1959. донета је одлука на школском

одбору и наставничком већу да се 27. мај, дан рођења „Алексе

Шантића’’, редовно прославља као Дан школе уз пригодан

културноуметнички и спортски програм. Први Дан школе

прослављен је већ 1959. На свечаној академији говорио је

директор школе Чедомир Милојковић. Изведен је богат

културноуметнички програм: Драмска секција је извела

Шантићеву „Хасанагиницу’’, школски хор извео је неколико

песама из Херцеговине, рецитоване су Шантићеве песме, чуле

су се и гусле, а у школској учионици изложени су технички и

ликовни радови деце из вртића и ученика од I do VIII разреда.

То је био празник и школе и села. 

Наша основна школа има дугу и богату историју. Из њених клупа

изашле су све бројне генерације. У њој је основно образовање

стекло више од тридесет доктора наука, велики број лекара,

инжењера, професора, правника, економиста и других вредних

стручњака, на десетине врхунских спортиста. Они се поносе

својом школом, а школа и грађани Гајдобре се поносе њима.

Извори:

1. Радивоје С. Пудар,  „Од буквара до интернета – школа у

Гајдобри од 1767. до 2010.“, „Изворник” (2010).

2. Чедомир Говедарица, „Основна школа у Гајдобри“, Билтен

Огранка Вукове задужбине у Гајдобри, 2004. 

3. Мала енциклопедија просвете, том III, Београд, 1986.

4. Архива Основне школе „Алекса Шантић“ у Гајдобри.
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Она је успешно припремљена и изведена, не само у Гајдобри и

Новој Гајдобри, него  и у другим селима на подручју  Бачке

Паланке.  Све ме је то подстакло да предложим да име школе

буде име херцеговачког песника Алексе Шантића. Тај предлог

сам прво саопштио колеги Милошеву. Он се одмах с тим сложио,

и то пренео директору школе. Директор ме је сутрадан позвао у

своју канцеларију да ми каже како се слаже са мојим предлогом

и да ме обавеже да ја тај предлог припремим  и обраложим на

школском одбору и наставничком већу. Тај договор смо и

остварили. На првој седници наставничког већа, која је одржана

јануара 1959, на почетку другог полугодишта, посебна тачка

била је  расправа и утврђивање предлога за давање имена

школи. На тој седници је било врло конструктивних предлога.

Тако ја наставник историје Бора Милетин предлагао да школа

понесе име Светозара Марковића или Жарка Зрењанина,

учитељ Душан Рајић се залагао за то да школа добије име

Доситеја Обрадовића или Јована Јовановића Змаја. Ја сам

предложио име Алексе Шантића. Било је и других предлога,

претежно од стране наставника, а мање од појединих учитеља.

Повела се жучна расправа. Сви предлагачи трудили су се да што

убедљивије образложе своје предлоге, али мој предлог је

наишао на одобравање већине чланова наставничког већа,

највише стога што је реч о песнику из Херцеговине, чије се

песме налазе у програмима школе и читанкама, а неке од њих

се често рецитују на школским  приредбама. После те расправе

једногласно је прихваћен мој предлог да основна школа  у

Гајдобри добије име Алексе Шантића (1868 –1924). Тај предлог

је потврдио и школски одбор. Он је у писменој форми достављен

Савету за просвету општине. Пошто је предлог прихватио и

Савет за просвету, директор школе га је, заједно са секретаром

општине, писмено уобличио и упутио одговарајућем

републичком органу на одобравање.  Није се дуго чекало на

одговор.   Наш предлог је позитивно решен и од априла 1959.

школа у Гајдобри зове се Основна школа ,,Алекса Шантић’’ у
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О  љ у д и м а  и  з а н а т и м а

Далибор Пејак, Силбаш

МЕСАР БРАТИСЛАВ БРАТО ПЕЈАК ИЗ СИЛБАША

„Лепо послажи те саламе, исти размак између штапова и немој

да се додирују ни међ’ штаповима ни међ’ собом. Тако, добро је,

дед’ сад пали бренер да заукамо ватру. Морамо постићи праву

температуру у центру производа да би га термички обрадили.

Сложи та дрва к’о свет. Онај велики комад од вишње још мало

лево. Немој никада заборавити буква, багрем, коштуњаво воће,

све је к’о метак за сушење. Рек’о сам ти, тај велики комад од

вишње мало лево и тако га и намести... уф! уф! уф!... Сад’ да си

код Швабе већ би ти шљагу залепио. Е, сад је добро, кренуло је

како треба, ако Бог да јешћемо вруће саламе за три сата. ’Ај’ сад’,

благо мени, полако, иди и донеси литру белог, сам’ припази да

те баба не види, торокаће ми целу ноћ... Сипај ми у чашу... Ти

опет нећеш (одмахује руком), никада прави мајстор нећеш бити.

Е ви’ш како се лепо распламсала ватра, притвори та врата па да

ти опет испричам како смо деда-Урош Содаревић и ја бреновали

саламе и сланине ономад у Парабућа (Ратково) пре педес’ го-

дина...“

Биће да је прошло и добрих 20-ак година, а још ми одзвања свака

његова реч, мајку му, као да је јуче било. Ја пред пунолетством,

он већ добро загазио у седамдесете, али однос – као два

вршњака. Сваки пут иста прича кад год дођемо до пушнице: 

– Знаш, Брацика мој, месар може свако бити. Ал’ пушничар и ко-

басичар... то мож’ само кад добро испечеш занат.

–  А кол’ко си га ти пек’о? – питам значајно, као да потражујем

информацију од животног значаја.

–  Е мој деране, печем га, ево, већ  шездесет година и још га ис-

пек’о нисам. Знаш како сам те учио. Све, све, али занат.“

Ето ти сад’... а ја био убеђен да сам у три године рада већ све

научио што се научити може и самоуверено тврдио како све

знам. А ево сада имам утисак да сам добио његову тадашњу
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пут Немачке. После сам закратко радио код другог мајстора, а ту

се већ и рат поч’о заукавати. Нисам се ни снаш’о к’о свет. Слудио

нас рат: те краљева војска одавде, одједаред стигли партизани,

Мађари мобилишу у своје редове, а Руси нас похапсили к’о ма-

ђарске војнике па – правац логор! – старе очи су опет засузиле.

– Јеси ли дуго био у логору ? – запитам, а знам да одговора нећу

добити. 

–  Немој ме то ни питати! – одмахује руком, а онда: чувена не-

мачка реч коју сам чуо толико пута! Био је велики верник, редовно

недељом одлазио у цркву и трудио се да живи живот у неким мо-

ралним оквирима тако да му је било тешко преко уста превалити

псовку. Међутим, ствари и догађаје којима је био дубоко разоча-

ран имао је обичај да окарактерише кроз једну једину реч, и то

на немачком: Scheiße! 

–  Шта је било после? – питам да скренемо тему.

– Е после... Прош’о рат – беда, сиротиња! Поч’о мало радити у

Торжи, ал’ закратко. Видим лете године, треба ми се женити, а

ни кучета ни мачета немам. Само занат у рукама, ал’ занат је

сваки злата вредан, само га поштивати мораш. У Парабућу сам

упозн’о твоју баба-Ђурђу, видим: права домаћица, све зна ра-

дити, кућу држи у реду, па се мислим, ај’ се ти Брато жени док

још имаш прилику. И тако... оженим се, реко’ са’ ћу се полако

кућити и стварати фамилију.

И ето, таман што ћемо твоју тетку добити, дође ми позив за слу-

жење војне обавезе. Две године сам служио к’о радиста, пуно ми

је војних тајни кроз руке прошло и врбовали ме да останем ра-

дити при војски, а ја сам само машт’о о томе како ћу се кући вра-

тити и радити свој занат, и како ћу једног дана имати своју радњу

’ди ће стајати табла МЕСАР. Вратио сам се из војске и запослио

се у Буљкеса. Ту је била велика кланица и нас доста мајстора је

ту радило. Прво сам радио у самој кланици, па к’о мајстор на пан-

гловању, најпосле мало и на топлој и хладној преради меса, а до

краја сам био и пословођа.

Ту смо, у Буљкеса, твоја баба и ја изнајмили кућу. Ја сам иш’о на

пос’о, а она по кући радила и одрањивала нашу ћерку, твоју

тетка-Невенку, а набрзо смо и сина добили, твог оца Николу. Није

ми лошо на послу било, ал сам и даље сањ’о како ћу једног дана 

памет, те и што сам знао не знам, а радим, Богу хвала, више од

двадесет година. Биће да ћу и ја морати још дуго да га печем.

–  Деда, а када си отишао на занат?

–  Давно било, тридесет и шесте. Им’о сам четн’ест година. Отац

им’о нас четворицу синова и једну ћерку. Није им’о капитала да

нас обезбеди па је решио да ћерку остави у кући, а синове – сва-

ког на занат! Ја био најмлађи, па поледњи и отиш’о. Када је

дошло време уз’о ме мој Злата за руку па правац Нова Гајдобра,

код месара. Ни пит’о ме није шта ’оћу да будем, а ја још зелен па

дању радим к’о прави човек, а ноћу дречим к’о мало дете. Ето

видиш (очи су засјале на тренутак), и сад’ ми се дречи кад’ се

сетим. Био мајстор добар човек, Шваба. Ту сам код њега и не-

мачки проговорио. У Гајдобри су тад’ само Швабе и живиле. Кад

си тамо к’о да си у Немачкој. Мајстор ме јако завол’о, био сам им

к’о син, јер су имали три ћерке...

Шегртска слика са краја тридесетих година XX века

–  Да ниси мало брљао нешто са ћеркама? – питам уз осмех,

имајући у виду да су биле његових година.

–  Ај’, мани се !  – прекорева – Није се то тада смело ни помис-

лити. Дрек’о је мајстор када сам отиш’о од њега после три године.

То нису биле добре године. Спрем’о се рат, а мајстор к’о да је

знао да ће све те Швабе морати напустити своје куће и кренути
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сам се к’о добар мајстор. Било је у Силбашу тада више месара

и сви су добро радили. Није било замрзивача к’о данаске, па се

пуно више месо куповало и трошило фришко. Постојале су, до-

душе, и ледаре, које су током зиме правиле лед и чувале га, па

га после у летње доба продавале. Радио сам мало код једног

мајстора па код другог, па онда мало и у компанију... Е сад’, добро

запамти шта ћу ти кас’ти: Ради како год ’оћеш и кол’ко оћеш, само

немој ни с’ ким у компанију. Ништа ту лепог нећеш доживити. 

Добро то запамти... Кад сам мало ојач’о, отворио сам прву само-

сталну радњу. Изнајмио сам простор и почо радити. Им’о сам

доста муштерија и пос’о је иш’о. Помислио сам како све добро

иде сад’ још само да купим већу кућу ’ди ћу имати своју радњу и

бити свој на своме. Почео сам свој план и остваривати, ал’ време

било какво је било. Добијем наређење да морам радити у за-

дружној месари.     

Пуно се земљорадње радило, пуно људи од надница живило, а

задруга имала своје економије ’ди су ранили стоку и свиње. Тре-

бало је мајстора који ће ту радити и који ће сав тај народ прехра-

нити. Није то задуго било, ал’ сам се ту нарадио за два живота. 
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имати своју радњу и бити сам свој газда. Скупио сам нешто но-

ваца, срце ме вукло у мој Силбаш и решим се вратити. Купили

смо неки мали кућерак, ништа посебно, ал’ коначно смо имали

нешто своје. Није лако време било, радио сам све и свашта, не

само у занату, него и на кудељари, и к’о магационер, и к’о шупер.

К’о је ’ди смео у кући заклати иш’о сам да радим, ал’ било оно

време несретно кад’ је власт фендовала па смо и њушке сви-

њама везивали да не скиче кад’ се кољу.  Свега је било. Показ’о
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јутра до сутра, ја натраг, а баба у радњи за пањем и на пријему

новаца. Мало-помало, купили смо опрему за радњу – так’е у Сил-

башу није било! Купио сам и машине как’е је мало који мајстор

им’о, а им’о сам и међ’ првима у бачкопаланачкој општини рас-

хладни орман који је радио на струју. Покојни Владимир Лешков

ми је пуно помог’о да га купим, а кад’ је стиг’о дошли су ђаци из

школе да виде чудо – ради на струју, а лади месо! Једва сам

наш’о у то време мајстора који ће опра’љати и одржавати тај

фрижидер. Био је то Рајко Гаћиновић из Нова Сада, фини човек.

После смо се окумили и децу сам му крстио.

То су била већ лепша времена. Јесте да се десило и кадгод да

морам спавати у корпи с’ чукама поред казана, ал’ није ми тешко

било... 
– Шта сте правили од производа? – питам, а знам, него нека на-
стави са причом.

У месари 

– Е, а шта нисмо: шварглу, џигерњачу, барена ребра, барену сла-

нину, барену коленицу – чак смо и само тако кувану баротину

продавали људима у рано јутро када крену у надницу; па онда:

летње кобасице, зимске кобасице, па шунке, па сланине, па пече-

нице и вратове, па саламе свакојаке од тиролских до шункарица,

ех... Својевремено сам технолозима из тадашњег ВЕНЦА, то што
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Кад’ сам се коначно отрес’о од те обавезе, прво што сам урадио

је било да одем у дућан и купим каду. Дон’о сам је кући и каз’о

баби да ми је сипа пуну воде да се оперем од свих задруга и ком-

панија! – насмејао се. – Било је тешко, ал’ нисам смео посустати.

Положио сам ше’сет прве мајсторски испит за ВКВ месара пред

комисијом. Коначно сам био близу тога да остварим свој сан.

Купио сам већу кућу са локалом напред и коначно отворио своју

самосталну месарску и кобасичарску радњу, у својој кући и у

свом локалу. Напред у локалу је била месара, а назад у задњим

просторијама кланица са пратећим просторијама. К’о сваки прави

мајстор имао сам и шегрте које сам учио занату. Радило се од
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је сад НЕОПЛАНТА, дао технологију и рецептуру за једну врсту

саламе коју су призводили под именом СИЛБАШКА САЛАМА. 

–  А јесте ли имали адитиве за саламе као у данашње време,

или…?

– Није било ти’ прашкова ко данас. Имали смо шалитру па сам’

мало на вр’ ножа, јербо ако метнеш више онда може бити опасно.

– А каква сте црева користили,  је ли било вештачких као сада? 

– Scheiße, само у природна, свињска и говеђа дебела, свињске

кате и бешике, овчија танка за кобасице... Нема ти лепше од при-

родних црева. Данаске би све сам’ на брзину да одраде. Не мож’

тако. Није ни та свиња нарасла за један дан... ’ај’ сад полако до-

неси један добро оштар нож да присечемо саламу да видимо

каки је пресек, канда су готове...

И ето, ја још увек печем и печем, ал’ што сам старији све сам

мање сигуран да ћу га испећи. Занат као занат, сваки је леп, а

има сваки и мана, али чини ми се да сваки чува неке своје недо-

кучиве тајне. Имао сам луду срећу да свој учим у рукама правог

мајстора који ми је уз то још био и деда. Нисам у потпуности си-

гуран да могу скроз објективно написати ову причу. Можда сам

ипак мало субјективан и „у сукобу интереса”, јер поред три унуке,

ем што сам био најмлађи, ем што сам био једини унук, а још на-

дасве прихватио се заната који је он волео (упућени причају да

се три дана није трезнио када сам се родио, али све је то у духу

мајсторског живота)... Времена су се, додуше, мало променила.

Можда не пуним баш сваки производ у природна црева, можда

многе операције у послу и не радим баш на начин на који их је

радио мој мајстор, али дубоко сам убеђен да би био поносан на

знање које ми је усадио и на све оно што сам временом постигао.

Кажу да је учитељ био добар ако га ученик превазиђе. Нажалост,

нема више мајстора који би могао потврдити да ли јесам добар

или нисам. Пећи ћу свој занат још дуго, надам се, а врхунац свега

јесте да све стечено знање предам некоме ко буде вољан да га

прихвати. 

Нисам више сигуран какав сам шегрт био, давно је то било када

си ме подучавао... А нема дана да те не споменемо и ја и сви они

који су те познавали и који и дан-данас радо наврате. Нека твоја

прича не остане неиспричана.
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Илија Марковић, Нови Сад

СРЖ ЈЕ БИТ ИЛИ НЕ БИТИ

Из тупог угла и коцка је округла, из правог угла афоризми су
прави, у право време, на правом месту – у Гајдобри. Ако су
афоризми мождани удари, будале су поштеђене удара само зато
што будале бирају будале да би будале од будала правили
будале. Стога се намеће питање како читати ову књигу: спреда
ради реда или отпозади реда ради? Ако читаоци читају између
редова, онда и писци треба да пишу између редова. Да није
глупости, за афоризам се не би ни знало, нити би Крчмарови
афоризми били блесак духа над блесавом збиљом, слатка мала
тајна на врху језика, три мисли у две речи, књижевно дело у
наставцима – настављају се тамо где памет стане. Зато памет у
главу, главу међу ноге. 
Прво признање изнуди љубав, а остала полиција. Мада је
полиција заслужила већа признања од оних која је изнудила.
Нови људи су још у јајцу, јер је проблем наталитет већи откад је
држава без Јајца. Поготово што у нашој изградњи важну улогу
имају шупљи елементи. У сваком случају, док је бром у свом
елементу, ништа од једињења. Ако су за кондом спермни, онда
се спрем’те, сперм’те, сперматозоиди! Ко хоће да води народ,
мора му окренути леђа – чим нам је окренуо леђа, у њему смо
препознали вођу. Сваки пут се најбрже прелази попреко управо
зато што је наш пут прав. Наш пут је био прав. Наш пут је крив,
али једино исправан. И док недорасли плафону ударају главом у
зид, зид ће бити најтврђи у висини главе. Народу који удара
главом у зид свака је улица слепа. Лако је држати се линије када
није испрекидана. Него шта! Кад су сви на линији, линија се не
види. Кад загусти, краљ емигрира, луде остају. И док луде мељу
глупости, будале убирају ушур. Зато почасни доктор прима
почасне пацијенте. Ако ћемо право, операција би успела да
доктор није плагијатор. Васо Крчмар не верује у кризу енергије
док раде столице. Поготово што би криза закуцала и на наша
врата да их нисмо зимус наложили и што је смраду столица
одскочна даска. Човек који једе говна је перпетуум мобиле. А кад
му дође из дупета у главу постаће говно које мисли. Док Езоп
мисли друкчије, Васо мисли исто како пише: све што имамо
дугујемо – откад дуг чине три слова и безброј цифара. Из чега
произилази – да наша потрошачка корпа није исплетена од прућа
жалосне врбе, не би потрошачка корпа имала само дршку. Пошто
долази зима, купујте ватрено оружје. При том не заборавите да
су срп и чекић хладно оружје. За мањину већина није битна. Није
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него, када број слепих путника пређе половину, већина одлучује

о капетану брода. Да није скупљи глас него грло, не би се грла

продавала на вашару, нити би се гласови куповали у парламенту.

Парламент није циркус. У циркусу имате шта видети. Ако су наше

највеће рудно благо покојници, онда је вођа наше благо

непроценљиве вредности. Још не знамо колико нас кошта. Васо

је марксиста. Фракција Гручо. Док се ми враћамо Марксу преко

капитала, капитализму преко марксиста. Наш преговарачки тим

састоји се од једанаест голмана. Стога се и намеће питање: како

мозак националног тима да изведе слободан ударац, кад је

Слободан у живом зиду? Пропустили смо прилику. Сада смо у

неприликама – Србија је слика и прилика неприлика. Инфлација

је ове године преполовљена. Следеће године биће  дупло већа.

Инфлација је почела у рату. Када је један Немац вредео сто Срба.

У рату сам изгубио, а у миру добио ногу. И наравно, ако смо

изгубили корак са светом, бар смо од Европе добили ногу.

Европски пут води кроз тунеле. У тунелу у сред мрака севају

батине. Осветљавају излаз. Што значи да после братоубилачког

рата наступа братоубилачки мир. Мир мир, мир, нико није крив за

ово и оно. Додуше, кад оно уђе у процес репродукције, испадне

ово. Отуда је Крчмаров предлог за химну: гламочко нијемо. Мој,

док не чују другу строфу химне, Црногорци не морају устајати.

Далтонисти је црвено црно: црвени октобар плус црвени јул

једнако је црни петак. Из чега се намеће чиста логика: чиста

савест је неупотребљивана – толико су утањили да ни савест

нема за шта да их угризе. Ето зашто је боље горе. И обрнуто.

Нормално. Горе је боље. Постали смо небески да бисмо живели

сви горе. Мислили смо да не може бити горе. У ствари, горе не

може бити боље. Да ми је ова памет била, не бих дочекао ове

године – паметне може да спасе само луда срећа. Срећа је лепа

само док се чека да и ово прође. Време има првенство пролаза.

Време ради за нас. Нико не пропада тако дуго као Срби. Да

највећи газ нема брод који тоне, не би брод први напустили

пливачи. А куда плови овај брод, туда и чамци за спасавање.

Последња реч технике биће бум. И упомоћ! Упомоћ! Спасавају

нас!

Нама је свака река Рубикон. Увек се пређемо. Нама је Рубикова

коцка Крчмарова. Међутим, ко реши Крчмарову коцку пре

Рубикове, алал му Вера и Нада! Коцка је бачена. Где ће се

зауставити, Бог зна. И Васо Крчмар. 

Гајдобра, 10. јул 2015.     

566 Илија Марковић



ИСПРАВКЕ

у 8. и 9. броју Изворника

У  Изворнику 8 (2012): 

На страни 407, 19. ред одозго, брише се реч: пшеница; 

На страни  409, 8. ред  одоздо, уместо: Ђурђевдан, треба: Ни-

кољдан;     

У Изворнику 9 (2013): 

На страни 319, 

уместо:

18  Рачић Јеремије Мирко, Коса Миркова супр., Петко, Јока,

Сара, Јоцо (6),

треба:

18 Рачић Јеремије Мирко, Коса Миркова супр., Јеремијини:

Петко, Јока, Сара, Јоцо (6);

На страни 329, 

уместо:

44 Перишић Јовов Милан,  Стана Миланова супр., Миланови:

Јово, Милован; Ристо Јовов, Сава Ристова супр. (6), 

треба:

44 Перишић Јовов Милан, Стана Миланова супр., Миланови:

Јово, Милован; Лакић Јовов Ристо, Сава Ристова супр. (6)
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Штампање овог броја помогла је општина Бачка Паланка

Донатори  за број 10(2014)

SAVACOOP NOVI SAD
CESLAINVEST NOVI SAD
Божо Јелачић, Гајдобра
Чедомир Курилић, Београд-Раковица
Томо Бакмаз, Бачка Паланка
Љуба Вукмановић, Нови Сад
Стеван - Бата Панић, Бачка Паланка
Неђо Чабрило, Бачка Паланка
Ристо Цвијетић, Шид

Оснивачи, суоснивачи и задужбинари који редовним годишњим
уплатама обезбеђују издавање годишњака „Изворник“

Миленко - Мишо Илић, Гајдобра 
Владо Славујевић, Нови Сад 
Угљеша Гушић, Нови Сад
Боро Пудар, Гајдобра
Анђа Сикимић, Гајдобра 
Ленка Радмиловић, Гајдобра
Жарко Бајало, Бачка Паланка 
Момчило Ивеља, Бачка Паланка
Бориша Зиројевић, Бачка Паланка 
Милојка Кнежевић, Нови Сад
Ивона Гњатић, Бачка Паланка
Рајко Бјелица, Нови Сад 
Светозар Новчић, Гајдобра
Стеван Сикимић, Београд
Миленко Хербез, Нови Сад
Дајана Антуновић, Гајдобра 
Мирко Рачић, Лединци
Стојан Рачић, Сремска Каменица
Мара Ратковић, Нови Сад
Митар Шутић, Гајдобра
Жарко Гаћина, Нови Сад
Данило Ђукић, Бачка Паланка 
Душанка Новаковић, Гајдобра
Јован Рачић, Београд
Милош Буквић, Београд  
Савета Машић, Београд
Слободан Машић, Београд
Миладин Ћулафић, Београд

Милослав Шутић, Београд
Драгиња Илић, Нови Сад
Драган Ј. Јањић, Гајдобра
Радивоје Пудар, Бачка Паланка 
Даница Кијац, Оџаци
Десанка Лучић, Оџаци
Миленко Бјелица, Инђија
Миладин Крунић, Бачка Паланка
Милован Бошковић, Гајдобра
Ратко Шутић, Београд
Велимир Перишић, Гајдобра
Анђелко Гутовић, Нови Сад
Олга Радун, Бачка Паланка
Анђа Мировић, Нови Сад
Милосав Кљакић, Бачка Паланка
Миливоје Ћоровић, Бачка Паланка
Милорад Баштић, Нови Сад
Слободан Гаћина, Гајдобра
Ристо Гутовић, Нови Сад
Лазар Вујиновић, Бачка Паланка
Мара Чечур, Бачка Паланка
Оливера Кечић, Нови Сад
Јасмина Кечић, Аустралија
Ксенија Ђурђевић, Нови Сад
Милан Ђурђевић, Нови Сад
Светлана Хабул, Нови Сад
Ђорђе Шарић, Бачки Петровац
Сара Павић, Гајдобра

Мара Чалија, Нови Сад
Срето Унковић, Бачка Паланка
Здравко Јањић, Бачка Паланка 
Драгица Рончевић, Нови Сад
Саво Михић, Кула
Милан Чалија, Нови Сад
Милорад Звијер, Нови Сад
Дамјан Куртеш, Гајдобра 
Драгица Војиновић, Нови Београд

Здравко Грубор, Нови Сад
Саво Баљ, Бачка Паланка
Милорад Дрљача, Бачка Паланка
Миливоје Ђерић, Нови Сад
Нада Роквић, Бачка Паланка
Мира Грк, Гајдобра
Миленко Грк, Гајдобра
Андреја Тепавчевић, Нови Сад
Милорад Боро, Бачка Паланка

Данило Чабрило, Бачка Паланка
Обрад Шуша, Бачка Паланка
Ранко Михић, Нови Сад
Дара Бошковић, Гајдобра
Бојана Бошковић, Гајдобра
Јелена Шутић, Осло
Ана Шутић, Београд
Игњат Гатало, Савино Село
Aнђелко Радуловић, Нови Сад
Остоја Крчмар, Сомбор
Радмила Ковач, Нови Сад
Славица Мрковић, Гајдобра 
Милован Мрковић, Гајдобра
Радован Мрковић  
Чедомир Говедарица, Нови Сад
Славица Ајдер, Обровац
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