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КОМПАРАТИВНО
ПРОУЧАВАЊЕ
ЉУБИШИНОГ ДЈЕЛА

ЊЕГОШЕВОГ

И

Сажетак:
Студија је састављена од два дијела. Први је – „Теоријска раван
расправе“ (стр. 1–8). Он је посвећен тумачењу теорије сазнања
и теорије тумачења. Други је – „Примијењена раван расправе (о
његошологији и љубишологији)“, стр. 8–22. Он је посвећен
анализи репрезентативних монографија његошологије (П. А.
Лаврова, П. А. Ровинског, Л. Томановића, П. Поповића и И.
Секулић) и љубишологије (Т. С. Виловског, Б. Пејовића, Р.
Ротковића, Н. Вуковића и Ђ. Пејановића).
Аутор се укратко бавио анализом примијењених метода
(интерпретативног, аналитичког, синтетичког, аналогног и
компаратистичког) и њима примјереним начинима мишљења
(емпиријским, аналитичким, интуитивним, ејдетским и логичкодискурзивним). На крају студије приложена је општа и посебна
литература (стр. 20–25), која читаоцу омогућава лакши приступ
комплексној тематици, проблематици и апоретици.

Кључне ријечи: његошологија, љубишологија, филозофија,
теорија сазнања, теорија тумачења, методологија, филозофија,
естетика, поетика, критика и компаратистика.
ТЕОРИЈСКА РАВАН РАСПРАВЕ
(О теорији сазнања и теорији тумачења)
Поводом изласка из штампе двотомне Историје српске
књижевне критике (1768–2008) Предрага Палавестре (Нови
Сад, 2008), најприје смо објавили студију „Историја критике као
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историја идеја – Домети српске књижевне критике“ (у „Летопису
Матице српске“, св. 3, март 2009), детаљно објаснивши
савремену употребу идеографеме критика као композитног
појма, а непосредно затим и оглед „Књижевна критика у
контексту теорије тумачења и теорије сазнања“ (у „Књижевној
историји“, бр. 137–138, 2009). У њему смо тврдили да је теорија
тумачења,
бројним
премисама,
сасвим
примјерена
интерпретативном методу, док је теорија сазнања, бројним
премисама, сасвим примјерена аналитичком методу. При томе
није дубље образлагана ниједна од наведених теорија, као
ниједан од побројаних метода, јер би тај процес захтијевао
додатну расправу о бројним дисциплинама појединих наука и
значајних публикација (од Хегелове Феноменологије духа до
Поперовог Објективног сазнања – Еволутивног принципа).1
У другом одјељку занимљиво конципиране књиге Објективно
сазнање (седамнаестом одјељку „Позадинско знање и
проблеми“), у потпуној сагласности са претходно објављеном
књигом Логика научних открића, Попер је сажето изложио једну
од водећих парадигматских оса посвећених различитој тематици
и проблематици, као и филозофској и естетичкој апоретици,
којима је првенствено посвећена теорија сазнања, јер је још
Хегел писао о томе колико је за човјека важно „знање о сâмом
знању“. Попер тим поводом пише:
„У складу с тим раст свег сазнања се састоји у
модификацији претходног сазнања – било његове
измене или његовог одбацивања на широкој основи.
Знање никада не започиње ни из чега, већ увек из неког
позадинског сазнања – сазнања које се у једном моменту
узима здраво за готово – заједно са неким тешкоћама,
неким проблемима. Она по правилу настају из сукоба
између очекивања, која су инхерентна нашем
позадинском знању, на једној страни, и неких нових
налаза, као што су наше опсервације или неке хипотезе
које они сугеришу, на другој страни“ (стр. 70; сва
подвлачења су Поперова – прим. Р. В. И.).
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У четвртој цјелини анализиране књиге – „О теорији објективног
духа“ (у одјељку „Проблем разумевања“), посебну пажњу Попер је
посветио теорији тумачења, тврдећи да се категорије разумијевање
и интерпретација могу тумачити у синонимном значењу:
„Премда оно може да буде субјективно стање
разумевања, оно може исто тако бити објекат трећег
света, нарочито теорија; а овај потоњи случај је, по мом
мишљењу, значајнији. Посматрано као објекат трећег
света, интерпретација ће увек бити нека теорија; на
пример, неко историјско објашњење, поткрепљено низом
аргумената и, можда, документационом евиденцијом.
Према томе, свака интерпретација је нека врста теорије,
и као свака теорија, усидрена у другим теоријама и
другим објектима трећег света. На тај начин може се
поставити
и
размотрити
проблем
заслуга
интерпретације, а посебно њене вредности за наше
историјско разумевање“ (стр. 151).
Врсте сазнања о којима зналачки пише Попер посебан значај и
улогу добијају у филозофији науке или науке о науци, чији су
представници у наше вријеме К. Манхајм, Р. Карнап, К. Р. Попер,
П. Фајерабенд, Ф. Франк, И. Лакатош, У. Еко, Ј. Кристева, Ц.
Тодоров, З. Константиновић, Н. Сесарић, М. Марковић, М.
Солар, Н. Милошевић, између осталих.2 Теорија сазнања и
теорија тумачења најчешће су примијењене у филозофским
дисциплинама (онтологији, гносеологији и аксиологији), о чему
занимљиво пише Миливој Солар у књигама – Увод у филозофију
књижевности (Загреб, 1978) и Филозофија књижевности
(Загреб, 1985). Посебну пажњу Солар у њима посвећује степену
научне егзактности, као и односу супстанцијалне и релацијске
теорије. Солар исправно тврди да нијесу све дисциплине науке
о књижевности подједнако научне (најспорнија је књижевна
критика); затим да је наука о књижевности – „наука у настајању“;
као и да њена научна егзактност
почива на три
општеприхваћена принципа: истинитости, поновљивости и
проверљивости.3
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Своју вишестрану примјењивост теорија сазнања и теорија
тумачења налазе у новој научној тријади, ужем теоријском кругу
расправе коју водимо: у естетици, поетици и компаратистици.
Како се у њима сријећемо са веома разноврсним методама
истраживања, то није на одмет споменути да читав предмет
расправе постаје вишестрано сложенији, о чему свједоче
специјалистички писане књиге Ханса Георга Гадамера Истина
и метода (1978), Паула Фајерабенда Против методе (1987) и
Милослава Шутића Трагање за методом (2010). Након XIX
(вијека историзације свијести) и ХХ (вијека теоретизације
свијести), неминовно је крајем ХХ вијека дошло до
антитеоријске и антисистемске побуне, прецизно елабориране
у књизи Антоана Компањона Демон теорије, коју ћемо свесно
и вољно оставити на маргини тренутног интересовања.
Гадамер, Фајерабенд и Шутић настоје да у хронолошким и
типолошким подјелама методологија сачувају невелики број
заједничких интенција, у које најприје убрајамо конституисање
„појмовног апарата“ и „појмовног система“, значај бинарних
опозиција, од којих водећу представља употреба „контрастних
естетика“ и „контрастних поетика“, да би, на крају, успјели да
открију и дефинишу процес „залеђине разумијевања“ и
„обједињавање начела“. Прво од два водећа начела представља
објашњење (explicandum), а друго објашњивалачки искази
(expliсans expliсandum). Попер је потпуно у праву када предлаже
теорију „модификованог есенцијализма“, прецизније речено
теорију „модификованог сазнања“, при чему резолутно тврди:
„Сматрам да је циљ науке проналажење задовољавајућих
решења за све што у нама изазива потребу за објашњењем.“
Имајући у виду значај теорије сазнања и теорије тумачења у
различитим дисциплинама хуманистичких наука, сâмо по себи
је јасно да оне временом и с развојем научне мисли добијају све
више на значају, како у „студију књижевности“, тако и у „студију
културе“, а у посљедње вријеме и „студију постколонијалне
културе“. Када је у питању „студиј културе“, енормно повећање
интересовања за поменуте двије теорије видно се показује и у
развоју компаратистике као интердисциплинарне дјелатности.
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Ту, прије свега осталог, мислимо на улогу француске
компаратистике (Ф. Балденсперже, Ж. М. Каре, П. ван Тигем, Р.
Етијамбл и Х. Ридирер), као и на америчку нову критику (Р.
Велек, О. Ворен, Х. Леви, Х. Ремак, У. Васштајн, Е. Локер и К.
Риха).4 Преузевши водећа становишта од Пола ван Тигема,
југословенски компаратист Зоран Константиновић увелико
доприноси развоју ове духовне дисциплине књигама – Увод у
упоредно проучавање књижевности (1984), Компаративно
виђење српске књижевности (1993), Интертекстуална
компаратистика (2002) и Нове компаративне теме (2011), на
српском језику, као и – Weltlitteratur. Strukturen. Modelle. Sisteme
(1975) и Vergleichen diе litteratur Wissenschaft (1988), на
њемачком језику. О томе пише Миодраг Радовић у тек
објављеној књизи Компаративни квартет (Нови Сад, 2014),
посвећен реномираним компаратистима (Миодрагу Ибровцу,
Драгиши Живковићу, Зорану Константиновићу и Драгану
Недељковићу).
Најкраће речено, Константиновић разликује општу књижевност
(littérature générale) од упоредне књижевности (littérature
comparéе), а потом дефинише три типа компаративних
истраживања: 1. проучавање генетских или контактних веза
(imagologija), 2. проучавање типолошких аналогија и 3.
проучавање интердисциплинарне повезаности. Разрађујући
прецизно неке од суштински важних одредница компаратистике,
у волуминозном Прегледном речнику компаратистичке
терминологије у књижевности и култури (Нови Сад, 2011), а
потом и у књизи Компаративни квартет (2014), М. Радовић
сматра да компаративна поетика представља поддисциплину
опште поетике и да се у њој, без тешкоћа, могу препознати
четири њене најважније области:
„1. компаратистичко поимање појма ‘текст’;
2. ограничења, константе и варијанте;
3. разлике између западњачке и источњачке поетике и
4. однос компаратистике и других дисциплина и
уметничких медија“.
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У продужетку расправе аутор сматра да се основни проблеми
ове дисциплине могу артикулисати проучавањем односа:
–
–
–
–
–
–

поетике и стилистике,
приповедног текста,
поетике спектакла,
поетике простора,
поетске фикције и фантастичности и
женског писма.

То му омогућава да децидно закључи: „Компаративна поетика
даје значајан допринос проширењу задатака компаратистике са
интерлитерарних веза на подручје интермедијалних и
интеркултуралних студија. По свом методолошком усмерењу
компаративна поетика није везана за методолошки монизам већ
је превасходно интердисциплинарно настројена“ (стр. 210).5
У раду који се налази у штампи, нас у највећој могућој мјери
интересује нова хронолошка и типолошка подјела
компаратистике, по сасвим новој критеристици. Тако, на
примјер, Радовић тврди да М. Ибровац припада
„традиционалном ерудитском правцу“, што значи да је у нашем
културном простору он засновао „ерудитску компаратистику“
(попут П. ван Тигема и Ф. Балденспержеа); да се Д. Живковић
формирао у окриљу „историјске критике“ П. Поповића и
„лингвистичке школе“ А. Белића; да је З. Константиновић у
европским оквирима битно доприносио превазилажењу „кризе
компаратистике“; док је Д. Недељковић у великој мјери
доприносио „повезивању руске и француске компаратистике“, с
једне, као и „повезивању европске и америчке компаратистике“,
са друге стране посматрано. Како се шире тематски кругови
расправе коју водимо на најбољи начин показује поређење
четири типа компаратистике са пет типова књижевне критике у
истој националној књижевности: 1. „ерудитском критиком“ Љ.
Недића, 2. „естетичком критиком“ Б. Поповића, 3.
„импресионистичком критиком“ Ј. Скерлића; 4. „историјском
критиком“ П. Поповића (која је у себе инкорпорирала четири
подврсте критике: „критику текста“, „биографску критику“,
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„критику укуса“ и „компаративну критику“) и 5. „стваралачком
критиком“ И. Секулић и Б. Лазаревића, у којој је подједнак значај
придаван и пјевању и мишљењу, те се критичар обавезно јавља
као homo duplex.
Уводних неколико страница послужило нам је као пролегомена
за продужетак расправе (након елаборирања појмова: теорија
сазнања, теорија тумачења, методологија, поетика и
компаратистика). Циљ нам је да из обиља монографија и књига,
студија и огледа из његошологије (у којој од 1851. године до
данас постоји преко 410 самосталних публикација ове
провенијенције) и да их упоредимо са истоврсним
репрезентативним монографијама из љубишологије (којих је
знатно мање), настајалих читав вијек након оних из
његошологије. Праве прекретнице у његошологији представљају
монографије:
1. магистарска дисертација Петра Алексејевича Лаврова
Петръ II Петровичъ НѢгошъ владыка черногорскiй и его
литературная деятельность (Москва, 1887, стр. Х + 416);
2. монографија Павла Аполоновича Ровинског - Петръ II
(Раде) Петровичъ НѢгошъ владыка черногорский (1830–1851),
С. Петербургъ, 1889, стр. 238;
3. монографија Лазара Томановића Петар Други
Петровић Његош као владалац (Цетиње, 1896, стр. 235), у којој
су коришћени резултати П. А. Лаврова и П. А. Ровинског;
4. монографија Павла Поповића О Горском вијенцу
(Мостар, 1900), која представља прекретницу од књижевноисторијске ка естетичкој и поетолошкој монографији, и
5. монографија изузетне вриједности Исидоре Секулић
Његошу – књига дубоке оданости (Београд, 1951), настала као
резултат вишегодишњег рада на проучавању три писца за које
је својевремено тврдила да њихово дјело представља „чисту
класику, овејано духовно благо“ (ради се о књижевним опусима
П. II Петровића Његоша, С. М. Љубише и М. М. Поповића).
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Истовјетне прекретнице у љубишологији представљају
монографије које су у великој мјери допринијеле не само
афирмацији Љубишиног дјела него истовремено и вредновању
и превредновању тога дјела. То значи да су истовремено или
наизмјенично доприносили резултатима проучавања у три
равни: синхроној, дијахроној и равни историјске актуелизације
(коју је засновао Х. Р. Јаус, оснивач теорије рецепције):
1. монографија Божидара Пејовића Књижевно дјело
Стефана Митрова Љубише (Сарајево, 1977, стр. 246);
2. монографија Радослава Ротковића Трагајући за
Љубишом (Београд, 1982, стр. 257);
3. монографије Нова Вуковића:
– Приповиједање као опсесија (Студија о Љубишином
дјелу Причања Вука Дојчевића), Цетиње, 1980, стр. 137, и
– Приповијетке Стефана Митрова Љубише (Београд,
1985, стр. 124);
4. монографија Ђура Пејановића Љубишино дјело у
свјетлу књижевне критике и историје књижевности
(Подгорица, 1996, стр. 186) и
5. лингвистичка монографија Миодарке Тепавчевић Језик
Стефана Митрова Љубише (ЦАНУ, Подгорица, 2010, стр. 588).
Као плод колективног напора у рјешавању бројних
научних загонетки његошологије и љубишологије могли бисмо
издвојити и два запажена зборника радова: Петар Други
Петровић Његош – двјеста година од рођења (1813-2013),
ЦАНУ, Подгорица, 2014, стр. 522, и Књижевно дјело Стефана
Митрова Љубише – Ново читање (Будва, 2000, стр. 284). Први
зборник је уредио Р. В. Ивановић, а други Л. Ђурашковић.6
ПРИМИЈЕЊЕНА РАВАН РАСПРАВЕ
О ЊЕГОШОЛОГИЈИ
У савременој науци о књижевности претеже мишљење да се та
врста духовне дјелатности налази у евидентној кризи, да њена
ужа област – његошологија јењава у својим дометима, да
риједак јубилеј наше историје, културе, науке и умјетности –
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двјеста година од Његошевог рођења (1813–2013) није
обиљежен на достојан начин итд. Читав низ издавачких
подухвата у последње три године оповргава наведена
мишљења. Евидентан, мада неуједначен, допринос налазимо у
низу самосталних публикација посвећених његошологији:
Његошев поетски универзум Весне Вукићевић Јанковић
(Подгорица, 2013), О Његошу још нешто Добрашина Јелића
(Београд, 2013), Деретић–Његош (Никшић, 2013) и Његош у
дјелима Јевта Миловића (Никшић, 2014) Живка Ђурковића,
Његошологија Светислава Павићевића (Београд, 2013),
Његошева по(и)етика Милоја М. Ракочевића (Београд, 2015) и
Стваралачки узори и изазови (Његош. Андрић. Лалић) Р. В.
Ивановића (Подгорица, 2015).
Његошологија је у знатној мјери обогаћена читавим низом
волуминозних зборника радова: Петар II Петрович Његош –
митрополит, реформатор, поэт (Москва, 2013, на руском
језику), Његош – ријеч скупља два вијека (Крагујевац, 2013), Од
косовског завета до Његошевог макрокозма – Петар II
Петровић Његош (1813–2013), Косовска Митровица, 2014,
Његошев зборник Матице српске (Нови Сад, 2014) и Петар
Други Петровић Његош – двјеста година од рођења (1813–
2013), ЦАНУ, Подгорица, 2014. Слиједе још неколико
разноврсних издања: избор Његошеве поеме (Врбас, 2013),
приредио Р. В. Ивановић, избор његошолога Његош два века
(Београд, 2013), приредио Миро Вуксановић, Филозофскобогословски аспект Његошевог дјела (Прилог библиографији
1877–2014), сачинио Добрило Аранитовић, два тематска блока
in exstenso посвећена Његошу и његошологији, објављена у
никшићком часопису „Ријеч“, бр. 10, 2013, у електронској форми,
и првом броју новопокренутог „Гласника Одјељења
хуманистичких наука“ (ЦАНУ, Подгорица, 2014), као и
најпотпунија Библиографија овог писца (групе аутора), у
неколико томова („Ђурђе Црнојевић“, Цетиње, 2013).7
Студија – „Компаративно проучавање дјела Петра Другог
Петровића Његоша и Стефана Митрова Љубише“ – сâма по
себи захтијева да се најприје испитају међусобни дотицаји,
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подстицаји и утицаји најреномиранијих представника стилских
формација романтизма и реализма, при чему ваља поћи од
чињеница да је Љубиша своје „учитеље енергије“ првенствено
нашао у усменом народном стваралаштву, сакупљачком раду
Вука Ст. Караџића и непревазиђеном Његошевом дјелу, а да
временом, Љубиша и сâм постаје „учитељ енергије“ таквим
мајсторима-приповедачима какви су Симо Матавуљ, Петар
Кочић и Иво Андрић. О међусобном односу двају писаца, о
разноврсним контекстима расправе у које се могу довести,
свједочи најприје њихова књижевна и дискурзивна употреба
језика, што представља другу велику, актуелну и занимљиву
тему елаборације, коју ће обрадити специјализовани лингвисти.
Љубиша је дискурзивну употребу језика показао двама
невеликим али веома значајним прилозима: некрологом „Сјени
Петра Петровића Његоша II“, писаном у Будви, 21. листопада
1851, а потом кратким предговором „Читаоцем“, објављеном у
првом латиничном издању Горског вијенца, такође писаном у
Будви, о Божићу, 1866. године.8
Судећи по реторици поднаслова некролога – „Владике
црногорског и списатеља словенског“, он показује не само
субјективно него и интерсубјективно одушевљење дјелом
Ловћенског Прометеја, у периоду када је Његошу недовољно
посвећивана пажња у књижевној критици. Љубишино дивљење
у једнакој мјери односи се на Његоша као ствараоца, мислиоца
и владаоца, који је за кратко вријеме бављења књижевним
радом (1828–1851) обезбиједио себи видно мјесто у широко
схваћеном југословенском и словенском културном и
књижевном контексту:
„Његови умни производи освјетљавају младу нашу
књижевност, и без икаквог ласкања могу се класични
звати, јер су у народном духу писани, јер је језик чист
народни. Пустињак, првјенац његовог књижевног труда
садржава веома лијепе лиричке пјесмице. Горски вијенац
јест без двојбе једино драматично дјело Југославенско
савршено?, Лажни цар, други његов драмат, представља
у лијепом виду једну од најбројнијих и анекдотичних
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епохах Црне Горе. Најпослије у Лучи микрокозму Петар
је показао дубокост мисли, бистрину разума и
недоскочиву властитост народног језика“ (књ. III, стр.
133).9
Када је ријеч о белетристици, највиши степен утицаја Његоша
као „учитеља енергије“ показује се поређењем историјскодрамског спјева Лажни цар Шћепан Мали (Трст, 1851) и двије
приповијетке С. М. Љубише из прве фазе стваралачке
метаморфозе: „Шћепан Мали како о њему народ повиједа“
(скупио и сложио С. Љубиша, Дубровник, Спљет, 1868, стр. 129–
162), састављена од четири дијела, и „Продаја патријаре Бркића
(Приповијест за времена Малога Шћепана“, објављена у истом
забавнику, 1870. године).
Инспиративне подстицаје за
историјско-драмски спјев Његош је тражио у историји, народној
предаји и венецијанском архиву, док се Љубиша махом ослањао
на Његошево дјело, у мањој, и богату народну предају, у знатно
већој мјери, јер предаја тада још увијек дјелује животворно,
поуздано, истинито и занимљиво, по Љубишином најдубљем
увјерењу. О томе су, вјероватно, и Његош и Љубиша много више
и поузданије писали у изгубљеним историјским списима: Његош
у Историји Црне Горе, коју је спремао за издање на
француском језику у Паризу (о чему пишу Љубомир Ненадовић
и Павле Поповић), а Љубиша у Историји Црне Горе, коју је
спремао за издање на српском језику и којој се губи траг у
библиотеци краља Милана Обреновића (о чему пише Мила
Медиговић-Стефановић, 2012).
У науци о књижевности, међутим, до данас није било довољно
аргументованих радова о језичким, стилским, тематским,
мотивским и техничким паралелизмима у неким од Његошевих
(„Житије Мрђена Несретниковића“) и Љубишиних дјела
(Причања Вука Дојчевића), особито када су у питању три
неуједначено остварене приче: I „Ако лаже коза не лаже рог“,
XIV „Некому тону плута, а некому плутају олова“ и XXXV „Гдје
је слогé, ту је и напретка“. Укратко речено, књижевни мит о
Шћепану Малом припада
Древној,
у ширем, односно
Левантинској причи, у ужем контексту посматрано. По својој

16

Радомир В. Ивановић

природи таква врста предаје убраја се у тип „непоуздане приче“,
што практично значи и тип „недовршене“ или „циркуларне
приче“. Ради се о литерарном ходочашћу, најчешћем предмету
имагологије, јер су сва три лика – Шћепан Мали, Мрђен
Несретниковић и Вук Дојчевић „на ходочашћу“ у страним
земљама, средоземним и левантинским, тако да овај мит
истовремено припада и типу приче о морским ходочасницима
коју генолози дефинишу као „проскинитарион“. Шире гледано,
ради се о лику алазона или хвалисавог војника који личним
исповијестима претјерује у опису сопствених заслуга и подвига,
за разлику од еирона, као контрасног, типа који претјерује у
скромности или минимизирању сопствених заслуга и подвига
(такав је Кањош Мацедоновић, на примјер). На тај начин
егзистира и кроз причу се ревитализира позната „породица
приповједача“, састављена од: приповједача, слушалаца и преприповједача.
За све врсте поменутих паралелизама потребно је пронаћи
одговарајућа рјешења, у чему предњаче два његошолога и
љубишолога, као изузеци. Први је Јевто М. Миловић са
прилогом: „Љубиша и Његош“, објављеним у часопису
„Стварање“ (св. 12, 1974, стр. 1550–1563). У њему је Миловић
објавио Љубишин некролог, затим предговор издању Горског
вијенца из 1868, као и позајмице из Његошевих дјела у
Љубишином опусу (има их тачно 34). Ерудита Миловић није
пропустио прилику да исправи двадесетак погрешних података
које је саопштио Љубиша. Међутим, као објективни и
истинољубиви аналитичар, Миловић није пропустио прилику и
да укаже на низ веома тачних Љубишиних објашњења,
тумачења и разумијевања Његошевог текста, који ће доцније
преузети његошолози у својим коментарима (од М. Решетара,
преко В. Латковића и Н. Банашевића, до С. Томовића, А.
Младеновића и Р. Маројевића).10
Други је његошолог и љубишолог Милорад Никчевић, који се
више него било који други историчар и критичар посветио
компарирању Његошевих и Љубишиних дјела. Ту најприје
мислимо, хронолошки гледано, на студију „Стефан Митров
Љубиша у свијетлу Горског вијенца“ („Стварање“, 1979, стр.
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1345–1358),
оглед
„Оригиналност
упркос
утицајима.
Тематолошки и мотивски сусрети, додири и прожимања
Његошева и Љубишина дјела Лажни цар Шћепан Мали“
(„Стварање“, 1980, стр. 1351–1358) и студију „Усмена епика –
Његош – Љубиша. Трансмисиони трагови епског пјесништва и
Његошевих структуралних елемената у поетско наративном
опусу Стефана Љубише“ („Задарска ревија“, 1981, стр. 131–
150). Истородне прилоге Никчевић је потом уврстио у књиге
Трансформације и структуре. Студије и методички прилози
(Загреб, 1982, стр. 198) и Идеје и паралеле (Осијек, 1984).11
Посебну пажњу посветили смо невеликом броју аналитичких
дјела које смо дефинисали као путоказе или прекретнице у
развоју научне мисли. Ту најприје мислимо на историјскокњижевну монографију П. А. Лаврова Петар II Петровић
Његош владика црногорски и његова књижевна дјелатност
(Москва (1887), преведену код нас тек 2013. године у цјелини
(преводилац је Дубравка Ђурић). Она је састављена из два
дијела: први дио (стр. 1–124) посвећен је црногорској историји и
Његошу као историјској личности, док је други дио (стр. 215–413)
посвећен Његошевом књижевном опусу. На другом мјесту је
историјско-биографска монографија П. А. Ровинског Петар II
(Раде) Петровић Његош, владика црногорски (1830–1851), С.
Петербург, 1889, преведену код нас 1967. године (преводилац је
Радисав Пауновић, а приређивач Нико Симов Мартиновић).
Књига Ровинског је препуна открића, сасвим нових информација
и интерпретација, јер је Ровински био риједак познавалац
црногорске историје, друштва, културе и умјетности. О томе
свједочи четворокњижје – Црна Гора у прошлости и
садашњости (I том – Географија. Историја; II – Етнографија;
III – Етнографија. Књижевност и језик и IV том – Државни
живот. Археологија). Истоврсна је по својој методолошкој
концепцији и монографија Лазара Томановића Петар Други
Петровић Његош као владалац (Цетиње, 1896), тако да се у
овом случају може говорити о трима сродним монографијама,
односно о триптихону који чине монографи: Лавров – Ровински
– Томановић.
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За разлику од анализиране групе монографија, у којима
углавном аутори користе методе позитивизма и филолошке
критике (што ће рећи да предност дају спољашњем приступу),
друга група је у већој мери основана на иманентној анализи (што
ће рећи да предност даје унутрашњем приступу). Као што се
види, ријеч је о добро познатој бинарној опозицији коју чине
егзотопија (бити изван ствари) и ендотопија (бити у стварима).
У ендотопији се више пажње поклања односу предтекста,
текста интертекста, метатекста и паратекста. У први план
доспијевају естетика, поетика и критика, а нешто касније
митологија, фантастика и компаратистика. Као примјере такве
аналитичке оријентације истакли бисмо прекретничку
монографију Павла Поповића – О Горском вијенцу (Мостар,
1900, стр. 284 + VIII). Она се може дефинисати поуздано као
књижевноисторијска монографија новог типа, јер се Поповић
јавља као homo duplex: као аналитичар (историчар), али и као
интерпретатор (критичар). Посебну пажњу монограф је
посветио теорији жанрова, а такву оријентацију у француској
науци засновао је Фердинанд Бринетјер књигом Evolution des
genres l’istoire de la littérature (1889).
У другој половини ХХ вијека толики је број врсних његошолога и
монографа да би расправа о њима захтијевала посебну књигу.
Из обиља монографија издваја се естетичко-поетолошкопсихолошка монографија Исидоре Секулић Његошу – књига
дубоке оданости (Београд, 1951, стр. 427). У њој смо опширно
и документовано писали о жанровски разнородним прилозима
ове умне и надахнуте аналитичарке, у студији „Допринос
Исидоре Секулић развоју савремене његошологије“ која ће
ускоро бити објављена у „Гласу Одељења језика и
књижевности“ САНУ (Београд, бр. 30, 2016). Она је подијељена
у четири тематске цјелине: „Глобална опредељења и
методолошки приступи“ (стр. 2–6), „Генерирање поетске идеје и
књижевног текста“ (стр. 7–12), „Књижевно-естетске вредности
Његошевих спевова“ (стр. 12–18) и „Белешке“ (стр. 19–25).
Изванредно конципирану и надахнуто реализовану монографију
ауторка је могла закључити инвентивном филозофском и
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психолошком апофтегмом, садржаном у парадигматском огледу
„Проблем изузетне личности“ (1941), који се у потпуности односи
на Његоша као недостижни узор, стваралачки извор и
аналитички изазов, мада се пишчево име директно не спомиње:
„Само врло малобројнима је дато да пишу за ‘вечност’;
што ће рећи за извесну будућност. Простије речено: само
је малобројнима дато да пишу са оправдањем. То су они
који, не као изузетне, него као позитивне личности
одржавају континуитет духовне егзистенције човечанског
рода“ (Сабрана дела, књ. IX, стр. 79).12
О ЉУБИШОЛОГИЈИ
У другој половини XIX вијека у науци о књижевности посебно
мјесто добија расправа о односу усмености и писмености,
прецизније речено о односу аудитивне филологије
(Ohrenphilologie) и визуелне филологије (Augenphilologie). Тај
однос је био подједнако занимљив у елаборирању основних
идеографских премиса и романтизма и реализма, било да је
ријеч о версификацији, било о наратологији, било о генологији.
Међутим, по нашем мишљењу, и Његош и Љубиша се
опредјељују за трећу врсту – „синкретичку филологију“, јер се
њихов удио у развоју књижевне умјетности састоји у
проналажењу нових депоа вербалне енергије поетског говора и
у природном (усменом) и у писменом говору (писаном). Због
различитих описа интеракције усмености (као колективне
имагинације) и писмености (као индивидуалне имагинације) до
данас трају спорови, нарочито када је ријеч о различитим
генолошким дефиницијама, односно о различитим стилским
формацијама и комплексима којима ови писци припадају
појединим књижевним дјелима.
Као што је познато, Његошево дјело припада трима фазама
романтизма, током три фазе стваралачке метаморфозе: I –
1828–1834, II – 1834–1844. и III – 1844–1851. У првој и другој
фази развоја налазимо дјела која припадају класицизму
(пригодна поема „Ода на дан рођења сверусијског императора
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Николаја Перваго“, 1834), потом предромантизму (митопоетема
„Заробљен Црногорац од виле“, 1834), док је највише
књижевноестетске домете остварио припадношћу високо
развијеном романтизму (рефлексивна поема „Мисао“, 1844, и
алегоријско-романтични еп Луча Микрокозма, 1846). Осим тога,
Његошево дело с лакоћом подноси поређења са Шекспировим
дјелом, Хезиодовом Теогонијом, класичним епом Махабхарата
и Изгубљеним рајем Џона Милтона.13
Истоврсни неспоразуми трају и када су у питању двије фаза
Љубишиног стваралачког развоја: I – 1845–1868. и II – 1868–
1878. Међутим, расправу о периодизацији и генолошкој
класификацији ваљало би најприје започети анализом сусрета,
подстицаја и прожимања два културна модела у Љубишином
књижевном дјелу: Истока, као аморфне цивилизације, и
Запада, као кристалне цивилизације, у ширем контексту узето,
као и расправом о односу двају културних модела у балканском
простору: наративног (патријархалног) и скриптивног
(грађанског). У ширем контексту посматрано, разбистравању
појмова, апорема и процеса није доприносио ни сâм Љубиша
ријетким експлицитним исказима и коментарима, саопштеним у
форми аутобиографске исповијести, као што то чини у
Животопису (1878),
свједочећи о сопственим глобалним,
егзистенцијалним, естетичким и поетичким опредјељењима:
„Иза познате борбе о српском језику, међу љубитељима
класицизма и шљедбеницима романтичне школе,
Љубишина су писма дала превагу овој пошљедњој, која
ће најпослије и побиједити, као што је побиједила у
театру, у сликарству и у свакој грани красног књижевства
и умјетности код свију изображених народа, и као што је
код нас побиједила у Горском вијенцу над Слободијадом
(Sic!): у Радичевићу над Мушицкијем; у Милаковићу над
Рајићем“ (књ. 3, стр. 206).14
Неспоразуми настају стога што Љубишине књижевне симпатије
припадају романтизму, односно што под термином класицизам
он подразумијева романтизам, јер класицизам (у све три фазе
развоја) није оспорио реализам (чији почеци датирају од 1860, а
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пун размах од 70-их година XIX вијека), него су га оспорили
предромантизам и романтизам. Најисправније би било, по
нашем мишљењу, закључити да се премисе Љубишине
експлицитне поетике не поклапају са премисама имплицитне
поетике, а још мање са премисама метапоетике. То се најприје
може доказати анализом употребе језика у романтизму и
реализму. У романтизму језик је препун симбола и метафора,
високе реторике и идеализације слика о националној
прошлости, док у реализму он тежи ка опису свакидашње
стварности (о чему свједочи живи говор или сказ), тако да се у
потпуности разликују „језичке фантазије међу њима“, мада су
обје врсте тежиле сентенциозном говору, у дјелима двају
анализираних стваралаца .15
О односу романтизма и реализма занимљиво пишу: Бојан Ничев
у књизи Увод в јужнословенския реализм (София, 1971) и Душан
Иванић у монографији Српска приповијетка између романтике
и реализма (1865–1875), Београд, 1976, и уџбенику Српски
реализам (Нови Сад, 1996). Наведену деценију Иванић
дефинише као топос између (романтизма и реализма), при чему
највећи дио Љубишиног опуса управо припада том топосу.
Међутим, чини нам се неприхватљивим мишљење појединих
историчара и теоретичара књижевности. Тако, на примјер, у
потпуности је неприхватљиво Скерлићево мишљење да је
Љубиша више сакупљач, етнолог и филолог него књижевник.
Такође је неприхватљиво мишљење Д. Живковића да
Љубишино дјело припада романтизму,
као што је
неприхватљиво и мишљење да оно припада прелазној форми,
које саопштавају Ђ. Радовић, Б. Пејовић, Ј. Погачник и Д.
Иванић, јер они под њом подразумијевају романтични
реализам.
Много су ближе истини периодизацијске класификације Нова
Вуковића („сурови реализам“), Марка Цара („здрави реализам“),
Ђ. Радовића („дубоки реализам“), Ј. Деретића и Д. Иванића
(„фолклорни реализам“) и тако даље. Најближи истини је Радоје
Радојевић који тим поводом пише: „Романтичар само по неким
спољним формалним облицима, Љубиша је реалист по суштини
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својега умјетничког поступка.“ Имајући на уму сва наведена,
често и контраверзна мишљења, као и резултате до којих је
дошао Ђуро Пејановић у монографији Љубишино дјело у
свјетлу књижевне критике и историје књижевности
(Подгорица, 1996), мишљења смо да се Љубишино књижевно
дјело „без остатка“ може сврстати у три врсте реализма:
протореализам, фантастични реализам и критички реализам,
на што свим својим структурним елементима упућује његово
најобухватније дјело – повијест „Проклети кâм“ (1875).16
Ништа мање недоумица не садржи ни генолошка класификација
Његошевих и Љубишиних дјела. Ово питање, међутим, није
формално, јер као што с правом тврде М. М. Бахтин, С. С.
Аверинцев и К. Гиљен, жанр показује „сопствену вољу“ и
подразумијева оно поперовско „позадинско разумијевање“. По
нашој генолошкој класификацији Љубишино наративно дјело се
може дефинисати на сљедећи начин:
– три наративне прозе – „Крађа“, „Безимена“ и „Грабеждјевојачки“, под заједничким насловом „Суд добрих људи“,
припадају краткој причи. Покојни Р. Ротковић нам је у
Режевићима 2000. године казивао да је пронашао још три
сродне Љубишине наративне прозе у далматинској периодици,
да се још неколике могу наћи у рукописној заоставштини и да је
Љубиша намјеравао да напише најмање још десетак
истовјетних проза, док је тај број у Причањима Вука Дојчевића
требало да досегне чак стотинак;
– најбројније су приповијетке: „Шћепан Мали“, „Продаја
патријаре Бркића“, „Горде или како Црногорка љуби“, и „Поп
Андровић нови Обилић“, која би се прецизније могла
дефинисати још и као развијена приповијетка;
– проза „Скочиђевојка“ се може прецизно дефинисати
као „повијест у ужем“, а најобимнија проза – „Проклети кâм“
као „повијест у ширем смислу“, при чему ову одредницу
употребљавамо онако како се употребљава у руској науци о
књижевности (као жанр који се налази између приповијетке и
романа).
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*
У парадигматском прилогу „Уметничка приповетка у најновијој
српској књижевности (Прилог историји српске белетристике)“,
1882, Светислав Вуловић оправдано тврди да је приповетка
„права слика истинског друштвеног живота, и његових тежења,
и најомиљеније и најугледније чедо песничке уметности“,
мислећи превасходно на сеоску реалистичку приповетку као
доминантан жанр у српској књижевности. То потврђује и Б.
Пејовић у раду „Токови реализма у Црној Гори у доба њене
самосталности“, објављеном у књизи Цјелине и детаљи
(Сарајево, 1980), као и у монографији Књижевно дјело Стефана
Митрова Љубише (Сарајево, 1977, стр. 246), писаној од 1967.
до 1972. године. У њу је монограф уложио сву суму знања,
умијећа и претпоставки. Подијељена је у три дијела: први је
посвећен критици Љубишиног дјела, други Приповјестима
црногорским и приморским (Дубровник, 1875), а трећи
фрагментарној прози Причања Вука Дојчевића (I–XXXV), коју је
писац сматрао својим најуспјешнијим књижевним остварењем
(причања су објављивана у бечкој „Српској зори“, од 1. јануара
1877, I–XXIV, а још осам причања у истом гласилу 1878, од
XXXIII do XXXVII). Пејовићеву узорну монографију карактеришу:
обухватност, поузданост, иновантност, полемичност и
одрживост саопштених оцјена, судова и мишљења.
Монографију Р. Ротковића Трагајући за Љубишом (Београд,
1982, стр. 257) можемо дефинисати као културно-историјску,
што значи да је истовремено посвећена „студију књижевности“
и „студију културе“. Претежни дио прилога припада релацијској
теорији (од историје и идеологије, преко културе и просвете, до
литературологије и лингвистике), што њену композициону схему
чини изразито мозаичном. Сасвим другачије композиционе
схеме садрже двије монографије Нова Вуковића – Причања као
опсесија (Цетиње, 1980) и Приповијетке Стефана Митрова
Љубише (Београд, 1985), при чему је прва успјелија од друге. За
разлику од Ротковића, који је културни и књижевни историчар у
традиционалном смислу (позитивистичком), Ново Вуковић је,
као ђак француског структурализма, поетичар и критичар у
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модерном смислу значења. Вуковић је све своје интересовање
посветио одгонетању тајни као што су „језичка фантазија“, „депо
вербалне енергије“, односу конкретне и латентне енергије
поетског говора, тако да се стиче утисак, како сâм монограф
каже, да читалац присуствује „рађању новог језика“, можда баш
стога што је језик Његошевих и Љубишиних дјела у великој мјери
идиоматичан, а то ће рећи тешко преводив на стране језике.17
Савјесност у раду налаже нам да успутно споменемо и друге
прилоге из љубишологије: биографско-филолошку расправу
Ђура Керблера – Стјепан Митров Љубиша и његова околина
(Загреб, 1924), историјско-биографску расправу Ивана Т.
Калуђеровића – Стефан Митров Љубиша: Причања Вука
Дојчевића (Београд, 1992), обухватну расправу Вука Церовића
„Причања Вука Дојчевића“ Стефана Митрова Љубише
(Подгорица, 2000), двије занимљиво компоноване књиге Ларисе
Ивановне Раздобудко-Човић: Љубишина „Бисерница“ (Будва,
2003) и Стилски ефекти Стефана Митрова Љубише (Нови
Сад, 2004), за које смо написали одговарајуће поговоре,
Монографију Миодрага Јовановића – Говор Паштровића
(Подгорица, 2005), књигу Војислава П. Никчевића – Љубишина
језичка ковница (Подгорица, 2003), магистарску тезу Милуна
Лутовца, као и већ завршену докторску дисертацију о Љубиши
истог аутора (ментор је познати филозоф и литературолог
Миливој Солар).18
Будући да нема научних открића и достигнућа која временом не
подлијежу модификацији сазнања, неопходно је још једном
констатовати да су сви резултати смртни, а да је само
проблематика вјечна, како је с правом упозоравала умна
Исидора Секулић, додајући: „Сви наши писци који су тај дивни
народни језик носили у себи као природу и крв – немамо их
исувише – грешили су заиста не само против чистоће
књижевних родова и против симетрије литерарног стила, него и
против граматике, али су оставили бесмртна дела“ (мислећи
превасходно на Његоша, Љубишу и Марка Миљанова). С
обзиром на то да се досадашња открића у науци могу без
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тешкоћа релатизовати, преостало нам је да закључимо како је
сâм процес исљеђивања научних и умјетничких феномена и
ноумена бескрајан и како би сваку дискусију требало започети
испочетка,19 као што с правом тврди Карл Попер у већ
анализираној књизи:
„Тако смо дошли до тачке са које науку можемо видети
као
величанствену
авантуру
људског
духа.
Проналажење увек нових теорија и неуморно
испитивање њихових моћи је оно што баца светлост на
искуство. Принципи научног прогреса су веома
једноставни. Они захтевају да престанемо с древном
идејом да можемо постићи извесност [или висок степен
‘вероватноће’ у смислу рачуна вероватноће] с научним
ставовима и теоријама (идеја која потиче из везе науке
и магије и научника и врача): циљ научника није
откривање апсолутне извесности, већ да открије све
боље и боље теорије [или да измисли све моћније и
моћније рефлекторе] које су у стању да поднесу све
строже и строже тестове [и тиме да нас одведу ка увек
новим искуствима и да их осветле]. Али то значи да ове
теорије морају да буду оповргљиве: наука напредује
управо преко њиховог оповргавања“ (стр. 321).19
Сумирамо ли све резултате драгоцјене Поперове књиге
Објективно сазнање (Еволутивни принцип), без страха од
погрешног закључивања, можемо рећи да се они налазе између
двају парадигматских исказа: „Нема сумње да феномен људског
сазнања представља највеће чудо у нашем универзуму“ и
водећег начела овог ерудите – да на сваку врсту човеку
неопходне науке можемо гледати као на
„величанствену авантуру људског духа“.20
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акад. Радомир В. Иванович
Представительние монографические исследования актов
Ньегоша и Любиши в XIX и XX веке
(Приложение сравнительной литературе)
Резюмэ
Сравнительное
исследование
посвящено
изучению
монографических исследований в ньегошологии и любишологии
(2016), образует часть аналитических диптихов с изучением
«Литературный миф о Стефане Малом в работах Стьепана
Зановича, Пётра Второго Петровича
Ньегоша и Стефана
Митрова Љубиши (2014), отметив, что первый посвященный
главным образом нарратологии, а другой преимущественно
сравнительному литературоведению. Новое исследование
делится на две части: «Теоретический план дискуссий» (стр 18.) посвящена теории познания и используемых аналитических
метод, а «Прикладная призма обсуждения (о ньегошологии и
любишологии)», р. 8-22, посвящена теории интерпретации и
прикладной методе толккования.
Из
множества
представительных
монографических
исследований, посвященных работе Ньегоша и Љубиши,
сначала мы извлекли монографии П. А. Лаврова (Москва, 1887),
П. А. Ровинского (С. Петербург, 1889), Л. Томановича (Цетине,
1896), П. Поповича (Мостар, 1900), И. Секулич (Белград, 1951),
а затем монографии Т. С. Виловског (Котор 1908), Б. Пейовича
(Сараево, 1977), две Н. Вуковича (Цетине, 1980, Белград, 1985),
Р. Ротковича (Белград, 1982), Дж. Пеяновича (Подгорица, 1996),
Р. В. Ивановича (Нови Сад, 2000) и М.Тепавчевич (Подгорица,
2010). Исследование содержит всеобъемлющую и общую и
специальную литературу, которая читателю помогает легче
ориентироваться в сложных вопросов, проблем и апоретики.
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БИЉЕШКЕ
ТЕОРИЈСКА РАВАН РАСПРАВЕ
(О теорији сазнања и теорији тумачења)
1)
Као суму бројних егзистенцијалних искустава и
интелектуалних сазнања Хегел саопштава следећу филозофску
апофтегму: „Was vernunftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist,
das ist vernunftig“ (Све што је умно стварно је, све што је стварно
умно је). Хегелов филозофски систем има сљедећу структуру:
логика (наука о бивству, наука о суштини и наука о појму), потом
филозофија природе (механика, физика и органика), као и
филозофија духа (субјективни дух, објективни дух и апсолутни
дух). Хегелову дијалектичку логику чини сљедећа схема, опет
саопштена као тријада: наука о бивству (квалитет, квантитет и
мјера), наука о суштини (суштина, појава и стварност) и наука
о појму (субјективни појам, објект и идеја).
Хегел дистингвира појмове: разум (Verstand) и ум (Vernunft). Он
нарочито инсистира на дијалектици збивања, тема, проблема и
апорема о којима расправља. Пишући о Хегелу у књизи
Философиа (Златибор, 2004) Иван Коларић тим поводом
закључује: „Дијалектичка метода сазнања нужно прати
дијалектички ток сâмих ствари“ (стр. 269). При томе указује на
познату Хегелову тријаду: свест – самосвест – ум, која подсјећа
на Платонову, Аристотелову и Кантову филозофију. За нашу
анализу најбитнија категорија је Апсолутни дух, будући да је
посвећена тријади: умјетност, религија и филозофија.
2)
О томе смо опширније и систематичније писали у
студијама и огледима: „О научности науке о књижевности у
контексту
хуманистичких
наука“
(1995),
„Допринос
превазилажењу кризе историзма и књижевне критике (Прилог
методологији проучавања књижевности)“, 1999, „Поетска и
поетолошка апоретика“ (1999), „Наука и уметност као облици
моделовања стварности“ (2003), „Историја критике као историја
идеја“ (2009), као и у књигама студија и огледа: Књижевна
критика као десета муза (Нови Сад, 2009), Сунчаном страном
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књижевности (Нови Сад, 2013) и Зачарани круг (Историја,
стварност и уметност), Нови Сад, 2014.
3)
Пишући о методологији књижевно-научног истраживања
феномена и ноумена, руски научник Владимир Јаковљевич
Проп је у знаменитој књизи Проблеми комике и смеха (Москва,
1976, Нови Сад, 1984), записао: „Теорија је потребна свакој
врсти људског сазнања. Ниједна наука не може данас без
теорије. Теорија има пре свега спознајни карактер, а њено
познавање је један вид научног погледа на свет“, посебно
уколико је у њој употријебљен индуктивни метод.
4)
Занимљиво је напоменути да се известан број свјетских
и наших реномираних писаца залаже за емоционалистичку
естетику или магијски реализам (такви писци су: Х. Л. Борхес, Г.
Гарсија Маркес, У. Еко, П. Куељо, И. Аљенде и други); док се
извјестан број залаже за рационалистичку естетику или
интегрални реализам (такви писци су: Т. Ман, И. Андрић, М. А.
Шолохов, Џ. Стајнбек, Е. Хемингвеј, М. Лалић и други).
О различитим аспектима филозофије и психологије стварања
писали смо опширно у естетско-поетолошким монографијама:
Митеме и поетеме Томаса Мана (Нови Сад, 2007), Анаграми
и криптограми у романима Умберта Ека (Подгорица, 2009),
Магијски реализам Габријела Гарсије Маркеса (Подгорица,
2011) и Снови и судбине у наративној прози Михаила А.
Шолохова (Подгорица, 2012), као и у књигама студија и огледа:
Стваралачки узори и изазови (Његош. Андрић. Лалић),
Подгорица, 2015, и Обнављање љепоте (Скопље, 2016, у
штампи).
5)
О Радовићевој књизи написали смо студију „Домети
савремене српске компаратистике (Компаративни квартет)“,
која ће бити објављена почетком 2016. године у „Летопису
Матице српске“. Уводни дио студије објављен је у „Књижевним
новинама“ (Београд, бр. 1241, септембра 2015, стр. 1 и 3).
6)
Од најновијих наших прилога о Његошу издвојили бисмо
студију „Најзначајније монографије и коментари као подстицаји
развоју његошологије у другој половини XIX вијека“, објављену
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у књизи Зачарани круг (стр. 121–147), а од прилога о Љубиши
студију „Књижевнонаучне монографије о дјелу Стефана
Митрова Љубише“, објављену у зборнику радова Паштровићи
– језик и књижевност (Београд – Петровац на мору, 2012, стр.
89–109). Њима бисмо придружили и двије сводне монографије,
објављене у оквиру наших Изабраних дела у седам књига: I
Петар Други Петровић Његош (Нови Сад – Бијело Поље, 2003,
стр. 554) и II Стефан Митров Љубиша (Нови Сад – Бијело
Поље, 2003, стр. 256), уз напомену да многи наши радови из
његошологије и љубишологије нијесу уврштени ни у једну од
наведених књига.
ПРИМИЈЕЊЕНА РАВАН РАСПРАВЕ
О ЊЕГОШОЛОГИЈИ
7)
Наш допринос обиљежавању ријетког јубилеја састоји се
од: поговора „Најновији допринос његошологији“ књизи Д.
Аранитовића – Његош и позориште (Прилог библиографији,
1884–2011),
Шабац – Београд, 2012, предговора књизи
Његошеве поеме („Структура Његошеве поеме“), Врбас, 2013,
и три објављене студије: „Монографија Павла Поповића као
прекретница у развоју његошологије“ (Београд, 2013),
„Најзначајније монографије и коментари као подстицаји развоју
његошологије у другој половини XIX вијека“ (Подгорица, 2014) и
„Књижевни мит о Шћепану Малом у дјелима Стјепана Зановића,
Петра Другог Петровића Његоша и Стефана Митрова Љубише“
(Београд, 2014), потом објављивања огледа „Његош као
животна и стваралачка инспирација Михаила Лалића (у критици
и белетристици)“, Нови Сад, 2015, и књиге посвећене Његошу,
Андрићу и Лалићу (Његошу су посвећене стр. 9–105).
8)
Сви цитати у студији дати су по издању – Целокупна дела
Петра II Петровића Његоша у седам књига (четврто издање):
I Пјесме, II Свободијада. Глас каменштака, III Горски вијенац.
Луча Микрокозма,
IV Шћепан Мали. Проза. Преводи, V
Огледало српско, VI Изабрана писма и VII Речник уз Целокупна
дела Петра II Петровића Његоша („Обод“ – „Просвета“, Цетиње
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– Београд, 1975), у редакцији: Н. Банашевића, Р. Бошковића, Р.
Лалића, В. Латковића, М. Перовића и М. Стевановића.
9)
У предговору „Читаоцем“ најзанимљивији је крајњи
акорд, као мјесто са издигнутим значењем и највећом чујношћу:
„Али Горски вијенац остаће у књижевности нашој
дуготрајни споменик пјесничког дара владичина, којега
нам, на жалост и непроцијењени губитак, прерана смрт
покоси. Истина да је Горски вијенац неки спис без
наслова и установе пјевачке, али исто се тиче језика и
духа народнога, чувства и полета поецкога, остаће зар и
за дуго јединац у овој струци наше књижевности“ (књ. III,
стр. 157).
10)
Упутно је видјети зборник радова Живот и дјело
академика Јевта М. Миловића (ЦАНУ, Подгорица, 1995), у коме
смо објавили студију о историјском и историјскокњижевном
методу овог научника (стр. 43–62). Такође је упутно видјети и
монографију Живка Ђурковића Његош у дјелима Јевта
Миловића (Никшић, 2014), посебно одјељак „Компарације“ (стр.
54–57).
11)
Осим Миловићевих и Никчевићевих прилога, потребно је
читаоце упутити на невелик број компаратистичких радова какви
су: Божо Булатовић „Љубиша и Његош – сличност у књижевном
дјелу два писца“ (1954), Саво Вукмановић „Његош у прози“ и
његов родни крај“ (1974), Ново Вуковић „Љубишин Дојчевић и
Његошев Драшко“ (1974), Милосав Лалић „Његош наше прозе“
(1974), Крсто Пижурица „Љубишина одступања од изворног
текста Горског вијенца“ (1981) и друге.
12)
Од значајнијих његошолога, који заслужују посебну
аналитичку пажњу, требало би не само споменути него и детаљно
анализирати научне доприносе Бранислава Петронијевића,
Николаја Велимировића, Алојза Шмауса, Вида Латковића,
Милована Ђиласа, Јевта Миловића, Слободана Томовића,
Мишела Обена, Радмила Маројевића, Михаила Стевановића,
Јована Деретића, Александра Младеновића, Душана Ичевића,
Мила Ломпара, Весне Вукићевић-Јанковић и других.
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О ЉУБИШОЛОГИЈИ
13)
У својих десет драгоцјених прилога о Његошу Иво Андрић
с дубоким увјерењем тврди да се ни један Његошев стих, при
поређењу, не би постидео пред Шекспировим стиховима.
Василије Томовић је своју компаратистички конципирану књигу
Рат богова и титана (Титоград, 1987) посветио поређењу Луче
микрокозма са већ спомињаном Теогонијом, епом Махабхарата,
као и епом Изгубљени рај (1667).
14)
Сабрана дјела (Критичко издање) Стефана Митрова
Љубише у пет књига: I Приповијести црногорске и приморске, II
Причања Вука Дојчевића, III Бој на Вису. Преводи. Чланци. Говори,
IV Писма и V Био- библиографија. Прилози (ЦАНУ,
„Универзитетска ријеч“ и Историјски архив Будве, Титоград, 1988),
у редакцији: Ђ. Радовића, Н. Вуковића, Р. Ротковића и М. Лукетића.
15)

О томе свједочи сâм Љубиша у Животопису:
„Оплијени ме и зачара богатство и изворна мудрост
народнијех умотворина, пак нешто из Вуковијех збирка,
нешто свагдањим саопћењем народом црногорским и
приморским, изучим матерњи језик, омили ми и уљубим
се у оно што сам прије мал презирао; као неки неженати
момци, који налазе сто мана оној дјевојци у коју ће се
послије заљубити, с којом ће вјенчали вијек провести, и
наћи у њој сва добра овога свијета“ (књ. 3, стр. 205).

16)
Своју монографију Пејановић је подијелио у осам цјелина:
I „Љубишино дјело у свом времену“ (М. Павлиновић, Л.
Томановић, А. Шеноа, И. А. Казначић, П. Милетић), II „Критика о
Љубиши прије Скерлића“ (А. Вебер, С. Кастрапели, Љ.
Јовановић, М. Цар, Љ. Недић Т. С. Виловски), III „Јован Скерлић
о Љубиши“ IV Критика и написи између Првог и Другог свјетског
рата“ (М. Цар и В. Живојиновић), V „Критика и написи послије
другог свјетског рата“ (В. Латковић, В. Глигорић, И. Секулић и
други), VI анализа зборника радова Стефан Митров Љубиша
(1976), VII анализа монографија Б. Пејовића (1977) и Н. Вуковића
(1988) и VIII „Написи и студије у осамдесетим годинама“ (Д.
Живковић, Љ. Зуковић, М. Никчевић, Р. Ротковић и други).
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Од осталих радова и тематских блокова споменули бисмо:
„Умјетност приповиједања (Наратолошки аспект)“, у књизи Hommage Данилу Кишу (V), Будва, 1999, Књижевно дјело Стефана
Митрова Љубише – Ново читање (Будва, 2000), „Фолклорни
облици у дјелу Стефана Митрова Љубише“, у зборнику радова
Паштровићи (Историја. Култура. Природа), Петровац на мору
– Свети Стефан, 2001, и Паштровићи (језик и књижевност),
Београд – Петровац на мору, 2012.
17)
Вуковић нарочито инсистира на трајности и љепоти
Љубишине наративне прозе:
„Фикционализација тог свијета и његовог историјског и
географског контекста заправо је омогућила његово
трајање у једној другој равни, очитовање дубљих истина
о њему и доживљавање великих вриједности које је
имао. Ликови Љубишиног књижевног свијета, као мало
који у нашој цјелокупној литератури, успјело
представљају виталност, даровитост и духовни
потенцијал једне расе, али исто тако и њену
непрактичност и ирационалност које западни свијет није
никад разумио“ (стр. 172–173).
18)
Упутно је видјети нашу студију „Првоименовање ствари и
рађање језика (допринос Нова Вуковића љубишологији)“,
објављену у књизи Стварање и сазнање („Змај“, Нови Сад, 2006,
стр. 254–280). Вуковић исписује вишезначењску реченицу: „Тај
говор има нешто од архаичне патине својих давних узора.“
19)
У познатој књизи Эстетика словесного творчества
(Москва, 1979) М. М. Бахтин с правом тврди: „Сваки смисао открива
своју дубину када се сретне и додирне са другим и другачијим
смислом. Тада међу њима почиње дијалог који превладава
учауреност и једностраност тих смислова и тих култура.“
20)
О потреби преиспитивања цјелокупног цивилизацијског
искуства (сазнања) веома занимљиво пише Ернст Касирер у
књизи Zur Logik der Kulturwissenshaften (1942): „Што више расте
грађевина науке и што се слободније диже у небо, тим више
потребно је и стално обнављати њене основе. Притицање нових
чињеница мора пратити ‘боље постављање темеља’ које, према
Хилберту, припада суштини сваке науке.“
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BALKANSKI IDENTITET KROZ DISKURS MARIJE TODOROVE

Gostujući u radio emisiji „ Peščanik“ 2007. godine,1 istoričarka i
filološkinja Marija Todorova naglasila je da je politički opasno ako bi
se paradigma postkolonijalizam prihvatila kao pokušaj da se na
Balkanu objasne istorijska i politička događanja koja su svojom
influentnošću imala reperkusije na sveukupni sistemski razvoj balkanskih naroda. Opasnost vidi u tome što bi se na taj način odgovorne
kategorije ljudi koji usmeravaju društvena kretanja u određenom periodu poslužile terminom postkolonijalizam da sebe predstave kao
žrtve i pokrenu niz emotivnih reakcija kod pripadnika određenog naciona. Prihvatanjem uloge žrtve gubi se osnovna logička premisa i
prelazi se na teren emocionalnog sa koga se lako manipuliše velikim
grupama. Ljudi su skloni da sopstvene neuspehe pravdaju premeštanjem odgovrnosti na druge. Kada se detektuje krivac, onda se sopstveni neuspeh podnosi daleko lakše, jer se briše lična odgovrnost.
Marija Todorova, koja je rođena, odrasla i sticala obrazovanje na
Balkanu, (rođena je u Bugarskoj) i usavršavala se u značajnim univerzitetskim centrima u Rusiji i Americi, svojom erudicijom, etničkom
pripadnošću i poznavanjem nacionalnog identiteta socijalnih grupa
koje čine stanovništvo ovog regiona je veoma kompetentna da sa
više nivoa, slojevito odslika prilike i događaje koje su formirale
specifičan interaktivni odnos među narodima koji nastanjuju predele
Balkana. Baveći se istorijom i filologijom kao profesijama za koje je
sticala zavidno teorijsko obrazovanje, Todorova sa stanovišta ovih
disciplina prilazi objašnjenju ,,balkanizma“ i balkanskog identiteta,
otvarajući niz pitanja koja su čekala ozbiljne, naučno i istorijski
validne odgovore i razbijajući brojne predrasude i stereotipe koji su
godinama vladali u naučnim i javnim krugovima među evropskim
narodima.
_______________
1

Peščanik.net 8. jun 2007.
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Delo Todorove baca novo svetlo na period istorije balkanskih naroda
posle pada Otomanskog carstva koje je bilo kolonijalna sila gotovo
osam vekova. Kolonijalizam i kolonijalna influentnost Otomanskog
carstva razlikovala se u mnogim socijalnim, političkim, religioznim i
kulturološkim instancama u odnosu na druge kolonijalne sile, o
čemu je Todorova dala argumentovan i ideološki neopterećen
pristup. Isključivanje ideologije iz naučne argumentacije je još jedan
značajan doprinos Todorove razumevanju specifičnosti postkolonijalnog diskursa balkanskog područja. Ne baveći se istorijom
isključivo kao hronologijom događanja, već kao sistemski interaktivnim, slojevitim i sveobuhvatnim prikazom društvene dinamike,
Todorova je značajno doprinela razumevanju interaktivnosti kao discipline, neophodne da se na savremeni način objašnjava prošlost,
kako bi se sadašnjost i budućnost razumele u kontekstu neprekinutog niza brojnih relevantnih činilaca koji u međusobnom sadejstvu
utiču na socijalne procese. Razumevanje postkolonijalnog diskursa
uz pomoć dela Todorove ima značaj i za intelektualnu javnost Srbije.
Veliki društveni potresi koji su pratili raspad bivše Jugoslavije, nisu
ni posle dve decenije stručno objašnjeni jer postoji još uvek nepremostiva politička barijera, kao neizbežni putokaz u analizi događanja
koja su dovela do surovih, tragičnih i krvavih sukoba tokom stvaranja
novih pravno-političkih subjekata od zajedničke države.
Delo Todorove ,,Imaginarni Balkan” predstavlja veliki doprinos svetskoj naučnoj misli, jer je očišćen od stereotipa i predstavlja dragocenu pomoć budućim istaraživačima, koji ozbiljno nameravaju da se
bave razumevanjem funkcionisanja ljudskih zajednica. Značaj ovog
dela za intelektualnu javnost Srbije je nesumnjiv, jer može doprineti
da istoričari i filozofi iz država koje su nekada činile zajednicu,
prevaziđu političke implikacije i prevalentno usmere svoje znanje na
prošle događaje koji bi, objašnjeni validnim i sveobuhvatnim
činjenicama, predstavljali početnu osnovu za izgradnju novog
načina komunikacije, posebno u svetlu zajedničkih nastojanja da sve
države Balkana postanu deo evropske porodice naroda.
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KOLONIJALIZMA

I

Semantičko objašnjenje pojma kolonijalizam odnosi se na osvajanje
i porobljavanje drugih zemalja, odnosno težnja jedne organizovane
društvene zajednice da drugu zemlju ili zemlje pretvori u kolonije.2
Termin je nastao u periodu velikih osvajačkih pohoda koje su u Srednjem veku evropske države preduzele ka drugim delovima sveta,
pretežno ka Dalekom istoku, Africi i Južnoj Americi. Pohodi u koje su
ulazile Evropske države bili su motivisani potrebom za prirodnim bogatstvima koje su pomenuti regioni posedovali. Cilj kolonizacije bio je
i da se na evropsko tržište plasiraju novi prirodni resursi i nova roba
široke potrošnje. Evropski kolonizatori su ekonomskom moći i vojnom
snagom uspevali da svoje sisteme vrednosti nametnu kolonizovanim
narodima i implementiraju ih u njihov način života realizujući pohode
izvan evropskog kontinenta i usmeravajući se ka narodima koji su u
doba najintenzivnijih kolonizacija bili ekonomski i vojno inferiorni u
odnosu na kolonizatore. Otomansko carstvo, nastalo organizovanjem
nekoliko plemenskih zajednica u Anadoliji, ekspanzivno kreće ka ostatku Male Azije i Bliskom istoku. Osvajanjem Carigrada (1453) kreće
u okupaciju hrišćanskih zemalja, koje su pre uzdizanja Otomankog
carstva posedovale državno ustrojstvo, razvijene socijalne sisteme
vrednosti, razvijenu ekonomiju i zavidnu kulturu, nastalu na temeljima
starih civilizacija Grčke i Rima. Vojno superiorna Otomanska carevina
svoju ekspanziju doživljava u XVI veku kada su njene granice obuhvatale prostor od Persijskog zaliva na istoku, Mađarske na severu,
Egipta na jugu i Kavkaza na zapadu.3
Osmanlije su po mnogim karakteristikama kolonizacije imale
drugačiji koncept. Njihov osvajački diskurs je imao drugačije karakteristike od ostalih kolonizatora koji može da se procenjuje na osnovu
odnosa prema kulturnom nasleđu. Barbara Jelavich4 navodi da je
_______________
2
Klajn, I, Šipka, M.: Veliki rečnik stranih reči i izraza, Prometej, Novi Sad, 2006.
3
Kicikis, D.: Osmanlijsko Carstvo, Plato-Biblioteka XX Vek, Beograd 1999.
4
Jelavich, B. : History of the Balkans, Eighteenth and Nineteenth Centuries, Cambridge
University Press,1983.
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posle zauzimanja Carigrada samo Aja Sofija bila pretvorena u
džamiju dok su ostale crkve ostale netaknute. Autorka navodi druge
primere visoke tolerantnosti prema pripadnicima naroda koji su bili
pod direktnom vlašću Porte, kao i prema Jevrejima koji su u
Otomanskom carstvu pronalazili utočište od progona iz evropskih
zemalja. Iako vojno visoko razvijeno, Otomansko carstvo je na svojim teritorijama negovalo neku vrstu multikulturalnosti, jer se kreatori
spoljne politike i unutrašnjeg ustrojstva nisu trudili da silom nametnu
svoj jezik, veru, pismo, kulturu i obrasce socijalnog funkcionisanja.
U takvim okolnostima kolonizovani narodi su uspevali delimično da
sačuvaju sopstveni kulturni identitet i religiju. Suživot pod dominacijom Osmanlija svakako da nije bio idiličan i otvoren za interaktivne
komunikacije na svim socijalnim nivoima, ali su dugotrajni kontakti
ostavili zajedničke oznake u mnogim oblastima života, od kulinarstva do načina odevanja i narodne umetnosti.
U XVI veku kada je Otomansko carstvo bilo na vrhuncu moći, na teritoriji ove imperije nalazili su se najznačajniji spomenici starih civilizacija značajni za kulturu čovečanstva. Grčki hramovi na Akropolju,
Knosos, Mikena, Efes, piramide na platou Gize, Nubijski hramovi, Abu
Simbel, Luksor, spomenici vizantijske kulture i Starog Rima zauzimali
su prostor kojim je direktno upravljala Porta. Pored ovih lokaliteta, upisanih u istoriju umetnosti čovečanstva, sačuvenih do današnjih dana,
Osmanlije su se sretale sa brojnim spomenicima kulture porobljenih
naroda, verskim objektima i zdanjima od javnog značaja.
Dok su evropski kolonizatori na prostorima koje su osvojili nametnuli
sopstveni stil gradnje javnih i privatnih objekata, i društvenu organizaciju postavili po pravilima koje vladaju u njihovim zemljama, Osmanlije su zadržavale sopstveni arhitektonski stil, ali su zdanja koja
su zidali na novim teritorijama prilagođavali geografskom podneblju
i konfiguraciji terena. To je podrazumevalo i prihvatanje postojećih
graditeljskih stilova koje su zatekli na kolonizovanom području. Osmanlije su kao i svi kolonizatori imali cilj da osvoje što više teritotija
i na njima učvrste sopstvenu vlast, ali je njihov osvajački princip
sadržao još jednu odrednicu, direktno suprotstavljenu Evropi. Osmanlije su želelele da svoju vlast prošire na Beč, centar evropske
imperije, paradigmu moći, kulture i ekonomske snage Evrope.
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Osvajanje Beča kao simbola kulture, i naroda dalekih Osmanlijama
po svim parametrima, predstavljao bi krunu uspeha svih pohoda, i
metaforično predstavljao pobedu duhovnih vrednosti plemenske zajednice iz koje su potekle Osmanlije, nad duhom Evrope, koji se
razvijao preko hrišćanske dogme i renesanse do prosvetiteljstva.
Poraz kod Beča 1683. godine predstavlja uvod u postepeno
slabljenje Otomanskog carstva, ali je dominacija nad kolonizovanim
teritorijama ostala, sve do konačne propasti dvadesetih godina
dvadesetog veka. Slabljenje centralističke vlasti Porte i oslobađanje
pojedinih delova kolonizovanih teritorija menja geopolitičku kartu regiona, ali ne dovodi do integracije evropskih teritorija sa ostatkom
Evrope. Događa se komplikovan sociološki, antropološki, i ekonomski proces koji uslovljava da čitav vek posle propasti kolonijalne sile,
kolonizovane teritorije ostaju označene kao ,,Drugo“ u odnosu na
ostalu teritoriju Evrope. Mehanizme nastanka i suštinu ,,Drugog“
Todorova znalački i studiozno prenosi savremenom čitaocu i predstavnicima naučne misli iz oblasti društvenih nauka, sa ciljem da
uvreženi stereotipi o ovom delu evropskog kontinenta podvrgnu ozbiljnoj naučnoj analizi.
DEKODIRANJE STEREOTIPA O BALKANU
U svom poznatom delu ,,Imaginarni Balkan“ Todorova u uvodnom
delu duhovito primećuje da kulturom Zapada kruži bauk Balkana
protiv koga su se organizovali intelektualni krugovi različitih provenijencija, sa namerom da ga isteraju iz ,,čistog“ jezgra evropskih
država. Ova duhovito-sarkastična primedba autorke potkrepljena je
sistematično složenim primerima koji interdisciplinarnim prilazom
preko istorijskih činjenica, socioloških i antropoloških analiza, prolazi
kroz druge vremenske periode. Oni objašnjavaju sve dimenzije
stavova, predrasuda i stereotipa korišćenih da se odslika geografsko
područje Balkana. Ovaj pojam se ne odnosi isključivo na teritoriju ili
društvenu organizaciju, već prevazilazi uobičajene odrednice i u sebi
nosi diskurs specifičnog kvaliteta sačinjen od političkih,
senzacionalističkih, psiholoških, kulturoloških i umetničkih odrednica.
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Todorova je kao naučnica imala potrebu da se validnim činjenicama
suprotstavi nagomilanim stereotipima, koji su se prevashodno zbog
političkih interesa formirali nekoliko vekova. Oni su upotrebljavani ili
zloupotrebljavani u određenim istorijskim događajima, kako bi
potkrepili objašnjenja za određene akcije pokrenute od strane relevantnih društvenih moćnika, koji svojim uticajem usmeravaju socijalna i ekonomska kretanja. Protiveći se generalizaciji, kao često
prisutnoj metodi u objašnjavanju određenih društvenih pojava, Todorova se prihvatila ozbiljnog posla koji je trebalo da činjenicama objasni kako su nastajali stereotipi vezani za regiju označenu kao
Balkan, zatim i da ih demontira i dekodira, postavljajući ih u novu
ravan, potkrepljenu istorijskim, političkim i ekonomskim činjenicama.
Socijalni stereotip osnovnom značenju nosi pojednostavljeno viđenje
socijalnih pojava ili drugih ljudi. Pojednostavljena predstava o
drugima stvara nerealnu socijalnu percepciju5.
Stereotipi i predrasude utiču na delimično formiranje stavova, a
stavovi prevalentno modeliraju odluke, delanje i ponašanje.
Stereotip o Balkancu kao primitivnom, necivilizovanom, poludivljem,
lenjom, nefleksibilnom, i agresivnom žitelju Balkana, razvijao se
kroz različite istorijske kontekste i percipiran je opisanim atributima
od ljudi koji su svoje opservacije mogli da prenesu drugima. Iako
je protiv generalizacije i uopštavanja, Todorova ne može izbeći da
predstavljenog Balkanca ne pripiše stavu koji je imala Zapadna
Evropa. Svakako da autorka nije pod terminom „Zapadna Evropa“
podrazumevala da čitavo stanovništvo ove geografske odrednice
ima jedinstven stav, već je svoje zaključke izvodila na osnovu
pisanih dokumenata određenog broja ljudi, čiji su stavovi u
određenom vremenskom periodu mogli da se navedu kao
diskurzivni. Ne uzimajući na sebe ulogu branioca ni kritičara, autorka
svoje naučne analize Balkana predstavlja načinom koji se može koristiti kao validan model interdisciplinarnog prilaza istorijskoj temi, a
ne može da se svede u uske okvire faktografije i hronologije. Njeno
delo osim istorije kao bazične discipline sadrži elemente sociologije,
etnologije, antropologije, psihologije politike i ekonomije. Sažimajući
_______________
5

Krstić, D.: Psihološki rečnik, IRO „Vuk Karadžić“ Beograd, 1988. str.591.
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elemente svih ovih disciplina autorka prenosi poruku stručnoj
javnosti i zainteresovanim čitaocima da svaki događaj u istoriji ljudskog trajanja može biti prezentovan na više načina, i da jednostranost ne sme da se prihvati kao prilaz bilo kojoj temi ili događaju. Ona
se ne bavi Balkanom, kao geografskim pojmom koji je bio stecište
burnih događanja,već ovom odrednicom detektuje pojmove ,,drugosti“ i alter ega koji se koriste u psihologiji prilikom opisa osobina
ličnosti. Balkan i Evropa ovakvim intervencijama postaju suprotstavljeni organizmi čija dinamička interaktivnost ima cilj da se razlike
postepeno prevazilaze. Metaforično, Balkan može da se tumači po
principima psihoanalize kao podsvest, nedovoljno osvetljen i
osvešćen deo mentalnog sistema, koji svojim nerazumljivim
porukama remeti ravnotežu svesnog, koje bi predstavljala Zapadna
Evropa. Psihoanalitičkom diskursu pripadaju pojmovi ,,identitet“ i „alteritet“ čija je prevalentna oznaka korišćena u individualnoj psihologiji. Psihološki pojam identiteta definiše se dvostrano: kao
sličnost između dve ličnosti proistekla iz procesa identifikacije i kao
subjektivno osećanje istosti, koje prevazilazi vremenska ograničenja.
Ako se odnos Zapadne Evrope prema Balkanu prenese na nivo
psihoanalitičkog diskursa, hipotetički bi moglo da se pođe od ideje
da je permanentni sukob koji se razvijao i trajao duže od dva veka,
mogao tumačiti problemima identifikacije. Potvrđivanje istovetnosti
i razlika Todorova sprovodi preko klasifikacionih shema, kako bi uspostavila određenu metodologiju putem koje objašnjava rađanje i
opstajanje animoziteta između predstavnika zapadnoevropskog i
balkanskog entiteta. Svoj metodološki pristup Todorova počinje objašnjenjem važnosti granica koje najjednostavnije mogu da odrede
celinu. Pošto su granice promenljive, a posebno se ta fluidnost zapaža na Balkanu, autorka detaljnom analizom geografskih odrednica koje bi mogle da odrede celinu Balkana, pokazuje da
promenljivost granica uslovljava promenljivost čitave društvene dinamike određenih entiteta. U zavisnosti kako se povlače granice i
pod kakvim i čijim uticajima se menjaju, zavisiće odnosi unutar njih
kao i odnosi u bližem i daljem okruženju. Nepostojanje jasnih granica
od raspada Vizantijskog carstva, tokom koga bi Balkan mogao da
se posmatra kao celina u sklopu veće celine, u metodologiji Todorove
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je jedan od označenih uzroka problema definisanja identiteta. Integrativni procesi koji su jedna od odrednica identiteta na Balkanu nisu
postojali zbog nepostojanja jedinstvenog entiteta koji naseljava
određeni prostor. Pojam prostora se kolokvijalno povezuje sa etničkim
grupama ili nacijom što se pokazalo neprimenljivim na ,,slučaj“
Balkana, zbog čestih migracija stanovništva. Tradiciju i istorijsko
nasleđe Todorova uvodi kao pojmove u svoj metodološki pristup, kako
bi analizom njihovog značenja, koristeći sopstvenu erudiciju i stavove
drugih autora, pokazala nedoslednost u njihovoj semantičkoj primeni.
Citirajući Rejmonda Viliamsa6 navodi da je tradicija u svom najopštijem
značenju veoma problematična reč jer ne sadrži vremensku odrednicu, zbog čega se događa da se neki događaji koji se pojavljuju u dve
uzastopne generacije proglase tradicijom. Zbog nedovoljne terminološke preciznosti tradicija asocira na drevna događanja koja su u
sebi nosila stereotipe i uopštenosti kao što su dužnost, poštovanje,
hrabrost, a istovemeno i izdaju i predaju.
Kako bi potkrepila rastegljivost i nepreciznost pojma „tradicija“
Todorova navodi definiciju pojma iz The Random House Dictionary
ne koristeći se definicijama iz rečnika nekog od balkanskih naroda,
kako bi komparirala objašnjenje značenja pojma. Verovatno da je
autorka želela da izbegne suvišno bavljanje semantičkim odrednicama pojma, jer joj je cilj bio da sopstveno definisanje ,,tradicije“
omeđi oficijalnim, neutralnim i sažetim objašnjenjem. Tradicija je za
Todorovu prenošenje kulturnih i psiholoških modaliteta i sadržaja
kroz pokolenja, deo istorijskog pamćenja, kulturnog i psihološkog
identiteta. Ovom definicijom autorka ostaje na interdisciplinarnim
nivoima, sa kojih jedino i može da odgovori na složena pitanja koja
je u svom delu otvorila.
Ako tradiciju shvatimo kao deo identiteta onda nesporno možemo
da stignemo do pojma kolektivnog nesvesnog u kome je sadržan i
pojam tradicionalnog nasleđa koji se delimično prenosi preko
arhetipova. Arhetip je predstavljen kao praobrazac koji sadrži strukturu prapsihičkog.7
_______________
Williams, R.: Keywords,Vocabulary of Culture and Society, Revised Edition, New York:
Oxford University Press, 1985., str. 318.
7
Krstić, D.: Psihološki rečnik, IRO „ Vuk Karadžić“ , Beograd, 1988, str. 653.
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Identitet sagledan kroz teoriju arhetipova nosi sadržaje koji ne zavise
od uslova koji usmeravaju razvoj ličnosti pojedinca. Identitet čine
određeni oblici sa svojim strukturalnim odnosima, koji kroz sebe
propuštaju konkretni psihološki sadržaj ispoljen kroz crte i osobine
ličnosti. One su svojstvo i odlika individualnosti, ali se pojedine mogu
izdvojiti i ispoljiti kod više osoba, ili kod većine predstavnika jedne
grupe, i kao kolektivni sadržaj preneti na buduće generacije.
Arhetipovi se razlikuju po obliku i nivou ispoljavanja. Mogu da nose
elemente univerzalnih vrednosti: rasnih, etičkih i nacionalnih. Ako bi
se kroz teoriju arhetipova tražila neka specifičnost koja bi odlikovala
narode Balkana, svakako bi se mogla otkriti u mitovima, legendama,
bajkama, i mnogim vidovima umetnosti. Arhetip Balkanca ima svojstvene odrednice, ali specifičnosti nisu karakteristične toliko da bi
ga značajno odvojile od ostalih stanovnika bilo Evrope, bilo drugih
regiona sveta. Uz tradiciju, i nasleđe bi po Todorovoj moglo da se
koristi kao odrednica identiteta koji spaja i odvaja pojedince i grupe.
Pošto termin ,,nasleđe“ istoričari ne koriste kao validnu odrednicu za
objašnjavanje određenog sleda događanja, autorka navodi definiciju
datu u Random House Dictionary of the English Language.8
Opšte značenje se odnosi na sve što su potonje generacije zatekle
kao ostavštinu prethodnih generacija, ili što je pojedincu ostavljeno
na raspolaganje od strane njegovih predhodnika. U psihologiji se
definišu tri osnovne grupe vrednosti koje se nasleđuju: genetsko,
materijalno i duhovno nasleđe.
Duhovno nasleđe delom pripada društvenom nasleđu, delom opštoj
kulturi i delom specifičnim psihološkim uslovima u kojima se pojedinac razvijao. Genetsko i materijalno nasleđe se odnosi na pojedinca
i ne nosi u sebi nikakve karakteristike vezane za region i istorijsko
razdoblje. Društveno nasleđe, kao deo duhovnog nasleđa može da
se odnosi na ishode društvenih procesa koje predhodna generacija
predaje sledećoj. Pošto termin ne određuje jasne granice između
društvenog, istorijskog, kulturološkog i civilizacijskog sadržaja, teško
_______________

6

8
Random House Dictionary of the English Language, 2. ed. New York, Random House
, 1987. str.1098.
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bi moglo da se odredi koliko je neka odrednica proizvod društva kao
takvog, a koliko je ishod opštih političkih, istorijskih i civilizacijskih
procesa. Društveno nasleđe Balkana nema jedinstvene odrednice.
Možda bi za neke delove bivše Jugoslavije moglo da se navede da
je svaka generacija sledećoj predavala nesklad i haos. Takva
društvena anomija nije uticala na sve delove geografskog pojma
„Balkan“. Zbog toga ne možemo zaključiti da je društveno nasleđe,
kao deo duhovnog nasleđa, odrednica koja je ključna za ,,drugost“
Balkana u odnosu na ostale delove Evrope.
Dekodiranje stereotipa o Balkanu Todorova počinje objašnjenjima
značenja pojma koja se kreću od imena za geografsku regiju, preko
ličnih imena, do sinonima za Jugoistočnu Evropu i kategorije istorijskog nasleđa9, a završava pitanjem:,,Šta je Balkan“?
Odgovor koji daje je jednostavan, sveobuhvatan, sadržajan ali ne i
originalan, jer se ovim objašnjenjem ne mora definisati samo ovo
geografsko područje. Po Todorovoj: ,,Balkan je kompleksna interakcija brojnih istorijskih perioda, tradicija i nasleđa.“10 Pomenuta definicija Balkana usmerila je autorku ka novom pravcu istraživanja i
definisanja nove diskurzivne kategorije: balkanizma. Kroz analizu
balkanizma koji, kako navodi Todorova nije njena originalna
semantička tvorevina, otvorena su vrata novom sagledavanju
Balkana, i novim diskurzivnim analizama.

BALKANIZAM KAO NOVO SVETLO ILI NOVI STEREOTIP U
POSTOJEĆEM DISKURSU
Za Todorovu balkanizam je diskurzivna tvorevina, koja je u svom
izvornom značenju nosila pežorativni karakter. Bio je sinonim za sve
retrogradno, zaostalo i nesposobno da se prilagodi novim zahtevima
društvenih kretanja.
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U Velikom rečniku stranih reči i izraza11 pod pojmom balkanizam podrazumeva se karakteristična osobina Balkanaca, postupci svojstveni Balkancima, način života naroda koji žive na Balkanu, dok bi
figurativno značenje podrazumevalo nedovoljnu kulturnu i civilizacijsku razvijenost. Balkanizacija bi po istom pojmovniku označavala
proces nametanja i prihvatanja balkanskog načina života. Politička
konotacija bi se odnosila na podeljenost među narodima i državama
jednog regiona uz stvaranje sukoba i zategnutih odnosa koje potpomažu velike sile. Ovako koncipirana definicija u prvi plan nameće
zaključak o uopštenosti pojma koji nameće pitanja o karakterističnim
osobinama Balkanaca, postupcima koji su svojstveni samo njima i o
zajedničkim aspektima života kojim žive. Ovako prihvaćena definicija
bez ontoloških objašnjenja, predstavljala bi samo potvrdu već ustaljenog stereotipa, što navodi i Marija Todorova.12
Prihvatajući diskurs balkanizma i kao metaforu, autorka konkretnim
istorijsko-sociološkim pristupom induktivno i deduktivno osporava
tvrdnje Dejvida Spera13 o postkolonijalizmu a posebno se protivi
upotrebi postokonijalnog diskursa za naučnu validizaciju statusa
Balkana i balkanskih naroda. Zanimljiva su i inspirativna naučna objašnjenja Todorove zbog čega nasleđe Otomanskog carstva, koje je,
nesporno, mnogostruko uticalo na razvojne procese naroda koji su
bili pod direktnom upravom Porte, ne može da se smatra postkolonijalnim. Todorova Otomansko carstvo ne naziva kolonijalnom carevinom jer ne ispunjava osnovne atribute koji definišu kolonizatore. U
Otomanskoj carevini nije postojala institucionalna i pravna razlika
između metropole i provincije jer nije postojala predhodna stabilna
celina koja sprovodi kolonizaciju. Osvajanjem novih teritorija,
carevina se formirala u veliku političku zajednicu koja nije koncipirala
nikakav projekat unapređenja, niti je svoje osvajačke pohode plasirala kao civilizacijsku misiju. Zbog toga ne može da se uoči celovit
hegemonijski kulturni recidiv, uočljiv na svim teritorijama koje su bile
pod vlašću Porte. Nedostatak ovih krucijalnih odrednica isključuje
_______________

_______________

11

Todorova, M.: Imaginarni Balkan, Predgovor drugom izdanju, Biblioteka XX vek,
Beograd, 2006.
10
Todorova, M.: Imaginarni Balkan, Biblioteka XX vek, Beograd 2006., str.42.
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9
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Klajn, I. & Šipka, M.: Veliki rečnik stranih reči i izraza , Prometej, Novi Sad, 2006. str. 181.
Todorova, M.: Imaginarni Balkan, Biblioteka XX Vek, Beograd, 2006. str. 12
13
Spurr, D.: The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism,Travel
Writing and Imperial Administration, Duke University press,1993. str. 6
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postkolonijalni diskurs koji bi dao validnu kategorizaciju balkanske
zagonetke, koja se postepeno razvijala u XVII i XIX veku, kada je
Otomansko carstvo već doživelo svoj zenit i krenulo ka svom neumitnom raspadu. Dok je bila u usponu i predstavljala direktnu opasnost, Evropi su o Otomanskoj carevini stizali izveštaji od političara i
diplomata koji su sa stanovišta svoje struke prenosili informacije koje
su se odnosile isključivo na vojnu organizaciju i doktrinu, na političke
planove i ekonomske odnose. Političari i diplomate su komunicirale
sa visokim predstavnicima u svom rangu, i na osnovu tih komunikacija Evropa je sticala sliku o čvrstoj organizaciji koja se surovo
obračunava sa svojim protivnicima, a narode koje je osvojila drži primenom diktatorskih metoda.
Slabljenje Otomanskog carstva uslovljava sporadične pobune nekih
etničkih zajednica koje su izazvale drugačiju vrstu interesovanja kod
određenih grupa iz Zapadne Evrope.
Označeno pojmom „Orijent“ Otomansko sarstvo je u XVI i XVII veku
predstavljalo sinonim za političku surovost, agresivnost, beskrupuloznost i necivilizovan postupak sa neistomišljenicima i protivnicima.
Osamnaesti i devetnaesti vek nose nove konotacije i označavanje
novih pojmovnih kategorija, jer se Otomansko carstvo više ne posmatra kao celina, već kao organizam prepun protivrečnosti koje su
nastale zbog sukoba naroda koje su živele na njenoj teritoriji sa centralnom vlašću u Istambulu. To je period otkrivanja i diskurzivnog
uobličavanja Balkana, koji se proširio i na prve decenije XX veka
kada je Otomansko carstvo prestalo da postoji kao geografska i
politička celina. Teritorije koje su pripadale Osmanlijama, a geografski su deo Evropskog kontinenta, postale su za Evropu novi problem.
Evropa je prevazišla nacionalističke procese i formirala nove
državne celine, u koje se ostaci raspale carevine nisu uklapali, ali su
poslužili da apsorbuju sve frustracije nataložene dugim, iscrpljujućim
sukobima koji su se odigravali na njenom tlu. Stavove o Balkanu
formiraju putopisci i avanturisti, manje političari, koji su pomno pratili
raspad velike carevine i razmatrali interese sopstvenih država u tim
velikim socijalnim turbulencijama. Putopisci koji su u XVII veku
krenuli ka „Orijentu“ koji je bio pojmovno, geografski i politički nedovoljno omeđen prostor, pripadali su visokim, pretežno aris-
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tokratskim društvenim slojevima Evrope. Njihovo interesovanje je
prevashodno bilo usmereno na kulturno i arheološko blago koje se
u izobilju nalazilo na teritoriji Otomanskog carstva. Fascinirani bogatstvom i očuvanim arheološkim celinama, koje su pripadale
starim civilizacijama, istraživači su se lokalnim stanovništvom bavili
uopšteno i površno, ono je doživljeno kao vrsta dekora koji nije odgovarao ni jednom vremenskom razdoblju. Blagonaklon i neutralan stav
Osmanlija prema istraživačima iz Evrope (prvenstveno Englezima i
Nemcima) koji su mogli nesmetano da se bave istraživanjem i
prenošenjem arheološkog blaga, uslovili su pozitivnu predstavu o
osvajačima i negativnu o osvojenim narodima. Tako su stvoreni novi
diskurzivni principi u predstavljanju ,,drugog“ koje je nastavila da
uobličava politika, instrumentalizujući i modelirajući pristupe o
stanovnicima ovog regiona prema sopstvenim interesima. Narodi koji
su nastanjivali region, za koji nije postojala saglasnost ni oko geografskih granica, otkrivani su kao nepripadajući entiteti, i razlikovali
se od Osmanlija pod čijom su vlašću bili. Takva inkopatibilnost
uslovila je da narodi Balkana ostanu dugo vremena neoznačena kategorija koja je mogla da apsorbuje sve predrasude, stereotipe,
diskriminaciju i političku manipulaciju. Neoznačenost je omogućila
intelektualnim krugovima, publicistima, naučnicima, književnicima i
istraživačima da promovišu novu vrstu etike, i nove semantičke i
lingvističke kategorije koje su poslužile da se balkanski narodi
odrede kao mračno,,drugo’’ Evrope, kao njen necivilizovan deo. Nasuprot organizovanoj Evropi stoji dezorganizovani Balkan. Evropskoj
tolerantnosti suprotstavljena je balkanska netolerantnost, evropskoj
uljudnosti opozitna je balkanska primitivnost. Svi negativni atributi
korišćeni su za opis ,,balkanskog mentaliteta“. Ovaj pseudonaučni
termin koji je korišćen u mnogim publikacijama i novinarskim izveštajima poslužio je Hantingtonu da lansira zanimljivu sentencu: ,,Mi
znamo ko smo tek onda kada saznamo ko nismo i često tek onda
kada saznamo protiv koga smo.“ 14
Devetnaesti vek je bio mnogostruko značajan za Evropu, koja je
napredovala na svim poljima. Uz osvajanje i širenje teritorija na
_______________
14
Huntinton,S.: „The Clash of Civilizations and the Remaking of the Word Order“,
Simon and Schuster, New York, 1996.
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druge kontinente, industrijalizaciju i velika tehnološka otkrića,velike
evropske države su se suočavale i sa socijalnim nemirima i
nacionalističkim pokretima. Taj period menja zvanične stavove evropskih političara prema Otomanskom carstvu, jer dolazi do direktnih
sukoba interesa na Balkanu. Stavove prema Osmanlijama kreiraju
prvenstveno političari. Slika Otomanskog carstva se menja jer se Osmanlije označavaju kao okupatori Balkana, koga evropski zvaničnici
nominuju kao evropsko tlo. Politički stavovi menjaju sveukupni diskurs
o narodima Balkana, koji se stvara pod uticajem novih putopisaca,
književnika i umetnika. Uz izvesnu romantičarsku notu koja se javlja
među umetnicima, narodi Balkana i dalje bivaju označeni kao „drugost“ Evrope. Iako ne postoji isključivo negativna konotacija u predstavljanju novih stavova, i dalje se zadržava jasna poruka da narodi
Balkana nisu evropski narodi. Čak je i poznati Bugarski književnik
Alek Kostadinov rekao: „Jesmo mi Evropljani ali ne sasvim.“15
Dvadeseti vek, sa dva svetska rata koja su vođena na tlu Evrope
uslovljava velike geopolitičke promene koje su se značajno odrazile
i na narode i teritorije Balkana. Velike frustracije zbog drugačijeg
razvojnog usmerenja doživljavaju države koje su se našle pod uticajem Sovjetskog Saveza. Državno uređenje označeno kao „komunizam“ ili ,,socijalizam“ koje je karakterisalo centralističko
upravljanje svim prirodnim, ekonomskim i ljudskim resursima podelilo
je Evropu na dva konfrontirana bloka. U Istočnom bloku našli su se
gotovo svi narodi Balkana, od kojih je većina doživela da je ponovo
pod okupacijom. Funkcionisanje u zatvorenim sistemima i selektovane i kontrolisane informacije koje su stizale u Zapadnu Evropu,
potvrđuju stavove o ,,drugosti’’ i modeliraju predrasude i stereotipe
novim sadržajima. Veliki ratni sukob na teritoriji bivše Jugoslavije,
tokom koga su se odvijali stravični događaji i surova stradanja
stanovništva, aktuelizuje ponovo diskurs balkanizma u osnovnoj negativnoj konotaciji. Traumatično ratno iskustvo još uvek može da se
prepozna kod mnogih predstavnika naroda ove države. Politički establišment održava i podržava napetosti među etničkim grupama,
koristeći prošlost koju modeliraju prema dnevnim potrebama.
_______________
15
Mihić,V.: Prikaz knjige Marije Todorove „Imaginarni Balkan“, Odeljenje za psihologiju,
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004.
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Otvaranjem granica Evropske Unije za države Balkana, (od kojih su
Mađarska, Slovenija sebe izuzimale sa pomenutog geografskog
područja), Rumunija i Bugarska postaju njene članice. Uskoro će
im se pridružiti i Hrvatska (čiji intelektualni krugovi takođe osporavaju geografsku pripadnost regionu) i Albanija. Ostale države
očekuju datume pregovora oko uslova za prijem. Nova politička konstelacija i organizacija mogla bi da nametne zaključak da je delo Marije Todorove prevaziđeno i da su ,,balkanizam“ i njegovo
pežorativno značenje deo prošlosti. Ovakvo zaključivanje bi bilo
ishitreno jer stereotipi o balkanskom identitetu i mentalitetu na koje
je Todorova ukazivala i dalje mogu da se sretnu, posebno u
publicističkim spisima i programima desničarskih evropskih organizacija. Oni ostaju kako bi mogli da posluže ostalim narodima koji pretenduju na članstvo u Uniji kao pokazatelj otvorenosti društava za
promene. Države Balkana koje deklarativno žele da postanu članice
ove velike zajednice naroda mogu kao Marija Todorova, da kažu da
ne prihvataju ,,getoizaciju’’i da svoje državne sisteme usklade sa
vrednosnim simbolima koje promoviše nova Evropa.
ZAKLJUČAK
Naučna misao Marije Todorove, koja se kao istoričarka sveobuhvatno i interdisciplinarno bavila regionom Balkana, značajna je za
savremenu istoriju Evrope jer je interaktivno predstavila dugo vremensko razdoblje posmatrajući ga kao naučnica, bez upliva ideologije i politike. U njenom diskursu postoji faktografija, hronologija i
metodika, sklopljene u celinu na osnovu koje može da se opservira
razvoj ljudske misli. Baveći se istorijom kao profesijom napravila je
prostorni i vremenski otklon od svakog uticaja. Sa distance mogla
je, raspolažući velikom erudicijom i poznavanjem drugih društvenih
nauka, da kompetentno i intrigantno postavi mnoga pitanja preko
kojih se prelazi površno.
Baveći se semantičkim odrednicama pojmova kao što su ,,identitet“,
,,alteritet“, ,,drugost“ i ,,nacionalni karakter“ autorka im prilazi kao
arheolog koji otkriva novi lokalitet: strpljivo, sistematično i stručno.
Ona ne nudi čitaocu rešenje, već samo objašnjenje. Eksplikacija
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pomenutih pojmova navodi na zaključak da ljudi formiraju i modeliraju sopstvene stavove prema uticajima koje primaju.
Značaj dela Marije Todorove je u poruci da ne postoje prirodne razlike među ljudima koje određuje pol i rasa. Ostale razlike su veštačke
tvorevine, nastajale u svim vremenskim epohama i prenošene kao
odrednice da razdvajaju ljude. Podele među ljudima prave drugi ljudi
rukovođeni različitim interesima. Imaginarne razlike nametnute
ljudima dovodile su i dovode do velikih individualnih i grupnih sukoba,
iz kojih se ne izlazi sa novim iskustvom, već sa novim ranama.
Diskurs Marije Todorove o identitetu Balkanaca nosi univerzalnost i
može se primeniti i na druga istorijska razdoblja i druge etničke
grupe.
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(ЗНАКОВИ ПОРЕД ПУТА)

Реч више казује него што
у обичном говору значи.
Иво Андрић
Душа корен нема.
Народна изрека са Косова

Рад тумачи Знаковe поред пута као хибридни жанр и услов je
разумевања целине Андрићевог дела.
Аутор прихвата становиште критичара и естетичара да се они
Андрићеви могу тумачити и читати у две равни: као наративнорефлексивни уметнички текст (1) и као аутопоетички коментари
(2). Узима их као доказ континуитета идеја и јединства
Андрићевог дела.

1. Аутопоетички коментари
Ван сумње критичара и естетичара и тумача јесте чињеница да
се Андрићеви Знакови поред пута могу тумачити и читати у две
равни: као наративно-рефлексивни уметнички текст (1) и
аутопоетички коментари (2). Као књизи која се отима свим
жанровима и као шифрама његове поетике Знаковима се може,
сви су сагласни, приступити из много углова. Не постоји зато
критичар или естетичар који се није њима послужио као
аргументима у разумевању и тумачењу Андрићеве уметности.
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Сматрајући неважним жанровско одређење, ми полазимо од
сазнања да су Знакови, које чини 1.442 записа од којих је 1.399
општег карактера, битни за разумевање: филозофије и
психологије стварања (а), логике стваралачког поступка и
структуре дела (б) и контекста и целине Андрићевог дела као
синтезе древног и модерног приповедања и стила (в).1
У Знаковима се уметник нагоном писца најпре, како би сам
рекао, претресајући поетске тајне и мудрости своје уметности и
личности „на свом длану“, фрагментарно „сложио у себе“
(Стојадиновић 2011: 320). Ако се то не схвати, не може се
схватити ни сложеније слагање уметника у себе у романима и
приповеткама, као ни онтологија његовог дела.
Критичар Д. Стојадиновић зато, имајући на уму дубину визије и
истиниту и реалистичку слику света као конкретне стварности
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 и
описао онако како се својим интегралним 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 „кондензовани вид сазревања истина, мудрости и
тајни у њему“ (Стојадиновић 2011: 220).
_______________
За Р. Вучковића Андрић је писац професионалац који је у локални дух унео
европска сазнања и резултате студија и као историчар „он је помно бележио све што
му се могло учинити важним и подстицајним да би га касније унео у дело и разрадио
као мотив“ (Вучковић 2014: 13).

1

Mилош М. Ђорђевић

51

Сродну исходишну идеју и вредносни суд, иако ју је целином
везао за романескно дело, има и С. Гордић. Он тврди да се
распон Андрића као скривеног песника, о чему исцрпно пише П.
Палавестра имајући на уму тајну уметности и психолошку
природу писца, 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 таквом
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, дубине и мудрости у
великом распону значења уметниковог дела. У овом делу као
шуми симбола – показују то 1.442 записа као знакови назначени
на 592 странице текста – нема изненађења, ничег случајног и
ничег што није преоптерећено значењима у настојању да се
означе п о д в у ч е н а м е с т а ж и в о т а, и с т о р и ј е и
времена
у
човековом
и
уметниковом
и с к у с т в у к а о р е а л н о м и и с т о р и ј с к o м с в е т у.
Као хроника-роман На Дрини ћуприја, на пример, затвара се
почетком Великог рата. У XXI поглављу читамо не/скривеног
наратора који иза свих уметничких и наративних 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
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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.]. 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? (На Дрини ћуприја: 220).
Трагање за садржајима т а м о у д н у с у д б и н е, и з а
в р е м е н а и и с п о д д о г а ђ а ј а – то је смисао целине
Андрићевог дела и оно што га повезује са шифрама Знакова.
Они су као такви 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 легенде.
[...] Те наслаге стално, иако све мање верно, понављају
облик оног зрнца истине око којег се слажу [М. Ђ.], и
тако га преносе кроз столећа (Разговор са Гојом 1981: 25).
И у Андрићевој критици егзистирају сродне идеје, креативни дух
посматрача, тумача и реалистички стил. У тексту Вуков пример,
који потврђује уметникову идентификацију са српском културом
и књижевношћу, 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 (Есеји II 2011: 161).
И Травничка хроника је сва у знаку и знамену истородне
рефлексије и поетске слике. Историја Босне у хроници о
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везирима и конзулима насликана је реалистичким стилом и
разуме се кроз поетичке шифре Знакова. Андрићева уметничка
и историјска слика пресликава стварност Босне и данас, чиме
се потврђује поетика трајања и вредности:
Како је могућно – питао је Дефосе – 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 (Травничка хроника: 285).
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
достојанство [истакао М. Ђ. ] (Андрић 2005: 218).
Као критичар који осветљава суштине и готово математички
доказује истине, Т. Брајовић доводи у директну везу финалну слику
срушеног моста у роману На Дрини ћуприја, која показује како
изломљене стране прекинутог лука болно теже једна ка другој,
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. Знаковима он налази
и уметникову средишну идеју о томе да најлепше и најстрашније
ствари нису никад казане (Андрић 2005: 217). Као дело које се
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опире 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 у записима о значају
лука у грађевинарству 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 себе и престала да буде просто слагање камена на
камен (Андрић 2005:228).
Знакови, дакле, нису само фрагменти, како изгледају на први
поглед. Целину уметникове есејистичке рефлексије налазимо у
медитацији Мостови насталој деценију раније (1933).
Рефлексија показује да се ту 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 био мост (2).
Он, дакле, мисли и осећа што и Алихоџа и зато су Знакови, као
књига која настаје дуже од пола века и паралелно са уметничким
опусом, „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
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изломљене стране прекинутог лука болно теже једна ка
другој и последњим напором показују једино могућу линију
лука који је нестао (Стазе, лица и предели, 15).
У том светлу постају јаснија драма и траума Алихоџе поводом
рушења м о с т а и п р и к а з у ј у с е ј е д и н с т в о и
континуитет дела и Андрићеве стваралачке
мисли:
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 (На Дрини ћуприја, 257).
Као и ми, и П. Џаџић суштински заступа исту идеју о јединству и
континуитету дела и стваралачке мисли, јер тврди да „Мост на
Дрини има свог метафизичког претечу у Мосту на Жепи, као и
у есеју Мостови“ (Џаџић 1983: 201). У есеју се, тачно закључује
он, налази „идејна и емотивна потка приповедача-наратора из
романа“. Ту идеју потврђује и Андрић у новинским интервјуима.
Шире и дубље елаборирајући феномен везе и односа целине
опуса и Знакова, на исто упућује и Н. Кољевић, доказујући како
је јединство хронике На Дрини ћуприја, осим на есеју
Мостови, 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 наићи ћемо на мисли и
есејистичке визије које стоје у непосредној вези са његовим
романом-хроником“ (Кољевић 1982: 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 (Знакови 1976: 101) и (2)
ниједна граница није оков, како се нама често чини, него прва
црта вишег промисла, почетак стварања (Знакови 1976: 102).
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То су знакови Андрићевих Знакова који непогрешиво воде до
поетике и естетике којима му је изнутра осветљена целина и
суштина
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 портрета
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 све то је
илустративан део под насловом Несаница, који је постао
предмет анализе психолога. Аутор није увек остајо 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 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
вратило у Знакове, доказ је уметниковог отимања од живота
_______________
Први текст који припада Знаковима И. Андрић је објавио 1924. године у Гласнику
Савеза трезвене омладине.

2

Mилош М. Ђорђевић

57

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, односно начин на који
је настало Андрићево дело.
Када говоримо о Андрићевом слагању у себе, имамо на уму
све те процесе. Знакове разумемо не као упутство за живот, већ
као искуство живота и начин стварања дела. 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? Издишући и без снаге да се лицем окрене ка
разореном мосту који је и 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 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 (На Дрини
ћуприја, 25).
Место под сунцем тражи и Андрићев јунак – млади Гласинчанин.
И он се слаже у самом себи и брани своје право на бољи живот
и нови лепши свет. У жару младости и понет идеалима слободе,
пред ратну буру, вољеној жени беседи своју утопију младости и
наде:
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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 хтјела (На Дрини ћуприја, 233).
Између Знакова и целине опуса Андрићевог постоји још једна
дубинска истоветност значења. Она се огледа: у језику и стилу
интегралног реализма ослоњеним на реторику народног језика
и казивања и у вечитој тежњи уметника да се кажу, пренесу и
упамте нужна искуства из историје о судбини човека и народа.
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 сваком
кораку најбољи су знак да идемо у сусрет катастрофи.
Кад се не може помоћи треба се бар спасавати (На Дрини
ћуприја, 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
тежњи. Сукоб се огледа и у самој култури дијалога и моделима
прича. 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 свет обележавао век од Великог рата, могао се, с
разлогом и поводом, вратити и овим Андрићевим идејама. У
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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
као скала немира од века су, ако се тако сме и може
прагматизовати Андрићево дело, настали с идејом да свим
народима буду пред очима на свим животним путевима којим
броде на Балкану. У најдубљем значењу они балканске народе
у овом слоју значења упозоравају да није тачно да смрт
решава све, како су мислили и понашали се мешусобно
сатирући се, уз помоћ туђинаца из Азије или Аустроуграске и
Немачке.
У природним наукама вреди правило: „Трагај за једноставношћу
и не веруј јој“, а у друштвеним: „Трагај за сложеношћу и уреди
је“ (Н. Вајтхед), од којег смо пошли у тумачењу Знакова, имајући
на уму да се у њима Андрић декларише и као антрополог.
Иако је тврдио да нема девизу или животно гесло, Андрић је као
„витез поетике вечног реализма“ (Мркић 2011: 7) у Знаковима
записао мисли, које, у извесној мери, покривају његов живот и
дело, или, за тренутак, откривају како је мислио и како су, у
континуитету, настајали и дело и они сами. На једном месту каже:
Ја бих могао да узмем за девизу име једне канађанске лађе:
I ʼm alone (Ja сам сам). Али ја сам и без девизе (Андрић
2005: 189).
Да би илустровали то полазиште, експлицито означено у
Знаковима много пута, полазимо од исказа који показује да
Андрић овде егзистира као спознајни субјект:
Ја сам рођен и васпитаван у средини која је сматрала да у
сваком јавном наступању има нечег недопуштеног и
стидног. Зато ми се дешава доста често ово: сањам да
играм на некој великој позорници, пред невидљивом али
строгом и многобројном публиком, и то играм неку улогу
коју пре тога нисам ни прочитао и из које не знам ни речи
(Андрић 2005:189).
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Да је идеја о различитим приступима Знаковима исправна,
показује и први кратки мото неимара Суецког канала: Сваки је
враг у моје librо записан. Дакле, они настају као чудо човекове
потребе да се запише, запамти и употреби све оно што пролази
кроз искуство, и то је у самој основи мога начина мишљења,
каже уметник (Андрић 2005: 185). Ширу елаборацију исте идеје
налазимо у уводном Андрићевом тексту дела који под насловом
Немири од вијека, у којима разматра проблем знака и Знакова:
Има народних прича које су толико општечовечанске да
заборавимо кад и где смо их чули или читали, па живе у
нама као успомена на наш лични доживљај. Таква је и прича
о младићу који је, лутајући светом и тражећи срећу, зашао
на опасан пут за који није знао куда води. Да се не би
изгубио, младић је у дебла дрвета поред пута засецао
секирицом знаке који ће му касније показати пут за
повратак.
Тај младић је оличење опште и вечне људске судбине: с
једне стране опасан и неизвестан пут, а с друге, велика
људска потреба да се човек не изгуби и снађе, и да
остави за собом трага. Знаци које остављамо иза себе
неће избећи судбину свега што је људско: пролазност и
заборав. Можда ће остати уопште незапажени? Можда их
нико неће разумети? Па ипак, они су потребни, као што
је природно и потребно да се ми људи један другом
саопштавамо и откривамо. Ако нас ти кратки и нејасни
знаци и не спасу од лутања и искушења, они нам могу
олакшати лутања и искушења и помоћи нам бар тиме
што ће нас уверити да ни у чему што нам се дешава
нисмо сами, ни први ни једини (Андрић 2005: 11).
Дакле, ако је критика утврдила да су Знакови услов разумевања
и тумачења етике и поетике великог писца, овим је доказано да
су они основа за разумевање и самих себе и природе
уметникове медитације, јер „најкоплексније тумаче Андрића
Андрићем“ (Мркић 2011: 13).
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Они имају практичну функцију и исходиште им је, како
демонстрира цитирани фрагменат, у древним причама и
бајкама, каква је и бајка браће Грим Ивица и Марица. Гримови
јунаци се помоћу знакова, који имају практичну функцију да се
човек нађе и снађе у времену и простору, враћају из
зачаране шуме:
Не плачи, сестрице. Чим дође Мјесец, одвести ћу те кући.
И заиста. Чим се Мјесец одвоји од планине, небо се осу
сјајем, а каменчићи забљешташе попут малих звијезда.
Дуго су дјеца ишла трагом каменчића до своје куће.3
Знакови су потреба писца да као њихов главни и не једини јунак4
трага за знацима у свету, да се врати себи као Ивица и Марица
своме дому, и ту спасоносну идеју Андрић јасно именује:
Постоји свет и ја у њему. Постојимо. Гушим се од заноса
пред том чињеницом и губим се у тражењу њеног израза;
а то што тражим, то и није више реченица или реч нека,
него само један једини знак, једно слово, један звук који
ће јасно и поуздано моћи казати: Постојимо. И ништа
више [истакао М. Ђ.]. И све у томе (Андрић 2005: 185).
Однос писца Знакова и монументалног епског опуса према
чињеницама је од суштинског значаја за разумевање свих
значења његових текстова, елемената и структуре стила и дела,
као и разуђености боја у слици или тонова у природи. Пред
питањем: чињеница, шта је то? Андрић овако одговара:
Крајњи домет нашег вида, граница нашег људског
схватања и разумевања. И ништа друго. То што називамо
чињеницом, то је само замишљена (и измишљена) тачка
на ивици нашег видеокруга, којом желимо да утврдимо и
ограничимо стварност и трајност нашег постојања
(Андрић 2005: 157).
_______________
Електронски извор.
„Ако Знакове поред пута посматрамо као јединствено дело, онда је у њима главна
личност (јунак) ИвоАндрић“ (Мркић 2011: 359).
3
4
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2. Коментари или савети писцу
На свакој књизи која значи добро уметничко дело могло би се
написати: Отето од живота, мога и вашега (Андрић 2005: 223).
Он је показао да следи самог себе или наслеђе као вредност јер
је стварао свестан да нико не може писати а да нехотично не
узме понешто са тих путева којима су прошли они пре њега.
Та чињеница такође показује јединство Знакова и есејистичке
прозе и ј е д и н с т в о и к о н т и н у и т е т А н д р и ћ е в о г
о п у с а у ц е л и н и .5 Управо у Знаковима писац је
топографисао изворе својих сазнања и надахнућа: Ја сам
страствен читалац старих хроника и биографија (Знакови,
298) и тако именовао генезу својих дела.
Са медитативним фрагментом као посебним прозним жанром,
као основним обликом који се развија у просторима његових
већих прозних целина, једнако као и са рефлексијама о
различитим видовима живота и постојања, осветљава се
Андрићев поглед на свет и као уметника и као човека. У њима је
могуће пронаћи елементе не само његовог психолошког
профила него и „основу разумевања његових филозофских
начела и интелектуалних преокупација“ (Ђукић Перишић 2013:
536).
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У природним наукама вреди правило: трагај за
једноставношћу и не веруј јој (1), а у друштвеним: трагај за
сложеношћу и уреди је (2). Од тих правила се може поћи у
тумачењу Знакова поред пута, ако се има на уму чињеница да
се у њима Андрић декларише и као антрополог.
И заиста, иако је тврдио да нема девизу или животно гесло,
Андрић је као „витез поетике вечног реализма“ (Мркић 2011: 7) у
Знаковима записао мисли, које, у извесној мери, покривају
његов живот и дело, или, за тренутак, откривају како је мислио
и како су, у континуитету, настајали и дело и они сами.
Дакле, ако је критика утврдила да су Знакови услов разумевања
и тумачења етике и поетике великог писца, овим је доказано да
су они основа за разумевање и самих себе и природе
уметникове медитације. У њима се најкомплексније „Андрић
Андрићем тумачи“ (Мркић 2011: 13).
Они имају практичну функцију и исходиште им је, како
демонстрира цитирани фрагменат, у древним причама и
бајкама, каква је и бајка браће Грим Ивица и Марица. Гримови
јунци се помоћу знакова, који имају практичну функцију да се
човек нађе и снађе у времену и простору, враћају из
зачаране шуме:
Не плачи, сестрице. Чим дође Мјесец, одвести ћу те кући.
И заиста. Чим се Мјесец одвоји од планине, небо се осу
сјајем, а каменчићи забљешташе попут малих звијезда.
Дуго су дјеца ишла трагом каменчића до своје куће.6

* * *
Неисцрпно поље тумачења Знакова поред пута свели смо на
шифру тумачења дела великог писца. Онo се може проширити
и на друге бројне проблеме. Знакови су, на пример, једна важна
скала немира од века, како је свој век доживео и преживео
писац. У том смислу могу се посматрати кроз Андрићеву девизу:
Смрт решава све. Наспрам Андрићеве девизе стоје принципи:
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Знакови су потреба писца да као њихов главни и не једини јунак7
трага за знацима у свету, да се врати себи као Ивица и Марица
своме дому. Ту спасоносну идеју Андрић именује јасно:
Постоји свет и ја у њему. Постојимо. Гушим се од заноса
пред том чињеницом и губим се у тражењу њеног израза;
_______________

_______________

IvIca I MarIca(Jacob i Wilhelm Grimm), Bajke i priče za djecu, Lukin portal za djecu. Preuzetosa: Lukin portal za djecu i obitelj.

О том проблему пишемо у монографији Нова књига о Андрићу (Континуитет
идеја и јединство дела), Вршац, Грац, 2016.

7
„Ако Знакове поред пута посматрамо као јединствено дело, онда је у њима главна
личност (јунак) ИвоАндрић“ (Мркић 2011: 359).

6

5
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а то што тражим, то и није више реченица или реч нека,
него само један једини знак, једно слово, један звук који
ће јасно и поуздано моћи казати: Постојимо. И ништа
више [подвукао М. Ђ.]. И све у томе (Андрић 2005: 185).
Однос писца Знакова и његовог монументалног епског опуса
према чињеницама од суштинског је значаја за разумевање свих
значења његових текстова, елемената и структуре стила и дела
у целини и разуђености боја у слици или тонова у природи. Пред
питањем: чињеница, шта је то? Андрић овако одговара:
Крајњи домет нашег вида, граница нашег људског
схватања и разумевања. И ништа друго. То што називамо
чињеницом, то је само замишљена (и измишљена) тачка
на ивици нашег видеокруга, којом желимо да утврдимо и
ограничимо стварност и трајност нашег постојања
(Андрић 2005: 157).
Kратка анализа Знакова као аутопоетичких коментара и савета
младом писцу показује, и то је основни закључак, да је њихов
значај много коплекснији него што се то у критици до сада
сматрало. Ми смо апострофирали чињеницу да су они важни за
разумевање континуитета идеја и јединство Андрићевог дела.
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Нова књига, Штампар

Miloš M. Đorđević (Belgrad)
The codes of Andrić’s poetics
(Signs by the roadside)
This paper explores SIGnS By The roadSIdeas a hybrid genre and a
precondition for understanding the whole of andrić’s work. The analy-
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sis is focused on notes as auto poetic comments and advice for
young writers.
The author accepts the view of critics and aesthetics in andrić’s work
they can be interpreted and read in two ways: as a narrative-reflexive
artistic text (1) and as auto poetic comments (2). he interprets them
as proof of idea continuum and unity of andrić’s work.
analysis shows that they are significant for bringing to light important
problems of andric’s poetics and aesthetics: stories, games, culture,
heading rhetoric, style, narration, world view.
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РАД МОСТАРСКОГ ЛИСТА „ЗОРА“

Сажетак: Мостарски лист „Зора“ је покренут крајем 1895.
године. Његови покретачи су били: Светозар Ћоровић, Алекса
Шантић, Јован Дучић и Атанасије Шола. Први број листа „Зора“
објављен је 30. априла 1896. годинe. Лист су најдуже уређивали
познати књижевник Јован Дучић и истакнути херцеговачки
културни и политички радник Атанасије Шола. Као добар
познавалац савремене књижевности, нарочито француске, на
положају уредника Шола је увео многе новине у уредничкој
политици листа „Зора“. Лист се на првом месту бавио питањима
везаним за развој и промоцију културе и књижевности.
Уредништво листа се борило за побољшање образовања свих
слојева становништва. Имали су сараднике са свих српских и
југословенских простора. Уредничка политика листа „Зора“ се
борило за побољшање положаја жена. Истицали су потребу
сарадње Срба, Хрвата и муслимана у Босни и Херцеговини.
Последњи број листа „Зора“ изашао је децембра 1901. године.

Кључне речи: лист „Зора“, Мостар, Херцеговина, новинарство,
култура, Алекса Шантић, Јован Дучић, Светозар Ћоровић,
Атанасије Шола.
Светозар Ћоровић и Алекса Шантић, чувени српски писци на
прелазу из деветнаестог у двадесети век, предводили су
књижевни и културни покрет у Мостару у последњој деценији
деветнаестог и почетком двадесетог века. У периоду пре
стварања политичких странака и слободног политичког говора,
културни и књижевни листови су имали већи значај од
политичких. Књижевност је била основна национална делатност
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преко које је грађанска класа одређивала стратешке циљеве
целокупног народа.1
Алекса Шантић, Светозар Ћоровић, Јован Дучић и Атанасије
Шола, тада млади секретар Културног и просвјетног друштва
„Гусле“, покренули су 1895. године процес оснивања листа
„Зора“, који је имао амбицију да се бави књижевношћу и
културом. Атанасије Шола је касније тврдио да је за покретање
листа био најзаслужнији Светозар Ћоровић. О чину покретања
листа „Зора“ Шола је касније писао: „И покретање 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 материјална 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.“2
Алекса Шантић и Светозар Ћоровић су 30. новембра 1895.
године поднели молбу Земаљској влади у Сарајеву за одобрење
издавања културног часописа „Зора“.3 Побратими Алекса
Шантић и Светозар Ћоровић су се најпре двоумили око имена
часописа. Варијанте за назив часописа биле су „Побратимство“
и „Зора“.4 Оснивачи су, на крају, одабрали име „Зора“. Шантић,
_______________
Милорад Екмечић, „Друштво, привреда и социјални немири у Босни и Херцеговини“, у: група аутора, Историја српског народа, VI/1, Београд, 1983, 582.
2
Атанасије Шола, „Људи и догађаји у прошлости Гусала“, у: Педесет година
српског пјевачког друштва „Гусле“ 1888 – 1938, уредник Јован Радуловић, Мостар,
1938, 24.
3
„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
заједничког Министарства финансија“, у: Светозар Ћоровић, Светозар Ћоровић
документарна грађа, редактори Мухсин Ризвић и Борис Ћорић, Сарајево, 1972, 59–62.
4
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, 58–59.
1
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Ћоровић и Шола су уложили и своја лична материјална средства
да би покренули лист. Овај часопис би се, по речима покретача,
бавио само културним и привредним темама. 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 привреду, те би
доносио пјесме, приповијетке, научне расправе, економске
чланке, народне умотворине, музикалије итд., 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.“5 Лист би излазио
једанпут месечно.
Излажење листа „Зора“ је одобрено решењем Земаљске владе
од 28. фебруара 1896. године,6 под условом да се могао „бавити
само оним предметима, који искључивши из рада листа сваки
политички правац, једино у науку, забаву и привреду засјецају“.7
Цензуром овог листа бавиле су се окружне власти у Мостару.
Главни задатак листа „Зора“ био је унапређење културног,
просветног и друштвеног живота тада заостале Босне и
Херцеговине. Овом часопису је и дато име „Зора“, јер је требао
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 унапређује
културни и друштвени живот Босне и Херцеговине. О разлозима
покретања листа најбоље сведоче речи из писма Светозара
_______________
5
Dr Hamdija Kapidžić, Bosna i Hercegovina pod austro-ugarskom upravom članci i
rasprave, Sarajevo, 1968, 303.
6
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 заједничког Министарства финансија, 307.
7
М. Екмечић, Друштво, привреда и социјални немири у Босни и Херцеговини, 582–
583.
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Ћоровића др Милану Савићу, 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
конкуренција Виле, али ће ипак моћи опстајати. Сарадњу нам
обећаше наши најбољи књижевници, те ће ту и садржина бити
одабрана... Сада ево молимо и Вас, као пријатеља и мога и
Алексинога, да нас и Ви обрадујете каквим Вашим радом, било
пјесмом, било причом, било каквом оцјеном.“8
Лист „Зора“ је, од самих почетака, имао амбицију да постане
значајан књижевни лист на свим српским и југословенским
просторима. Његови покретачи, на првом месту Светозар
Ћоровић и Алекса Шантић, неуморно су писмима позивали своје
пријатеље писце и национално-културне раднике да што
активније сарађују у листу. Светозар Ћоровић је, у писму Јовану
Ђорђевићу, следећим речима описао нови лист који покрећу: „У
Мостару 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?“9
Први број листа „Зора“ је изашао 30. априла 1896. године у
Мостару. Лист је покренут без икаквог најављивања и објаве
његовог програма. У првом броју новог листа објављена је, на
првој страни, песма Алексе Шантића „Остајте овдје“, која је била
мотивисана борбом за сузбијање исељавања југословенског
живља из Босне и Херцеговине, 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 хришћански песник нашег језика који се
обратио мислиманима оваквим речима братства и заједничке
_______________
8
Писмо Светозара Ћоровића Милану Савићу, Мостар, 8. 01. 1895, Рукописно одељење Матице српске, инв. бр. 420.
9
Писмо Светозара Ћоровића Јовану Ђорђевићу, Мостар, 18. 04. 1896, РОМС, инв.
бр. 22.590.
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судбине. Једини он! И Шантић је једини од тог новог осећања
направио не само један поетски случај, него и питање народне
савести.“10
Уредништво листа је активно сарађивало са књижевницима и
културним радницима из свих југословенских области. Нарочито
активна сарадња је била са културним радницима из: Босне и
Херцеговине, Краљевине Србије, Далмације и Војводине. Сарадници листа су, од самог почетка, били многи најугледнији интелектуалци тога времена, међу којима су најзначајнији: Милан
Савић, Антун Фабрис, Милан Шевић, Стеван Сремац, Радоје
Домановић, Јован Ђорђевић, Иво Војновић, Симо Матавуљ,
Јован Јовановић Змај, Лаза Костић, Риста Ј. Одавић, др Тихомир
Остојић, Иво Ћипико, Марко Цар и многи други. Због великог
броја угледних сарадника, нарочито из Србије, лист је, по
тврдњама Атанасија Шоле, „одмах добио леп углед, који је из године у годину само растао“.11
По сведочењу Атанасија Шоле „првих година редакција и
администрација била је у Гуслама или Светозаревој – магази.
Ту је, управо, била редакција. Доцније нам је указао
гостопримство наш вредни и предусретљиви штампар Риста
Кисић, док последње две године нисмо добили своје засебно
уредништво, што смо сматрали великим успехом“.12
У
штампању листа „Зора“ уредништво је сарађивало са једним од
првих и најбољих мостарских штампара Ђорђем Кисићем, који
је био власник и оснивач Издавачке књижарнице и штампарско
умјетничког завода „Пахер–Кисић“ у Мостару.13
Др Милан Савић, који је са пуном пажњом пратио развој
мостарске књижевне елите, подржавао је и рад листа „Зора“. И
_______________
Херцеговачки интегрализам Преглед основних идеја може ли БиХ постати БиХ,
у: Глас Требиња, Требиње, 2009, www.glastb.com
11
А. Шола, Људи и догађаји у прошлости Гусала, 24.
12
Исто, 24–25.
13
Штампарски завод „Пахер–Кисић“ је радио у периоду од 1878. до 1935. године.
Најзначајнију издавачку делатност развио је у периоду до Првог светског рата. Овај
штампарски завод је био најстарија и најбоља, за оно време и најсавременија,
штампарија у Мостару.
10
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„Летопис Матице српске“ је пажљиво пратио њен рад. О раду
„Зоре“ „Летопис“ је писао: „Мостарски омладинци прегоше с
великим амбицијама да поведу коло у српској белетристици.“14
„Зора“ тежи за модерним у књижевности, а то се види и по неким
цртежима и словима. Овај лист одваја се од осталих српских
листова по томе што показује „тежњу за духовитим, лаким
стилом, неко отимање од шаблона и калупа, дакле тражи
слободне форме у књижевности“.15 Насупрот „Летопису“, лист
„Бранково коло“ је изражавао бојазан да ће „Зора“ угрозити
примат сарајевској „Босанској вили“. Ова бојазан није била
оправдана из разлога што „Зора“ и „Босанска вила“ нису имале
исте сараднике, барем не у већини, као и због тога што се „Зора“
више бавила модерном а „Босанска вила“ традиционалном
књижевношћу. Истини за вољу, Мостарци су много сарађивали
у сарајевској „Босанској вили“, како пре оснивања листа „Зора“
тако и после њеног гашења. Др Јован Радуловић је тврдио да су
Мостарци „Босанску вилу“ „испуњавали више него Сарајлије“.16
Уредништво „Зоре“ је имало амбиције да уведе у народни живот
и приближи народу многе модерне европске трендове у култури
и привреди. Упркос томе, уредништво је желело да „Зора“ буде
блиска народу, а не да му буде „туђинка“. Због тога су 1897.
године уведене нове рубрике за: историју, етнологију и народну
привреду.17 Атанасије Шола, тада млади тек свршени студент
француске књижевности, унео је изузетно много новина у
_______________
14
Др Јован Радуловић, Мостарски српски друштвени и књижевни покрет у Мостару у другој половини прошлог и на почетку овог века, Београд, 28. IV 1958, 250,
Архив Српске академије наука и уметности, инв. бр. 13.388 (Оригинални текст
докторске дисертације др Јована Радуловића, објављен као књига 2010. године у
Мостару, под насловом „Славно доба Мостара“ а у издању СПКУД „Гусле“ и Српске
православне општине Мостар. Друштво „Гусле“ је обновљен 13. октобра 2008.
године у Мостару.), др Јован Радуловић, Славно доба Мостара, Мостар, 249.
15
Ј. Радуловић, Мостарски српски друштвени и књижевни покрет у Мостару у
другој половини прошлог и на почетку овог века, 250, Ј. Радуловић, Славно доба
Мостара, 249.
16
Исто, 320.
17
Писмо Уредништва „Зоре“ Милану Савићу, Мостар, 16. новембар 1897, РОМС,
инв. бр. 805.
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уређивачку политику листа, иако је био најмлађи. Шола је, као и
други чланови уредничког тима: Јован Дучић, Алекса Шантић и
Светозар Ћоровић, много сарађивао са истакнутим новосадским
интелектуалцима др Миланом Савићем и др Тихомиром
Остојићем.18 Он је на уредничком положају наследио Јована
Дучића практично већ крајем 1899. године. Тада Дучић због
школовања напушта Мостар, где је до тада био учитељ, а Шола
се управо, пун знања, вратио са студија у Паризу.19 Шола је на
уредничкој позицији остао до гашења листа у децембру 1901.
године. Он није писао много текстова у „Зори“, али је као њен
уредник показао веома много практичног духа и смисла за
вођење баш такве уређивачке политике каква одговара листу.20
Многи умни људи и данас сматрају да је Шола био „душа тога
часописа“.21 Атанасије Шола је, као уредник, у многоме
осавременио лист.22 Иако је написао релативно мало књижевних
приказа Шола се показао као „добар публициста, способан и
вичан да прати збивања у савременој српској књижевности“.23
Као уредник „Зоре“ Шола је форсирао националну књижевност
и културу, али не на рачун европске културе и књижевности. За
време његовог уредништва лист и визуелно мења свој изглед.
Знатно је богатији илустрацијама а на самим корицама листа је
слика Зоре девојке. Лист „Зора“ се кроз своје текстове и рубрике
борио за развој свих области друштвеног живота.
Атанасије Шола се, као уредник, енергично борио и за сарадњу
Срба, Хрвата и муслимана у Босни и Херцеговини. Нарочито је
инсистирао на сарадњи Срба и муслимана. Био је близак
пријатељ и сарадник Османа Ђикића, прерано преминулог је
много допринео зближавању православних и муслимана у
_______________
Писмо Атанасија Шоле Тихомиру Остојићу, Мостар, 30. новембар 1900, РОМС,
инв. бр. 6.998.
19
Љубица Томић – Ковач, Зора књижевноисторијска монографија, Сарајево, 1971, 39.
20
Исто, 139.
21
Група аутора, Писци о Новој Зори, у: Нова Зора, www.novazora.org.yu
22
Ј. Радуловић, Мостарски књижевни покрет уочи изласка „Зоре“ и утицај
Војводине на мостарску књижевну средину, 56–57.
23
Љ. Томић – Ковач, Зора књижевноисторијска монографија, 140.
18
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књижевника, који се сматрао Србином муслиманске вере и који
Босни и Херцеговини. Као прилог овој борби Шола је, током
1900. и 1901. године, радио на припремању „мухамеданског
броја“ „Зоре“. Овај број је требао да буде посвећен привредном
и културном животу муслимана у Босни и Херцеговини. Својим
садржајем је требало да допринесе бољем упознавању
муслиманске културе од стране Срба, што би допринело
зближавању српске и муслиманске културе и већем разумевању
и сарадњи Срба и муслимана. Ђикић је требало да буде главни
сарадник на „мухамеданском броју“ листа „Зора“. Тај број листа,
нажалост, није изашао.24
Лист „Зора“ се борио за што боље образовање и побољшање
друштвеног положаја жена у Херцеговини, у којој је тада био
велики број необразованих и неписмених жена. Лист је имао и
своју женску страну. Мостарски културни клуб је интензивно
сарађивао са новосадском интелигенцијом, која је издавала и
уређивала први српски женски лист међу Србима у
Аустроугарској „Женски свет“.25 У „Женском свету“ су сарађивали
и чланови уредничког тима мостарске „Зоре“: Алекса Шантић,
_______________
Љ. Томић – Ковач, Зора књижевноисторијска монографија, 185–186.
Лист је излазио у Новом Саду, у периоду од 1886. до 1914. године. Уређивао га је
Аркадије Варађанин, управитељ Више девојачке школе у Новом Саду. Излазио је
једанпут месечно. Био је лист добротворних задруга српкиња. Имао је, за оно време,
велики број женских сарадника. Лист „Женски свет“ је интензивно пратио културна
и друштвена догађања у свим српским и југословенским областима, са посебним
нагласком на друштвеном положају и образовању жена. Обележавао је значајне
догађаје, годишњице и јубилеје везане за културу и историју српског народа на свим
просторима где он живи. Са посебним интересовањем је пратио рад постојећих и
подстицао отварање нових женских школа. Одавао је посебно признање отварању
и раду српских девојачких школа у српским областима у Аустроугарској, у којима је
било мало образованих жена. То се на првом месту односило на Босну и
Херцеговину. Лист „Женски свет“ је истицао велико сиромаштво кад српског народа
у Босни и Херцеговини које је завладало „због столетних немира и лошег управљања
у тим земљама“. Били су уверени да због сиромаштва „сада нема у Босни и
Херцеговини више од десет српских кућа, које би могле школовати по једно дете, а
да не посрну. За школску годину 1901/2. има 34 Србина из Босне и Херцеговине, који
би учили велике школе, кад би имали са чим.“ Пратили су рад „Друштво за
потпомагање сиромашних Срба великошколаца из Босне и Херцеговине“, које су, у
августу 1902. године, основали српски омладинци пореклом из Босне и Херцеговине
који су студирали у Бечу.

24
25
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Светозар Ћоровић и Јован Дучић.26 Лист „Зора“ је издао и један
женски број, и то у 1900. години. Косара Цветковић, учитељица
Више женске школе у Београду и једна од пресудних личности
за уређивачку политику листа „Женски свет“ и сарадница
мостарске „Зоре“, у свом писму Аркадију Варађанину из јануара
1900. године, пише о изгледу и садржају божићног броја листа
за 1900. годину. У њему она критикује повлашћен третман неких
сарадница.27
Поред афирмације српске и југословенске културе и традиције,
лист „Зора“ се трудио да афирмише и вредности страних
култура. Највише се бавио руском, француском и немачком
културом. Његови уредници су се трудили да што боље упознају
своје читаоце са вредностима поменутих култура и њиховим
значајним културним ствараоцима. Много су писали о Пушкину,
Толстоју, Гетеу и многим другим значајним ствараоцима.
Уредништво листа „Зора“ се трудило да што боље обележи
значајне јубилеје везане за живот и рад на првом месту српских,
али и југословенских културних радника. То су, пре свих, били:
Вук Стефановић Караџић, Петар Петровић Његош и Јован
Јовановић Змај. Септембарски и октобарски број листа „Зора“
1901. године био је посвећен животу и делу Петра Петровића
Његоша.28
Уредништво „Зоре“, било је одушевљено књижевним, културним
и националним радом Јована Јовановића Змаја. Због тога су
често критиковали критичке осврте Лазе Костића на његов
књижевни рад.29 У писму Милану Савићу из 1899. године,
уредништво је изразило дивљење према делу Јована
Јовановића Змаја и жељу да присуствује педесетогодишњици
_______________
Писмо Светозара Ћоровић Аркадију Варађанину, Мостар, 1895, РОМС, инв. бр.
15.734.
27
Писмо Косаре Цветковић Аркадију Варађанину, Мостар, 26. јануар 1900, РОМС,
инв. бр. 15.707.
28
Писмо Светозара Ћоровића Тихомиру Оостојићу, Мостар, 25. март 1901,
РОМС, инв. бр. 6.810, Зора, Мостар, септембар–октобар 1901.
29
Зора, Мостар, мај–август 1899.
26
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његовог рада. У писму су навели да ће свој свечани број листа да
посвете Змајевом књижевном и културном раду. О ставовима
уредништва и плану садржаја свечаног броја најбоље сведочи
писмо уредништва др Милану Савићу, у коме га моле да и он узме
учешће у његовој изради: „Наше Уредништво одлучило је да
приликом Змајеве прославе читав свој јунски број посвети
његовом драгом имену... Зора отвара за тај свој број нарочиту
рубрику: ‘У Змајеву споменицу’, гдје би ушли и најмањи ‘записци’
свију данашњих живих српских књижевника. Ови записци не вежу
појединца ни за какав садржај, облик и опсежност икаквог
књижевног рада. Све је добро дошло. Двије ријечи довољне су
да покажу ону љубав, коју сви дугујемо према великом јубилару...
Онолико мастила колико се утроши у разне ‘споменице’ појединих
госпођица, неће хтјети српски књижевници уштедити га – Змају
Јовану Јовановићу... Уредништво не тражи ни од кога каквог већег
књижевног рада, зато и јесте тврдо увјерено да се нико овој молби
оглушити неће... Надајући се, да ћете и Ви хтјети радо дати знака
својег учешћа у овој великој свечаности, очекујемо ваш драги
одговор.“30
Председник одбора за организовање прославе педесетогодишњице књижевног и културног рада Јована Јовановића
Змаја био је др Богдан Медаковић, културни и политички вођа
Срба у Хрватској који је тридесет година водио Српску народну
самосталну странку, водећу странку међу Србима у Хрватској.
Прослава је отпочела 12. јуна 1899. године у Загребу а трајала
је до 15. јуна.31 Као представници српске културне и политичке
елите из Херцеговине прослави су присуствовали: Атанасије
Шола, Светозар Ћоровић и Алекса Шантић. Том приликом су
предали Јовану Јовановићу Змају ванредни свечани број листа
„Зора“ у црвеном повезу од свилене чоје, који је изашао 1. јуна
1899. године а био је посвећен Змајевом животу и делу.32
_______________
Писмо Уредништва ЗОРЕ Милану Савићу из 1899, РОМС, М 10424.
Одбор за Змајеву прославу летак, Загреб, 1899, у: Преписка Богдана Медаковића,
РОМС, инв. бр. 34936.
32
Зора, Мостар, мај–август 1899, Цјелокупна дјела Алексе Шантића, Алексина
писма, www.aleksasantic.com
30
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Атанасије Шола је био одушевљен културним, националним,
економским и политичким достигнућима деветнаестог века, како
у свету и Европи, тако и у свим српским и југословенским
областима. То је истицао и као уредник листа „Зора“, што се
огледало и у рубрикама и текстовима, који су објављивани у
листу током 1900. и 1901. године.33 То је јасно изразио поводом
покретања едиције „Знаменити Срби XIX вијека“, када је „Зора“
била прва која је поздравила ново издање, знајући колико је оно
потребно српском народу.34 Он је том приликом написао: „Ми
предајемо српском XIX вијеку као аманет ово српско дјело, нека
га чува и поштује, нека се на њега угледа, јер сумњамо да ће и
једно будуће стољеће бити у стању да у таквим групама
одњегује синове као што је то учинио XIX вијек.“35
Лист „Зора“ је угашен крајем 1901. године. За његово гашење
била су два разлога. Један од њих је било убеђење уредништва
листа, вођеног општесрпским интересима, да новопокренути
„Српски књижевни гласник“, који је излазио у Београду, треба да
окупи све снаге које не „треба растурати по малим срединама“.36
Већина сарадника листа „Зора“ наставила је интензивно да
сарађује у „Српском књижевном гласнику“. Међу њима су
најактивнији били чланови уредничког тима листа „Зора“ Јован
Дучић, Алекса Шантић и Светозар Ћоровић. Други важан разлог
за прекид рада био је недостатак финансијских средстава.37
Иако је кратко излазио лист „Зора“ је заиста постао најбољи
књижевни лист међу Србима у Босни и Херцеговини.38 По
речима књижевника Моме Капора, лист „Зора“ је, још дуго по
њеном гашењу, за многе Херцеговце био „нека врста светиње,
_______________
Зора, Мостар, јануар 1900. – децембар 1901.
Љ. Томић Ковач, „Књижевна критика у мостарској Зори (1896–1901“), у: „Зборник
Матице српске за књижевност“, свеска бр. 2, Нови Сад, 1991, 328.
35
Зора, бр. 6, Мостар, јуни 1901, стр. 197, Љ. Томић Ковач, „Књижевна критика у
мостарској Зори (1896 –1901) “, у: „Зборник Матице српске за књижевност“, свеска
бр. 2, Нови Сад, 1991, 328.
36
М. Екмечић, Друштво, привреда и социјални немири у Босни и Херцеговини,
583.
37
Исто, 583.
38
Исто, 582.
33
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прави Gota almanah у коме су пописана најплеменитија, највећа
и најпоштенија имена српске књижевности тог доба.“39 Више од
сто година после гашења мостарског листа „Зора“, 2005. године,
на њеним традицијама је почео да излази лист „Нова Зора“.40

Педесет година Српског пјевачког груштва „Гусле“ 1888–1938,
уредник Јован Радуловић, Мостар, 1938.

Крај деветнаестог и почетак двадесетог века био је, могло би се
рећи, најплоднији период развоја мостарске и херцеговачке
културне елите. То се на првом месту може рећи за развој српске
културне елите. Лист „Зора“ је заслужио изузетно значајно место
у културном животу Срба у Мостару. Поред „Зоре“, културном
животу Мостара, на првом месту мостарских Срба, били су
посвећени и листови који се нису бавили превасходно културом.
Међу њима, најзначајнији су били: „Глас Херцеговаца“, „Српски
вјесник“, „Народ“ и „Рад“, који су излазили у самом Мостару. Овај
период је био најблиставији период у друштвеном и културном
животу Мостара, када су се на најбољи начин у њему сусретали
и сједињавали утицаји истока и запада.

Ц ј е л о к у п н а д ј е л а А л е к с е Ш а н т и ћ а, Алексина
писма, www.aleksasantic.com,

С р е м а ц, Стеван (1977), Рабоши, чланци, писма, приредили
Ђуро Гавела и Бошко Новковић, Београд.

Ћ о р о в и ћ, Светозар (1972), Светозар Ћоровић документарна
грађа, редактори Мухасин Ризвић и Борис Ћорић, Сарајево.
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Босанска вила, 1886–1914, Сарајево.
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Зора, 1896 –1901, Мостар.
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ЗОРАН ХР. РАДИСАВЉЕВИЋ

Поезија

ДРУГИ ДОЛАЗАК ХРИСТА
У Костолцу
У цркви Светог Максима Исповедника
Отац Александар Михаиловић
Објашњава фреску изнад олтара
То је представа другог доласка Христа
Када ће сви мртви васкрснути
Води нас у Песнички врт
Кестен Иве Андрића
Трешња Милоша Црњанског
Јабука Десанке Максимовић
Крушка Љубомира Симовића
Шљива Добрице Ерића
Дуња Милована Данојлића
Шептелија Бранислава Петровића
Питам оца Александра
Ако сви мртви васкрсну
Хоће ли се планета распрснути
Под тежином нашег ништавила
Верује ли стварно
У други долазак Христа
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Зоран Хр. Радисављевић

На то ће отац Александар
Пролетос
У Песничком врту
Прва процветала
Јабука Стевана Раичковића

Свако јутро
Појави се
На мом прозору
Моја мајка
Змај

28. септембар 2009.

Раскрили крила
Целу породицу загрли

МАЈКА

13. октобар 2012.
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1.
Моја мајка
Змај
Врабац је постала
Моја мајка
Која ми је
Живот дала
Која ме родила
Врабац је постала
Једе семенке
Уместо усана
Кљун добила
Моја мајка
Врабац је постала
По кући пузи
Не лети
Моја мајка
Врабац
2.
Једно јутро
У соби је није било
Одлетела
Моја мајка
Одлетела
Није умрла

Зоран Хр. Радисављевић
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ПОЖАРИ У СРБИЈИ
Гори Голија
Изгореће Градац
Изгореће Студеница
Гори Копаоник
Изгореће Стара
И Нова Павлица
Гори Нови Пазар
Изгореће Сопоћани
Изгореће Ђурђеви ступови
Изгореће Петрова црква
Изгореће Рас
Гори Златар
Изгореће Милешева
Горе Столови
Изгореће Жича
Горе Гледићке планине
Изгореће Каленић
Изгореће Љубостиња
Гори Фрушка гора
Изгореће Крушедол
Изгореће Гргетег
Изгореће Старо
И Ново Хопово
Гори Руговска клисура
Изгореће Пећка патријаршија
Горе Проклетије
Изгореће Високи Дечани
Гори Приштина
Изгореће и Грачаница

Зоран Хр. Радисављевић

Зоран Хр. Радисављевић

Кроз прозоре храмова
Улази ватра
Изгоре Србија
Без рата
( 25. август 2012)
ВЕЛИКО УВО
Прочитао сам
У научном часопису
Паметни људи
Имају велико уво
Које чује све
Много пре других
Као радар
Окренут свемиру
Од тада
Људе не гледам у очи
Него у уши
Видим
Стварно
Моћни људи
Имају велико уво
Гледам себе
У огледалу
Без позлате
Нисам слон
Нисам магарац
Нисам миш
Али
Мале ми уши
Мала и утеха
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Схватам
Немам велико уво
Које чује све
Много пре других
Као радар
Окренут свемиру
А видим
Свуда око себе
Покварене и способне
Зле и успешне
Са великим ушима
Велико уво
Имају и светски силници
Који вешају Србију
Откидају нам Косово
И Метохију
Затиру семе
Поништавају историју
Питам
Да ли је велико уво
Које чује све
Много пре других
Као радар
Окренут свемиру
Од Бога
Или од ђавола
И мислим
Божја правда је
Да слоновима
Са срцем миша
Не припада ништа
(28. јун 2007)
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ВИНО ИЗ КОСТИЈУ
Рођен сам после Другог рата
Отац члан Партије
Чујем
Партија му убила брата
Сахрањен
Тајно
У винограду
Из костију
Рађа грожђе
А
Свако зрно црвљиво
Партија вино откупљује
Поји своје чланове
И
Народ трује
(29. јун 2008)

ЖИВИМ У СВОМ ГРОБУ
Никити Станескуу
Живим
Што рече
Добрица Ћосић
У туђем веку
Одлазим на посао
Послу се не радујем
У кафане не улазим
Пиће ми огадили
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С пријатељима
Немам о чему да причам
Шетам оца
Учим га да хода
За женама се
Не окрећем
Читам књиге
Јунаци ми смрћу прете
Пишем
Слова с папира нестају
Одавно
Већ одавно
Живим
У свом гробу
(19. април 2015)

БОЖЈА УКРШТЕНИЦА
Бог је све створио
Каже ми Петар Пајић
Човеку је дато
Само да открива
Већ створено
Сетим се
Дмитрија Ивановича Мендељејева
Периодног система елемената
Бог направио табелу
У осамнаест колона
Седам редова
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Плус два реда
Са 118 празних коцкица
Укрштеницу попуњавали
Роберт Бојл
Лавоазје
Мендељејев
Лотар Мејер
И нису је попунили
Игра Бога
И човека
Који је умислио
Да је од Бога јачи
У божјој радионици
Бог је све створио
Човек квари створено
Џабе сам живео
Ништа ново нисам открио
Ниједну коцкицу
У божјој укрштеници
Нисам попунио
(22. фебруар 2015)
ЛАПОТ
У Србији није било лапота
Каже Бојан Јовановић
У књизи Тајна лапота
Поручујем деци
Одведите ме на Копаоник
Када остарим
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На Небеске столице
Ставите ми погачу на главу
И лупите храстовим маљем
Нека буде
Лапота у Србији
(3. фебруар 2015)
БЛИЗАНЦИ
Умире ми отац
Изједа га животињка
Грчи се као црв
Страх од смрти
Жеља за животом
Глава му чиста
На ноге не може
Дијагноза
Ademo Ca prostatae
На снимку
Животињка

Јован Јерков
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Извештај специјалисте
Meta in corpore L3
Prostata in obs
Реагујем на бол
Као мој отац
Сваки његов покрет
Боли ме
На исти начин
Дијагноза
Ademo Ca prostatae
Извештај специјалисте
Meta in corpore L3
Prostata in obs
Питам
Др Александра Лешића
Како је то могуће
Каже
Ви сте једнојајчани близанци
Мртви отац
Сахрањује мртвог сина
(11. новембар 2011)

Већ му појела
Други

БЕЛА ЛЕПТИРИЦА

Трећи
Четврти
Кичмени пршљен
Напала карличне кости

Мири Ђикановић
Најдража моја
Мртва моја

Кидише на ребра

Има ли те

Осваја кости лобање

У пролећним кишама
Које не престају
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Има ли те
У илинденским громовима
Који нас опомињу
Да ништа смо
Има ли те
У злокобним крицима сова
Које нам јављају
Да прах смо
Има ли те
У црним пауцима
Који ми изнад главе
Замку плету
Има ли те
У зеленим очима мачака
Које парећи се
Плачу као деца
Има ли те
У мојим новим женама
Најдража моја
Мртва моја
Има ли те
У сећањима заједничких пријатеља
Има ли те
У књигама које читам
У бесаним ноћима
Док на мом узглављу
Уместо тебе
Бди бела лептирица
(23. јул 1982)
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Критике
Душан Стојковић
ИЗЛАЗАК ИЗ ПЕСНИЧКЕ СЕНКЕ
(Зоран Хр. Радисављевић, „Света трешња”, Књижевна општина
Вршац, 2015)
Мото последње засад песничке збирке Зорана Хр.
Радисављевића преузет је из антологијске песме „Кад млидија`
умрети“ Бранка Радичевића:
О, песме моја, јадна сирочади,
Децо мила мојих лета млади`!
[...]
Све нестаде што вам дати справља –
У траљама отац вас оставља.
Поднаслов збирке, дат у заградама, гласи: Старе и нове
траље.
Нити је Радичевић своје песме у траљама оставио, нити су
песме Зорана Хр. Радисављевића, иако су годинама биле у
сенци (главни кривац за то био је сам песник) песме-траље.
Напротив! Ни на који начин!
Књига има четири циклуса: „Старе траље“ (9 песама),
„Пријатељи“ (6), „Антологија“ (7) и „Нове траље“ (25).
У првој песми збирке „Омча“, ова полако постаје „јунак“ песме,
онај који песничког субјекта ближи, а може и сасвим да пресели
у њу: Апсолутној слободи / Коју смрт доноси. Ова два завршна
стиха прве песме књиге која је пред вама откривају како је
Радисављевић мајстор црног хумора. Он зна да се, ако је то
потребно да би до овога приспео, и философским
промишљањем послужи. Ако на први поглед изгледа како су
његове песме сасвим наивне и више него традиционалне,
обична је то варка. Њихова наивност промишљена је и намерно
изабрана наивност, а њихова традиционалност никако није
апсолутна. Оно што ове песме нуде лирска је „прича“ о човеку
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који се обрео у свету који му нимало наклоњен није и о његовим
веома често узалудним батргањима да се истог, без
прибегавања коначном и трагичном разрешењу, ослободи.
Ретки су наши песници, а многи су се играли и проигравали са
њом, који остварују овако присан однос са смрћу како то
Радисављевић чини. Она му постаје, малтене, другар с којим
може и понеку чашицу да потегне. У песми „Последња чаша“, на
пример песничком субјекту се причињава, с разлогом, и
црнохуморно опет (црног хумора и нема ако се смрти нека од
главних, ако не и најглавнија, рола не додели): Смрт ће ми /
Последњу чашу отети. Песма „Страшан сан“ је лирско
„препричавање“ сна у којем је песнички субјекат умро, његов
отац био највеселији на синовљевој сахрани, легао у постељу и
нико више не може да га пробуди. Песма, међутим, има
„додатак“ – поенту у којој се вели како је сневач уснио још један
сан. Овај пут онај из којег њега нико не може да разбуди.
Борхесовско је то, и не само његово, већ и попинско, између
осталог, смештање кутије у већу кутију.
Отац постаје „јунак“ неколицине песама.
У Радисављевићевим песмама постоји читава серија
реалистичких детаља које се у песничке чињенице претварају.
Рефрен песме „Књиге“ је: Књиге / на мене падају. Песма се
окончава дистихом: Књиге су ме затрпале / Гроб су мој
постале. У песми „Јагоде“, уместо овог воћа које деца траже,
нуде им се, јефтиније – јабуке.
Крај кратке (пет стихова само има) песме „Остадох жељан“:
Живео сам / А / Свега остадох жељан, „ехо“ су претпоследње
реченице – записане предсмртне поруке главног јунака
недовршеног романа Газда Младен Борисава Станковића:
Умрећу рањав и жељан.
Псеудо-хаику „Смрт“ овако изгледа:
Смрт чекам
Сваки дан
Потпуно неспреман
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Циклус „Пријатељи“ садржи посвећене песме. Интересантан је
„Песнички дијалог“ у којем се, уз навођење иницијала, песнички
подастире „разговор“ песников са Витом Марковићем. „Месец
на Ибру“, посвећен Тиодору Росићу, подсећање је на време када
се било, и у души остало, Младић из Рашке. „Доста ми је свега“
„епитаф“ је Драгомиру Брајковићу који се у темишварској
гимназији „Доситеј Обрадовић“ књигом песама наших песника
посвећеним Доситејu Обрадовићу коју је сам приредио, од овога
и од живота опростио рефренском реченицом / стихом Доста
ми је свега и код Доситеја занавек отишао. Када га у тролејбусу,
при повратку са сахране Моме Капора, девојке загледају,
песнички субјекат то, црнохуморно изнова, овако објашњава:
Новог мртваца препознају. Када Владимир Јовићевић Јов
похвали његову збирку Велико уво, песник му, поетички, вели:
Пусти песме / Све су оне мени тесне. И јесу, јер, поред онога
што се у њима ишчитати да, постоји и оно што је у скривеној
кутијици помало затамњено и што тек треба изнаћи. У „Божјој
укрштеници“ су и стихови: У божјој радионици / Бог је све
створио / Човек квари створено. Из циклуса „Пријатељи“
издвајамо, због хуморног набоја који има, песму „Преписивање“
и наводимо је исцела:
Мој пријатељ
Писац
Радослав Војводић
Умео је да каже
Велики писци
Преписују мале писце
Чекам
Да од великог писца
Који је преписивао
Од многих писаца
Препишем нешто
За своју бесмртност
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Циклус „Антологија“ доноси песников избор песама које би у антологијама могле да се обрету: „Бела лептирица“, „Велико уво“,
„Вино из костију“, „Други долазак Христа“, „Близанци“, „Пожари
у Србији“ и „Мајка“. Из треће издвајамо стихове: Питам оца
Александра / Ако сви мртви васкрсну / Хоће ли се планета распрснути / Под тежином нашег ништавила, а из последње: Моја
мајка / Змај / Врабац је постала.
Када су Мртво слово (2003) и Велико уво (2009) били песнички
ослушнути великим увом, поприлично анестезиране, српске
књижевне критике, Зоран Хр. Радисављевић решио је да се
мало више него до тада, не мењајући ништа када је о поетици
његових песама реч (ко је наиван да добро мења), поезије лати.
Но, то је само условно. Читаве нове траље исписане су током
последње три године. Песме су, додуше после пустињске суше,
нешто штедрије, сада капале, кратке и језгровите, изузетно кратких стихова, не ретко и једна реч = један стих, отприлике, осам
на једну годину. То је мање и од норме Виславе Шимборске:
један месeц – једна песма. Као и пољска нобеловка, и српски
песник пева само онда када га сама песма натера да то учини.
Не пише се поезија, која притом поезија и остаје, нипошто на
зор.
Ево кратке „Сахране“:
Ако данас умрем
Сахраниће ме
Цела српска књижевност
Ако сутра умрем
Нико неће знати
Да сам умро
Језик његових песама је колоквијалан. Такав је и у љубавним
песмама. Неке песме пуне су критичких тонова. Веома често, готово увек, испод својих песама аутор бележи место и датум њиховог настанка чинећи их тако својеврсним лирским дневником.
Свака песма Зорана Хр. Радисављевића, и по томе се он раз-
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ликује од многих наших неправедно извиканих песника, има
макар један стих или једну слику по којој се памти и не може,
бар засад, а убеђен сам много и касније, заборављена бити. У
„Забораву“ то је тврдња како је Све своје песме / Заборавио. У
„Косовским божурима“, пошто Косово и Метохија продани бивају,
божурима косовским само преостаје да цветају у песниковој
башти. Када се у песми „Чекање“ тврди како је пуно лепих жена
у солитеру у којем песник живи, у Београду, Србији, читавом
свету, Радисављевићу остаје да, жално и резигнирано, констатује: А мој живот прође / У чекању. Хуморан је, и црнохуморан
свакако, одговор телефонске секретарице на позив у помоћ Светом Јовану упућен у песми „Молимо вас сачекајте“. Памти се закључна строфа која песму „Слобода“ овако „откључава“: Хоћу
да живим / У свету / Где се срце / Не закључава. Исто тако и она
којом се песма, посвећена Никити Станескуу, „Живим у свом
гробу“ окончава: Одавно / Већ одавно / Живим / У свом гробу.
Једнако и сјајна, црнохуморна и она, „Два мртваца“. Као и, поетичка, коју исцела цитирамо, „Песма“:
Кад песму пишем
Неко ми је дошапне
Ниједна песма
Моја није
Ванредна је песма „Мало сунце“ коју наводимо исцела е да
бисмо показали како песник зна изнутра, онеобичено сасвим,
метафорички узвихорено, своју песму да разлиста:
Плашим се
Малог Сунца
У себи
Плашим се
Сенке
Коју
Мало Сунце
прави
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Зоран Хр. Радисављевић је – написали смо већ – песник који је
самога себе гурнуо у сенку. Оно што је најважније, међутим,
јесте да у Радисављевићу имамо тихог, правог, исконског песника. Ако је до сада објављивао мало песама, тренутак је да се
пропуштено надокнади. Неколике песме ван сваке сумње могле
би да се обрету у свакој, и најзахтевнијој, антологији српске поезије. Нудимо наш списак: „Вино из костију“, „Бела лептирица“,
„Омча“, „Близанци“. Песника није појео... живот казује нам
песма „Резервни положај“, неуврштена у ову збирку.
Петар Пајић
ПОВРАТАК ПЕСНИКА
(Зоран Хр. Радисављевић: „Велико уво”, „Народна књига”,
Београд, 2009)
Случај Зорана Хр. Радисављевића, његово „бекство” из поезије
и његов, после више од две и по деценије, поновни повратак
уметности стиха, није непознат у биографијама песника и само
потврђује правило: једном песник – заувек песник.
Подсетићу вас на случај француског песника Пола Валерија који
је, ушавши у најпознатије литерарне кругове кад му је било двадесет година, престао да пише стихове и почео да се бави физиком, математиком и другим наукама, да би се, после двадесет
година, значи у својим четрдесетим, вратио поезији и написао
једно од највреднијих поетских достигнућа у француској литератури, поему „Млада Парка”.
Песник Зоран Хр. Радисављевић јавио се у поезији врло рано,
још док је био у школској клупи. Као голобради краљевачки гимназијалац стихове објављује у најстаријем и најугледнијем
српском часопису „Летопису Матице српске”. Његово име нашло
се међу именима најпознатијих литерарних стваралаца. Међутим, после овако сјајаног почетка, Радисављевић, због личне
трагедије, 1982. године, престаје да пише стихове. Почиње да
ради као новинар у листу „Политика” и посвећује се новинарском
позиву. Радећи као новинар, објавио је неколико запажених пуб-
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лицистичких књига, углавном интервјуа са познтим личностима,
али и једну збирку младалачких стихова.
Колико новинарство и поезија могу заједно? Питање које захтева
озбиљнију анализу од ове коју у овом кратком тексту, друге намене, могу да пружим. По неком, рекао бих старомодном схватању, новинарство и поезија су антиподи. Рекао сам
старомодном, јер модерна поезија и савремено новинарство побијају такво схватање будући да су много помирљивији за сарадњу. У то нас уверавају и нове песме Зорана Хр.
Радисављевића, које су заједно са старим сабране у овој књизи.
Свој повратак поезији, после вишегодишњег ћутања, Радисављевић је стидљиво најавио скромним избором изванредних стихова објављених у часопису „Нова зора”, 2007. године. По тим
новим песмама можемо да видимо да песник Зоран Хр. Радисављевић не бежи од новинара Зорана Радисављевића. Напротив! Рећи ћу да се они чврсто држе за руке.
Песник је у новинарству научио да му израз буде једноставан,
јасан, конкретан. То искуство пренео је и у поезију. Новинарске
теме су свакодневица. Поезија Зорана Хр. Радисављевића покушава да нађе одговоре на питања која се свакодневно постављају. Она нема претензију да целомудрује, али нас својим
опажањима изненади, заустави, натера да се замислимо. Инспирација се крије у свакодневним догађајима, сусретима, размишљањима. Теме песама су: породица, родитељи, путовања,
тренутна психичка стања. Оно што је поетско у тим једноставним
описима јесте откривање дубљег смисла у свему што нам се
чини да је случајно и обично. Тако свака песма излази из оквира
конкретног, натпевава свој повод, престаје да буде новинска информација, постаје поезија.
Карактеристика ових песама јесте и њихова искреност. Да би
неко био искрен, потребно је да буде храбар. Зоран Хр. Радисављевић поседује те особине. Он читаоцу прилази као
пријатељу и поверава му своју личну интиму. Прави читалац ће
му истом мером пријатељства узвратити.
На крају, примећујем још и ово: Зоран Хр. Радисављевић се поезији враћа у време кад су је најпозванији оставили. Издавачи
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не примају збирке песама, књижари одбијају да их продају.
Многи су убеђени да је време поезије прошло. Сигурно да није
чим јој се песници, који имају радаре окренуте будућности, враћају.

Тиодор Росић
ДОКУМЕНТАРНА ПОЕЗИЈА АПСУРДА
(Зоран Хр. Радисављевић: „Други долазак Христа”, „Просвета”
– „Филип Вишњић”, Београд, 2013)
Поетички идеал сложене једноставности, идеал је савршенства
песничког промишљања о човеку, животу, о лирском субјекту и
његовом доживљају несавршеног чулно-емпиријског света у
песмама књиге Други долазак Христа Зорана Хр.
Радисављевића. Књига је састављена од неких песама,
објављених у књигама Мртво слово (2003) и Велико уво (2009),
и песама написаних после објављивања ових књига. Старе и
нове песме – из истог су поетичког језгра.
Иза свега онога о чему казује песник, иначе познати новинар,
стоји представа о нашем индивидуалном и заједничком,
несавршеном поступању. Песник проблематизује и из косог угла
преиспитује све о чему говори. Његове песме настају по
унутрашњем налогу осећања дужности које субјект поставља
према себи или коју му налаже зајеница у којој живи.
Идел моралне савршности – то је она кохезиона нит која
повезује тематско-мотивско богатство Радисављевићеве
поезије, остварене песнички сведеним, економичним и
једноставним песничким исказом, лишеним
непотребних
украсних средстава и беспотребног гомилања речи.
Књига Други долазак Христа састављена је из два дела. Чине
је „живе” и „мртве” песме, уводна песма „Други долазак Христа”,
завршна „Близнаци”, и на крају су текстови Јовице Аћина и
Петра Пајића, који су писани уз песникове књиге Мртво слово и
Велико уво.
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Уводна и завршна песма о животу, вечном животу и смрти
затварају доминантни тематско-мотивски круг књиге Други долазак Христа. Уводном песмом се асоцира на несавршеност
човека, у подтексту је живот пун искушења. Релативизује се
доктрина вечног живота и прокламује идеал уметности,
стварања, вечне лепоте духа, симболично представљен
цветањем воћке песника Стевана Раичковића, засађене у врту
Цркве Максима Исповедника у Костолцу.
Тема другог доласка Христа у подтексту је Радисављевићеве
књиге. Човек је угрожен и егзистенцијално и есенцијално.
Постојање јесте својство индивидуалног, непоновљивог човека,
али он, код Радисављевића, није субјект сопственог делања већ
објект. Ако би се трагало за идејном основом књиге која је у
дијалогу са сопством и светом, песме у њој би се могле
прогласити егзистенцијалистичким, јер се у њој трага за
питањима и одговорима о постојању онога ко пита.
Све што се око лирског субјекта дешава има елемената онога
што је у верујућем погледу на свет прожето антихристом:
страдања, патње, кушања и искушења – зло у човеку и око њега.
У таквом миљеу, али нетранспарентно и нетендециозно,
апострофиран је и други долазак Христа, пре свега темом која
се надвија над творевинама књиге.
Радисављевићев поетски егзистенцијализам има два аспекта:
први: фактографски, чињенички, појавни, очигледни и онај други:
могући, присутан у филозофији религије, о постојању Бога. Први
аспект је очигледан, емпиријски; други тек назначен, он чини
оквир, позорницу, у подтексту је дешавања првог.
Поезијом Радисављевић сведочи: у свету су смрт и зло. Премда
је скептик и сумња, оно о чему говори је припрема другог долска
Христа, јер су делатности антихриста на врхунцу, било да је реч
о бомбардовању Србије и страдању српског народа, било да је
реч о егзистенцијалној угроженоси. А тај долазак ће, према Св.
Јустину Ћелијском, окончати дугу историјску борбу „Божанског
добра и сатанског зла”, кад зло антихриста буде на врхунцу.
У Радисављевићевој поезији експлициран је несклад између
човека и света. Из потребе да се свет сагледа рационално, а он
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је доминантно ирационалан, произлази апсурдно доживљавање
света, човекове егзистенције и смрти. Све су то и главни
проблеми из којих се генерише тематко-мотивски инвентар
Радисављевићеве поезије о животу и смрти, о живима и
мртвима, о апсурдностима живота, па и теме о породици,
родитељима, друговима, љубави, друштву...
Радисављевићева поезија припада документарној поезији апсурда. Модерна је у изразу, тематски богата, проблемски отворена. Песник, на песнички савршен начин, тумачи несавршени
свет. Рационално сагледава свет, али његова поезија, кроз позитивизам и агностицизам, не може бити проглашена нихилистичко-атеистичком. Његов свет није свет без Бога. О томе
говори предивна песма „Опстанак света”. Бог је у човеку, и у љубави. У човеку је вера, а у љубави човека према породу, и порода према њему – спасење је света.
Песме у књизи Други долазак Христа представљају неку врсту
лирског дневника. Документарност, биографија, песник и време,
битан су елемент ове књиге. Сагледавање њене документарне
димензије омогућује и увид у дубину песничке вештине, али и
да се укаже на сјај уздизања документа до уметничке креативности, где се на нивоу преобликованог документарног материјала открива и идентитет песника.
Кроз детаље и чињенице из живота лирског субјекта, поезија Зорана Хр. Радисављевића материјализује прошлост; она кроз
илузију аутентичности постаје и део времена који обликује еру.
Документарним се смањује јаз између стварности и уметности
– обједињује се биографско и објективно и преобликује животна
грађа у естетски и функционално-језички релевантан материјал.
Песник је остварио неколико вредних песама о животу и смрти,
о живим и мртвим, али и песама о апсурдности живота. Међу
такве, свакако, спада његова антологијска песма са мотивом
мртве драме „Бела лептирица”, а по лепоти, у ред веома успелих
песама, спадају и песме: „Близнаци”, „Други долазак Христа”,
„Опстанак света”, „Месец у Ибру”, као и потресне песме
„Страшни сан” и „Мајка”.
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Радисављевићева поезија указује на апсурне ситуације и појаве
у животу, на апсурдно, бесмислено, парадоксално, чак и конвенционално-комично. Песник казује једноставно, кроз игру логичким законима и кроз оптужбе за неспорауме између појединца
и друштва. Казујући, он задире у различите области и питања:
друштва, тоталитаризма, слободе, међуодноса унутрашњег и
надиндивидуалног.
Кроз анализу документарног нивоа Радисављевићеве поезије
може се закључити да коришћени документи нису механички
уденути у казивање овог песника, већ да је реч о механичкој обради чињница кроз естетску рефлексију, према законима умености. Биографија лирског субјекта је важна као песничка грађа,
али начин транспоновања те грађе је естетски релевантан, уз коришћење ироније, сарказма, дистанце, где нема места исповедном патосу или сентиментализму, већ је све у естетској функцији.

Милослав Шутић
НЕСПОРАЗУМИ СА СВЕТОМ
И мотивска и језичка димензија поезије Зорана Хр. Радисављевића носе печат једне посебне стваралачке индивидуалности.
Појам отуђења, чије се негативно значење увлачи између људске јединке и света, али који и ту јединку чини отуђеном од саме
себе, у овој поезији сусреће песника у свако време и на сваком
месту: у кући, породици, кафани, цркви, библиотеци, на улици,
гробљу... Он нас приморава да заборавимо на моралне вредности живота, на породичну и религијску утеху:
Наша љубав је непостојано а...
Живимо одвојено
Сами
Гласовне промене
Изговор су себичности
(„ Гласовне промене“)
--------------------------
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Појео ме живот...
Све ми се огадило
Дошао је крај
Повлачим се
на резервни положај
(„Резервни положај“)
---------------------Стављам кравату...
Омча се стеже
око мога врата
И ја сам сваким даном
Све ближи
Апсолутној слободи
Коју смрт доноси
(„Омча“)
Језик Радисављевићеве поезије у потпуности је примерен оваквом предмету инспирације. То је огољен, директан, буквалан
језик , далеко од језика у класичној поезији који је речју доказивао лепоту писања. Овакав језик нема нити хоће да има било
каквих украса, стилских фигура, тропа. То је облик директног говора, чији је задатак да што пре стигне до суштине предмета и
да је разобличи. Да одмах, не заобилазећи, укаже на егзистенцијалну деструктивност садржаја и тако допринесе његовој неподношљивости. Песничке слике за овог песника нису
представе о свету већ директно присуство предмета, непреобликоване сирове материје која не изазива пријемчивост већ одбојност. Oн је интуитивно осетио тежњу модерне поезије да се
грубом речју обрачуна са све већим политичким економским и
моралним деформацијама савременог света.
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Интервјуи
КЊИЖЕВНИ ПОВРАТАК
Универзална прича о људској самоћи
Голема мржња гонича, за коју нема повода, који са острашћеношћу покушавају да улове и сатру недужног човека, многима
се учинила као судбина Исуса Христа
БРАНИМИР ШЋЕПАНОВИЋ
Роман „Уста пуне земље” Бранимира Шћепановића (1937), преведен је на двадесетак језика, највише издања имао је у Француској, затиму Грчкој, Америци, Русији, Јапану... За овај роман,
који је продат, код нас, у више од сто хиљада примерака, Шћепановић је добио Октобарску награду града Београд. Аутор је
књиге прича: „Пре истине” (1961), романа „Срамно лето” (1965),
„Уста пуна земље” (1974), књиге новела „Смрт господина Голуже” (1978) и романа „Искупљења” (1980). Дела Бранимира
Шћепановића објављена су на више од тридесет језика. Већ
дуго ништа не објављује.
Српска књижевна задруга, у својој најзначајнијој библиотеци –
„Колу”, објавиће ове године књигу изабране прозе „Оно друго
време”, у којој ће поред романа „Уста пуна земље”, бити
штампане и три новеле, укључујући и најпознатију: „Смрт
господина Голуже”.
У антологији светске књижевности, коју је објавила Француска
енциклопедија, под насловом: „Идеална библиотека”, међу 700
књига свих времена, од Гилгамеша, Хомера и Библије, до данашњих дана, нашао се и ваш роман „Уста пуна земље”. Како
сте доживели планетарни успех ове књиге?
Годинама, од самог изласка књиге, привикавао сам се на тај
успех. Роман је објављиван на многим језицима, у великим тиражима, а од највећих књижевних критичара оцењиван као
ремек дело светске књижевности. Оснивани су, у Швајцарској на
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пример, клубови љубитеља овог мог романа. Имао сам, како би
се модерним речником рекло – своје фанове. У највећим француским новинама, озбиљни критичари су ову књигу прогласили
„јединственом песмом у светској књижевности”. У Белгији,
појавио се велики приказ у угледном часопису „Нотр там”. За мој
роман је речено да је можда најзначајнија и најбриткија књига
актуелне светске књижевности. Све је то допринело да се привикнем на велики успех романа, па ме улазак у светску антологију није изненадио.

упоређујући поједине сцене са сликама Салвадора Далија и
Хијеронима Боша. Од наших великих критичара, споменуо бих
и Зорана Глушчевића, који је написао више текстова о мојим
књигама. Он је посебно указао на спој два најкрупнија књижевна
симбола 19. века: страх, чији је модерни пратотворац Кафка, и
кривицу, чији је генијални произходитељ Достојевски, и рекао да
сам ја тој синтези удахнуо аутентични дух егзистенцијалне
стрепње, устрептале око жудње за смислом и тежње ка правом
идентитету сопствене личности.

Како објашњавате, толику подршку вашем роману – и критике
и читалаца, и код нас и у свету?

Драган М. Јеремић, чијој се речи веровало, упоредио је ваш
роман с књигама: „Старац и море”, „Смрт у Венецији”, „Странац”... Јесу ли вам годила ова поређења?

То је једна универзална прича о људској самоћи и човековом
страдању. Велики број студија написан је у Француској, они су
мој роман назвали Петим јеванђељем. Голема мржња гонича,
за коју нема повода, који са острашћеношћу покушавају да
улове и сатру недужног човека, многима се учинила као судбина
Исуса Христа. Кад сам писао ову књигу, најчешће ноћу, често
сам се питао, презасићен и уморан, чему све то и кога ће то
уопште да занима. Помишљао сам чак да ће та књига, можда,
имати укупно двеста читалаца. Испоставило се, укључујући тираже у Француској, где су објављена 23 издање, од којих десетак
џепних, затим у Русији и Грчкој, да је укупни тираж, готово, пола
милион примерака. Читаоци и критичари у Француској, Јапану,
Грчкој, Италији, Мексику, сматрали су да је књига о њима, што
најбоље говори о томе колико су моје сумње, у време писања,
биле неоправдане. За толика издања мог романа у Француској
велику захвалност дугујем преводиоцу Жану Дескау.
Никола Милошевић, шкрт у похвалама, за роман „Уста пуна
земље”, рекао је да ће „остати трајно забележен у нашој литератури”, што се и догодило?
Никола Милошевић ми је рекао после објављивања есеја о роману „Уста пуна земље” да сматра да је то његов најбољи кратки
есеј који је написао. Он је посебно похвалио музичку интонацији
моје прозе, тврдећи да се то може упоредити само са прозом
Милоша Црњанског. Указао је и на ликовну компоненту књиге,

Па то је била прва књижевна критика, изашла је у „Политици”.
За мене је то било изузетно значајно. Одмах после тога, уследиле су друге позитивне критике. Желим да истакнем приказ
Драшка Ређепа, у „Борби”, који је тврдио да је ова књига велики
датум српске књижевности.
Како данас гледате на „Уста пуна земље”, објављена пре четири деценије?
Никад не читам своје књиге, осим у ретким приликама, на књижевним вечерима, када сам обавезан да прочитам неки одломак.
Ваш неименовани јунак има 37 година. Толико сте и ви имали
када је роман објављен. Колико у роману има аутобиографског, да ли сте и ви имали своје прогонитеље?
Наравно, то је апсолутно тачно. Наиме, кад сам почео да пишем
књигу, морао сам, као и увек, да знам, све до детаља, шта та
књига треба да буде, и да значи. Решио сам да прогонитељи, од
безазлених и добродушних људи, потпуно без основа, постану
крвожедне звери. Имао сам проблем са јунаком кога прогоне, ко
је он, и какав је. После извесног времена, решио сам тај проблем: схватио сам да то морам бити ја.
Роман о прогоњеном и прогонитељима, данас је актуелнији
него када је написан?
То је, вероватно, тачно.
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По мотивима новеле „Смрт господина Голуже”, снимљен је
филм у Америци, а у француско-немачкој копродукцији екранизован је ваш роман „Искупљење”. Колико сте били задовољни
тим филмским верзијама ваших романа?
После екранизације новеле „Смрт господина Голуже”, у режији
Живка Николића, у копродукцији с иностраним продуцентом из
Братиславе, десетак година касније, у Америци, под насловом
„Џулијан по”, снимљен је филм, и серија у четири епизоде, по
мотивима новеле „Смрт господина Голуже”. Филм је имао великог успеха у свету, био је у врху најгледанијих филмова. И код
нас је приказиван на телевизији. Филм Живка Николића и амерички, потуно се разликују, не по садржају, већ по режијском поступку. Наиме, док је Живко Николић, у свом својственом маниру,
острашћен и жесток у емоцијама, амерички филм је стишан и
интониран у једном чеховљевском маниру – модерато кантабиле. Иначе, ова новела ушла је у многобројне антологије,
између осталих у Америчку антологију светских прича и
Антологију модерне европске приче, која је објављена у Данској.
А француско-немачки филм никада нисам видео.
По мотивима ваших романа прављене су и позоришне представе. У којој мери је изневераван ваш основни текст?
Напротив, није било промена текста. Издвојио бих представу у
Националном театру у Тулузу, по роману „Искупљење”, затим
„Смрт господина Голуже” у Великом позоришт у Шартру. Представа је гостовала по целој Француској, Белгији и Швајцарској.
Такође, „Уста пуна земље” играна су у Модерном театру у Лилу.
А сада, наш познати редитељ Бобан Скерлић, намерава да
„Смрт господина Голуже” постави на сцени једног београдског
позоришта. Иако сам био позиван на све премијере, никада
нисам отишао. Сада, после толико времена, то могу да објасним
чињеницом да сам, можда, био презасићен, па томе нисам придавао већи значај.
Чешки композитор Зденек Лукач компоновао је оперу „Смрт
господина Голуже”. Како се Голужа снашао у опери?
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По писању чешких новинама – веома добро. Своју животну ролу
одлично је отпевао, пре него што је био прморан да се убије. За
то је заслужан велики чешки композитор Зденек Лукач.
Већ неколико деценија ништа ново не објављујете. Шта се догађа у стваралачкој радионици Бранимира Шћепановића?
Тачно је да сам, у том смислу, неактиван. Моје уверење је увек
било да није важно колико писац напише књига, него је једино
важно какве су те књиге које је написао. Не тако давно, један новинар ме је упитао колико сам књига написао? Размислио сам и
рекао да сам написао пет књига, а хтео сам, али сам се уздржао,
да му кажем да сам написао 150. Рачуница је једноставна: пет
књига, на тридесет језика – чини 150 књига.
Имам, наравно, неке недовршене рукописе, али оно што је сигурно – објавићу књигу својих сећања.
У едицији „Савремени црногорски роман”, у издању подгоричких
„Вијести”, увршћен је и ваш роман. Оштро сте реаговали и
рекли да припадате искључиво српској литератури?
То је тачно. Цео спор је требало да се оконча на суду. Мој адвокат је писао тужбу, по више основа. Роман „Уста пуна земље”
објављен је без уговора и моје сагласности, и сврстан у – црногорску књижевност. Оног дана када је директор издавачке куће
„Вијести” физички напандут на паркингу у Подгорици, одустао
сам од тужбе.
Били сте годинама уметнички директор „Авала филма”. Како
коментаришете продају ове угледне филмске куће, и немоћ
филмских радника, чија су права угрожена, да било шта ураде?
То је жалосно и скандалозно.
После свега што сте проживели, има ли нешто што вас узбуђује и данас?
Кад човек дође у године, које ја имам, онда га мало ствари радује. Живот почиње да личи на оно што је рекао велики цар и
филозоф Марко Аурелије: „Живот је један застрашујући сан у
којем нам се смрт свакодневно осмехује, а ми, немоћни, једино
што можемо да учинимо је да јој узвратимо осмехом”. За старе
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људе, једна од најгрознијих речи јесте реч – будућност. Људи у
годинама су, хтели то или не, увек у непрекидном дијалогу са
смрћу. Ја често, на Калемегдану, седнем наспрам бронзане
бисте мог великог пријатеља, и великог песника Стевана Раичковића, и разговарм са њим о смрти.
(23. април 2015)
НАГРАДА „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
Како писац постаје вест дана
Данас је незамислив један Пекић, Булатовић или Киш, који су
живели искључиво од писања. У српској књижевности више је
„бандита”, господа се може на прсте избројати: Доситеј, Лаза Лазаревић, Дучић, Ракић, Андрић – Лаза Костић и Црњански се ту
никако, због скандала, не уклапају

Зоран Хр. Радисављевић

111

српскохрватског језика и југословенске књижевности на Лондонском
универзитету
(1987/88),
Њујоршком
државном
универзитету у Олбанију (1985/87), Универзитету у Фиренци
(1990/92) и Универзитету у Лођу (1999/2000). Од 2010. године до
2014. године био је редовни професор Државног универзитета
у Новом Пазару.
Аутор је култних књига: „Бугарска барака” (1969, награда листа
„Младост”), „Младићи из Рашке” (1977), „Ујак наше вароши”
(1977, Андрићева награда), „Љубави Андрије Курандића” (1972),
„Топола на тераси” (1985), „Ћуп комитског војводе” (1990), „Хлеб
и страх” (1991, НИН-ова награда), „Ожиљци тишине” (1996,
Награда „Мирослављево јеванђеље”), „Принц и сербски
списатељ” (2008, Награда „Лаза Костић”), „Римски дневник приче
и један роман” (2008, Награда „Душан Васиљев”), „Чварчић”
(2010). За путописну књигу „Долина српских краљева” (2014)
добио је награде: „Љубомир П. Ненадовић” и „Глигорије
Божовић”.

МИЛИСАВ САВИЋ

Колекцији ваших награда додали сте и „Мешу Селимовића”.
Шта вам у овим зрелим годинама, значе награде?

Милисав Савић (1945, Власово код Рашке), овогодишњи је добитник награде „Меша Селимовић”, за роман „La sans pareille”,
који је објавила издавачка кућа „Агора” из Зрењанина. Савић је
гимназију завршио у Новом Пазару, а студије југословенске и
светске књижевности на Филолошком факултету у Београду. На
истом факултету магистрирао је с темом „Мемоарска проза о
првом српском устанку”, а потом и докторирао с темом
„Мемоарско-дневничка проза о српско-турским ратовима 1876–
1878”.
Био је уредник „Студента” (1968–70) и „Младости” (1970–72),
главни и одговорни уредник „Књижевни речи” (1972–1977) и
„Књижевних новина” (1980–82). У издавачком предузећу
„Просвета”, радио је од 1983. до 2004. године, најпре као главни
и одговорни уредник, а потом као директор. Био је председник
Српске књижевне задруге 2000–2001. Обављао је дужност
министра-саветника у Амбасади Србије и Црне Горе, односно
Србије, у Риму од 2005. до 2008. године. Био је и предавач

Више као признање, тек донекле као подстицај за оно што сада
пишем. Код оваквих награда, писац постаје вест дана. И предмет
свакојаких оговарања. Награде су неким писцима дошле и
главе. Једино тад прокључа књижевна чаришија. Добро је што
та фрка траје дан-два.
Да ли вам се чини да је у Србији више књижевних награда, него
озбиљних писаца?
Не чини. Посао писца је обезвређен, мало ко може да живи од
писања, није ни чудо што цвета – како је називам – „професорка”
књижевност, односно књижевност аутора са пристојним запослењем. Данас је незамислив један Пекић, Булатовић или Киш,
који су живели искључиво од писања. Награде су писцу ситна
сатисфакција.
Мешу Селимовића упознали сте као новинар, правећи разговор
за НИН, поводом изласка његовог романа „Тврђава”. Какав је
утисак оставио на вас?
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Меша је био већ легенда, ниједан роман у Титовој Југославији
није дочекан с таквим одушевљењем као „Дервиш и смрт”.
Пљуштале су похвалне критике (Михиз је поново извадио своје
критичарско копље из трња), ређала су се издања. Наравно да
сам имао трему пред таквом величином.
Меша је заиста био господин, како га је окарактерисао Михиз. У
то време доминирао је имиџ писца боема или скандал-мастора,
„бандита” (мој израз), јер тобож прави писац је онај који нарушава норме пристојног, грађанског света. У српској књижевности
више је „бандита”, господа се може на прсте избројати: Доситеј,
Лаза Лазаревић, Дучић, Ракић, Андрић – Лаза Костић и Црњански се ту никако, због скандала, не уклапају.
Меша је био висок, леп човек, отмених манира, бираних и одмерених речи.
Селимовић се интересовао за студенстски протест из 1968.
Као један од учесника шта сте му пренели?
Студентски покрет снажно је уздрмао Титову Југославију. И пробудио огромну енергију. Веровало се да он може да смањи фрапантни раскорак између прокламованих идеала и стварности.
Да он може да оствари друштво социјалне правде и слободе.
Покрет је био левичарски, помало анархистички.
Тад се говорило да још немамо добру књигу са савременом тематиком. Комунисти су дозвољавали – што је у односу на
земље источног блока био велики помак – експериментисање у
форми, у третирању савремене тематике постављали су
ограничења. Постојале су табу теме: свако довођење у питање
Титове личности, или једнопартијске владавине, санкционисано
је строгим кривичним законом. Писци су једино у историјским темама, кроз параболе, могли да нешто натукну и о савременом
друштву. Андрићеву „Проклету авлију“ су неки критичари на Западу тумачили као метафору о Титовим затворима (што је, наравно, била чиста бесмислица). Тада је на српску прозу имао
доминантни утицај Кафка, и та проза била је пуна јунака обележених инцијалима (као Ј. К.), који тумарају по неким марсовским,
зградама-лавиринтима. Шездест осма била је против „езоповс-
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ког језика”, тражила је да се јунаци зову пуним именима и да се
те зградурине сместе у савремени простор и време.
У том разговору, у Сарајеву, Меша је најавио роман са савременом тематиком. Са студентом-бунтовником као главним јунаком.
И он је пожелео да се придружи писцима који су већ начели
табу-теме (Михаиловић, Селенић, Пекић, Ковач, Јосић Вишњић).
Шта је од те студентске побуне остало? Како данас, с ове
временске дистанце, гледате на „студентску револуцију”? Да
ли вас је Тито превео жедне преко воде?
Шта је остало? Ништа. Време и историја нам нису дали за право.
Земља у којој смо одрасли и коју смо волели, распала се. И то у
крвавом рату. Уместо друштва социјалне правде, добили смо
друштво грабежа, пљачке, са бројном контејнерском класом.
Небо је премрежено густом пауковом мрежом, а ветра ни од
куда.
За два-три месеца изаћи ће моја књига прича, репортажа и текстова, објављених у шездесетосмашком „Студенту”. Било је то
време ангажоване уметости: филмаџије су правили црне филмове, Мића Поповић је избацивао слике са ликом беспосличара,
позоришни људи хтели су да играју представе на трговима, у
фабричким халама... Ја нисам правио разлику између репортаже и чисте литературе (уосталом, не прави је ни најновији добитник Нобелове награде). Циљ ми је био да прикажем мрачне,
тамне ствари друштва, у нади да ће се после тога нешто поправити.
У Њујорку, године 1986, на Пен-конференцији присуствовао сам
полемици између Гинтера Граса и Џона Апдајка. Грас је замерио
америчким писцима што се не баве социјалним темама, што не
пишу о просјацима и гладнима, Апдајк му је узвратио да писци
нису социјални радници.
Ми, шездесетосамши, мислили смо да писци и то треба да буду.
Моја рубрика се звала „Сељаци и радници тешко живе”.
„Студент” је био најслободнији лист у Југославији. Али тад је
реч и те како значила. Како су дрхтале тадашње главоње после
текстова који су потписивали, рецимо, Боро Кривокапић и Љубиша Ристић.
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Тито је вешто смирио побуну. Мада сам чуо да је био за чвршће
варијанте, за хапшења, логоре. Од те варијанте спасили су нас
моћни људи из Титове околине, помало разорчани и незадовљни владавином свог вође. Не треба заборавити да су у покрету видну улогу имала и деца тадашњих главешина.
Шта мислите о данашњој слободи изражавања?
Текст можете да објавите. Ако не у новинама, можете да га прилепите на бандеру. И нико вас због тога неће хапсити, што није
мала ствар. Али, проблем је у томе која ће медијска институција
стати иза вашег текста. Ко ће, рецимо, стати иза текста Чомског
или Бернара Левија? Без обзира што је један од њих интелектулана громада, а други манекен. Дакле, опет се ради о производњи истине, с посебном пажњом на њеној дистрибуцији.
Селимовић је читао вашу „Бугарску бараку” и чудио се што та
књига није забрањена. Шта је у њој било спорно?
Углавном слике удбашког послератног терора. И понека реченица, као она да је лопов земљу притиснуо, или да у бифеу виси
накриво прашњава Титова слика, или да пијани шофери кличу
Ђиласу (тада у затвору).
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То је мали омаж Меши. Могао сам јунаку да дам име Алија
(Ђерђелез), али то не одговара његовом мирољубивом карактеру. Мада је мом јунаку, иначе Србину, драг један други Алија,
Влах, у кога се заљубљује Страхињића љуба.
Живимо у држави која симболично помаже културу. Зашто култура више никоме није важна?
Култура рачуна с вредностима трајнијег рока, данас је на цени
филозофија тренутка (народски речено: зграби што више у се,
на се и пода се, баш те брига за сутра).
Како оцењујете улогу министра Ивана Тасовца?
У нормалним владама министарска памет је од непроцењиве
користи премијеру, мало ми отужно делује ако министар не
може без премијерове памети.
Оптужују га да је културну сиротињу делио по идеолошком
кључу?
Ма хајде, не верујем да је господин Тасовац постао нови комесар. Као врстан уметник он добро зна да је култура мало више
од идеологије.

Зашто је Селимовић мислио да је Београд најслободарскији
град?

До недавно се водила велика расправа о тзв. националним пензијама. Шта мислите о овом признању?

Јер је то и био. За разлику од Сарајева, као центра чврсторукашке политике. Нажалост, за годину-две, после чувеног Титовог
писма, Београд ће се прославити по бројним забранама уметничких дела, хапшењима интелектуалаца, избацивању непожељних професора са факултета... Али све то није одвратило
Селимовића од идеје да се пресели у Београд. Који је ипак био
ненадмашни центар књижевног живота.

Неко је смислио да у време, кад други пљачкају државу за милионе, баци љагу на уметнике, да их сврста у најцрњи шљам
због којег, тобож, пропада ово друштво. Само што нас још нису
псовали и пљували на улици.
Чекају нас републички и покрајински избори. Шта очекујете?

После објављеног разговора с њим у НИН-у, прекинуили сте
сарадњу с овим, тада, угледним недељником. Зашто?

Ето прилике, још једне, да се дође до ваљане власти. Свака
партија већ нуди рајске програме. Како да нас убеде да ће
нешто од тога реализовати? Кад су нас досад мање-више варали.

Напали су ме моји другари шездесетосмаши да сарађујем у режимском листу.

Рашка, ваш завичај, данас је нова српска крајина. Како одбранити Косово и Метохију?

У роману „La sans pareille”, главни јунак је Хасан, као јунак из
„Дервиша и смрти“. То, очигледно, није случајно?

Захваљујући професорима са Универзитета у Косовској Митровици, сваке године обилазим Косово. Жао ми је што већина

116

Зоран Хр. Радисављевић

мојих колега тамо није крочила петнаестак година. Нарочито је
страшно у енклавама, тим логорима под отвореним небом. Замислите децу у Лапљем Селу и Великој Хочи која живе у простору од неколико квадратних километара. Једина кривица тих
створења оскаћеног детињства јесте што су Срби. Али ова
прича никако не стиже до ушију цивилизованог света. Који би
могао да спречи да косовски Срби не постану ретко, одумируће,
музејско биље..
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судбину. Из разлога научног истраживања, упркос свим
ограничењима која иду уз дефинисање, корисно је оперисати
дефинцијом нације која би садржавала елементе као што су:
језик, раса, територија, а имала би радни карактер. А у ту сврху,
до дана данашњег, тешко да има прецизније и оштрије од оне
коју је оставио Стаљин: „Нација је историјски формирана
стабилна зједница људи, поникла на бази заједнице језика,
територије, економског живота и психичке конституције, која се
испољава у заједници културе“.

СРПСКИ ИДЕНТИТЕТ

Како су се формирале европске нације. У којој мери је било значајно заједничко порекло и крвно сродство?

Своје историјско време Срби рачунају од Немање
Косово је средишња земља српске државности и српске духовности – Слободан Ракитић би казао „основна земља“. Таквом је
препознају и српски непријатељи, па су, у намери да нас затру и
раскуће, настојали да нам Косово отму и уклоне трагове нашег
присуства на земљи коју сматрамо колевком и зовемо светом
ЂУРО БОДРОЖИЋ
Књига др Ђура Бодрожића (1966), с једноставним насловом
„Српски идентитет“, коју су објавиле Српска књижевна задруга
и Књижевна задруга Српског народног вијећа Црне Горе, изазвала је велико интересовање читалачке јавности. Бодрожић је
рођен у Кољанима, у Далмацији. Доктор је правних наука. Ради
у Институту за политичке студије у Београду. Аутор је књиге: „Национална држава“ (2008).
Шта је данас нација, да ли је и даље најбоља она дефиниција
коју је дао Стаљин?
Расправу о томе шта је нација започели смо констатацијом да
потпуна дефиниција нације, упркос многим покушајима, није
дата нити је могућа. Разлог лежи у сложеној и апстрактној
природи националног идентитета, који је у жижи онога што се
назива нацијом, а не везује се уз материјалне чињенице, већ уз

Држава, утемељена на идеји нације као субјекта историјске делатности, која се назива националном државом, везује се за XIX
век. Тек у овом веку на европском Западу сазрева свест о
значају националности као коренитом начелу на којем се
заснива и легитимише држава. Настанак нација у западној
Европи пратили су бројни процеси од који посебну пажњу треба
обратити на оне у економској сфери и у области културе.
Капиталистичка револуција и прелазак на тржишну привреду
довели су до огромног пораста трговинских мрежа и акумулације
капитала, а то је водило појави богатих градских центара.
Економске потребе буржоазије захтевале су ефикаснију
администрацију попуњену стручним кадром, као и другачији тип
војске. У прерастању племићких нација у народне нације – војска
је одиграла кључну улогу, а та нова војска дошла је с
Француском револуцијом. Друга револуција догодила се у сфери
културе и образовања, што је омогућено опадањем црквеног
ауторитета, након реформаторског покрета и ратова изазваних
реформацијом. Првенствени значај припада уклањању
латинског језика. Све европске нације показују да ни код једне
заједничко порекло и крвно сродство нису имали одлучујућу
улогу код њеног настанка. Наш Гига Гершић казаћe да појам нације није зоолошки, већ културни појам. Не морамо ићи далеко,
довољно је обратити пажњу на балкански контекст бављења нацијом, па види тачност формулације да „оно што уједињује није
крв него веровање“. (Ерик Хобсбаум)
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Државност Србије пратите од средњег века, од Немањића.
Зашто славимо само два века државности, зашто смо се одрекли свих претходних векова?
Мало је ствари, ако их уопште и има, око којих код нас постоји
општа сагласност. Тако је и у питању државности: једни би се
ограничили на модерну државност, а други, опет, иду до Винче
и Лепенског вира. Своје историјско време Срби рачунају од Немање. Немања је ујединио Рашку и Зету, тако је настала политичка заједница коју српски народ држи за колевку своје
државности. Што се модерне државности тиче, велико је питање
колико се о потпуној државности може и говорити. Народ који
има више држава, уствари, нема ниједну, јер један народ треба
да има само једну државу.
Шта је остало од косовског мита и завета. Шта је данас Косово у свести српског народа?
Косово је средишња земља српске државности и српске духовности – Слободан Ракитић би казао „основна земља“. Таквом је
препознају и српски непријатељи, па су, у намери да нас затру и
раскуће, настојали да нам Косово отму и уклоне трагове нашег
присуства на земљи коју сматрамо колевком и зовемо светом.
Тамо се догодила битка која је заузела средишње место укупног
националног памћења; њена морална идеја уграђена је српску
националну свест заувек. Сва историја казује да је Косово и у
тренуцима највећег националног полома остајало уписано у националној души, као свето предање од којег се не одступа. Тако
ће и остати док је Срба.
Да ли је изручење Слободана Милошевића Хагу, баш на Видовдан, било још једно, у низу, понижења српског народа?
Такве ствари не догађају се случајно. Понижење је испоручити
било којег свог човека, поготову председника, да му други суди.
И још на овај дан. Има једна мисао у Милтоновом „Изгубљеном
рају“: Ко свога непријатеља победи једино силом, само га је допола победио. Да би смо били и морално побеђени изабран је
овај дан – Видовдан. Испало је, ипак, другачије – Слободан Ми-
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лошевић је онима који су га спроводили у хашки казамат честитао празник: Браћо Срби – срећан вам Видовдан! Тиме је наша
видовданска прича добила нови детаљ, а видовданска етика још
један узлет. Јер шта је видовданска етика, већ свесна жртва за
идеју да би се идеја обесмртила.
Колико православна вера одређује српски идентитет?
Неке одлуке, у животу народа и појединца, доносе се само једном. Сава и Немања су одабрали, кад се бирало између Рима и
Цариграда. Тиме је одабрана судбина. На основама светосавске
духовности, која се ничим није одвајала од византијског православља, које је Сава прилагодио карактеру српске државе и народа, стварано је јединство државе, цркве и народа. Таква тесна
веза омогућила је српском народу да опстане и у најтежим околностима. А творац те везе, Свети Сава, постао је темељни лик
укупне националне историје – отац српске нације. Светога Саву
је и његов отац звао Оче.
А језик и писмо?
Уколико се за језик не може рећи да је узрок једне нације, он је
свакако њезин најважнији учинак. Језик као средство споразумевања и испољавања мисли и осећања, тесно је спојен са
мишљењем, осећањем и целокупним духовним и културним животом појединца и народа. Говорећи о језицима, Хердер ће рећи
да „у сваком од ових изражен је разум једног народа и његов
карактер“. То важи и за српски језик, а тема српског језика неодвојива је од личности и дела Вука Караџића. Он је повео и докончао борбу за српски језик и правопис. И, стога, бранити Вука
значи бранити српски језик и писмо. И овде важи оно што смо
напред поменули да се неке одлуке у животу народа не доносе
двапут.
Оно што важи за језик, односи се и на писмо – Вукову ћирилицу.
Писмо је основа сваке националне традиције, традиција свих
традиција. Мисао Владимира Ћоровића о ћирилици и њеном
значају за наш идентитет и опстанак данас је актуелнија него у
време кад је изречена, те у свакој прилици треба на њу под-
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сећати. А он каже да је ћирилица „постала наш сапаћеник и графички симбол наше борбе за самоодржањем и наше свести и
истрајности. И ради тога, све дотле док је наш национални опстанак угрожен, она ће остати као један од амблема, који се не
сме напустити и једна застава, под којом се мора издржати.“
У стубове српског идентитета уградили сте владику Рада.
Какав је однос према Његошу у Црној Гори, а какав у Србији?
У те стубове владика се сам уградио, не треба му ничија потврда, најмање од онога који без њега не би ни знао бити Србин.
„Горски вијенац“, ствар је лековита, њиме се разгони малодушност. Његош лечи од сваког вида националне депресије, и сваким својим стихом, па и оним који изговара кнез Раде, брат
владичин: „Приђе си им с коца утекао/ дабогда им скапа на ченгеле“. Какав је однос према Његошу то не зависи од тога да ли
сте из Србије, Црне Горе или других српских страна, већ колико
вам је „српскост мила“. Ако је ваше питање подстакнуто ангажманом државних власти поводом два века великог владике, недовољним и отужним, само ћу вам рећи да то није спречило
Филолошку гимназију да овај јубилеј достојно обележи, нити
сликара Пеђу Драговића да учини ликовно читање „Горског
вијенца“.
Од савремених писаца, кажете, много дугујемо Иву Андрићу.
Зашто је Андрић, иако хрватског порекла, желео да припада
српској књижевности?
Андрићеве приповести су рад на националном памћењу
српскога народа. Његова „На Дрини ћуприја“ можда је једина историја Срба која је написана, јер историја није уснула некропола
и побожно бележење датума, већ жива слика прошлости своје.
Нигде та слика није живља него код Андрића, а могао ју је дати
само човек који је ту историју не само изучио, него ју је и одболовао. Он је српску историју препознао као драму, пронашао јој
порекло на Косову и у лику Његоша препознао њеног главног
јунака – Трагичног јунака косовске мисли. А што се Андрићевог
порекла тиче, подсетићемо, за ову прилику, на његову интервенцију у лексикографској одредници коју је за „Енциклопедију Југо-
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славије“ сачинио Милан Богдановић, назначивши нешто слично
што је садржано у вашем питању, где је уз место и време
рођења, написао да је „хрватског поријекла“. Кад је копију текста
дао Андрићу, био је замољен да избрише оно како је он
хрватског порекла. Андрић није био једини римокатолик на босанским странама, или приморју, који се осећао Србином, тако
да се за њега не би могло рећи да је он Србином постао, већ да
је то и остао. А и оно римокатолик у матичну књигу рођених уписао је неко други.
Живимо у пљачкашком времену, које се назива – транзиција.
Колико она поништава српски идентитет?
Да, можда је то најпрецизнија дефиниција оног што се назива
тим именом: пљачка. И данас се могу чути вапаји како смо погрешили, јер нисмо сачували добре стране социјалистичког поретка, којих је било, и присвојити оно што је добро у систему који
смо преузели са Запада. Нисмо ми пропали, јер се тога нисмо
сетили, већ зато што смо мислили да је то могуће. Није проблем
у Влади, чијом би се променом дало нешто променити, већ у
владавини заснованој на новцу којег нема. Ако имате тесне ципеле, тај проблем нећете решити мењањем чарапа.
Као народ, губимо самопоуздање и самопоштовање. Ви сте,
ипак, оптимиста?
Није нам први пут да губимо самопоуздање и самопоштовање,
да малакса наше родољубље. Али наш народ је толико пута показао своју историјску виталност да ми немамо право да у њу
сумњамо ни данас, нити да подлежемо малодушности. Народ
који у својој историји има Његоша, нема права на малодушност:
„Ми смо шака малена народа/ слава Богу опита слободом/ да
нам није од ове пјаности/ одавна би у ђавољу торбу/ ђе су веће
смјешћене јабуке“.
Може ли Србија, из духовне клонулости и моралне малаксалости, да поврати своје достојанство?
Идентитет је дијалог с прецима. Међу наше велике претке спада
и Петар Кочић, а његов Давид каже: „Погледај ме, господине,
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добро ме погледај; мјерио сам се на два царска кантара, на
турском кантару и на кантару овог вашег цара, па ни драм мање
ни драм више од двадесет и пет ока! А кад се Срб у мени напири
и надме, нема тог царског кантара на ‘вом свијету који би ме
мог’о измјерити“!
(„КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ”, март-април 2016)

Критички текстови
ТАЧКА ГЛЕДИШТА
Отимање о писце
Кад се у књижевност умеша политика – страдају писци
Дигла се прашина око једне полице са књигама у Библиотеци
града Београда, на којој пише: црногорска књижевност. Држава
се распала по федералним шавовима, добили смо нове државе:
Хрватску, Словенију, Босну и Херцеговину, Македонију, Црну
Гору. Формирана је бошњачка и црногорска нација, српски језик
је преименован у бошњачки и црногорски, створене су нове абецеде, а онда је настало својатање писаца. На спорној полици су
Његошева дела, књиге краља Николе и неких млађих писаца.
Црна Гора је независна држава, има свој језик, своју абецеду,
мора имати и своје писце. Док не стасају они који ће се изјашњавати као црногорски, мораће да својатају Његоша и краља
Николу. У Србији је мирно прихваћено одвајање Црне Горе, стварање црногорског језика и абецеде (лингвисти су се само спорадично оглашавали), није било озбиљних протеста ни када су
професори у Никшићу остали без посла јер су хтели да предају
српски, а не црногорски језик.
У корпус басанско-херцеговачке књижевности ушли су: Иво Андрић, Меша Селимовић, Бранко Ћопић, Предраг Матвејевић, Зуко
Џумхур…
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Иво Андрић (1892–1975), добитник Нобелове награде за књижевност (1961), рођен је у Травнику, у махали Зењак, у Босни и
Херцеговини, од оца Антуна Андрића и мајке Катарине Андрић,
рођене Пејић. Одрастао је у римокатоличкој породици и изјашњавао се као Хрват, све до завршетка универзитета. Остатак живота провео је као Србин и српски писац. Сада се око Андрића
отимају три државе: Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина.
Слично је и са Мехмедом Мешом Селимовићем (1910–1982),
чија се стогодишњица рођења слави ове године. Рођен је у
Тузли, али је највећи део живота провео у Београду, где је и студирао књижевност. У писму које је послао Српској академији
наука и уметности, велики писац је написао: „Потичем из муслиманске породице из Босне, а по националној припадности сам
Србин. Припадам српској литератури, док књижевно стваралаштво у Босни и Херцеговини, коме такође припадам, сматрам
само завичајним књижевним центром, а не посебном књижевношћу српскохрватског језика. Једнако поштујем своје поријекло
и своје опредељење, јер сам везан за све оно што је одредило
моју личност и мој рад.”
Јасно је, дакле, још за живота, рекао да припада књижевности
Вука, Матавуља, Стевана Срмца, Борисава Станковића, Петра
Кочића, Иве Андрића.
Како се у Србији спрема децентрализација и прављење нових
региона, не треба се изненадити ако ускоро у нашим библиотекама освану полице на којима ће писати: војвођанска, бошњачка, влашка, цинцарска књижевност…
Издавачка кућа „Арка” из Смедерева, објавила је прошле године
тротомно дело „Трајник”, антологију поезије песника националних мањина и етничких заједница у Србији, коју је приредио
Ристо Василевски. У Антологији Бошњака су: Исмет Реброња,
Синан Гуџевић, Јасмина Ахметагић, у Антологији Јевреја: Станислав Винавер, Оскар Давичо, Љубиша Јоцић, Александар
Тишма, Данило Киш, Горан Бабић, Раша Ливада, Татјана Цвејин;
у Антологији Влаха: Адам Пуслојић; у Антологији Цинцара: Јован
Стерија Поповић, Јован Јовановић Змај, Лаза Костић, Брани-
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слав Нушић, Мочило Настасијевић, Александар Вучо, Јован
Христић… Поменута су само имена најзначајнијих писаца.
Не отимају се новонастале државе само око писаца, већ и око
књижевних награда. Када су у Црној Гори престали да додељују
престижну Његошеву награду, у Србији је Епархија будимљанско-никшићка, уз помоћ модне куће „Мона”, основала књижевну
награду „Извиискра Његошева”, како је гласио првобитни назив
„Горског вијенца”. У међувремену, обновљено је додељивање
Његошеве награде. Ћерање се наставља.
Све ово, није ни литерарна, ни језичка прича, већ – политичка.
А кад се у књижевност умеша политика – страдају писци.
(„ПОЛИТИКА“, 22. април 2010)

ЧИЈИ ЈЕ ИВО АНДРИЋ (1)
Пуцање из књижевних ћорака
Шта се ваља иза медијских кампања око, а против, Иве Андрића,
јединог нашег нобеловца за књижевност

ИВО АНДРИЋ
Ових дана подигла се велика прашина, без икаквог, озбиљног,
разлога. Медијска пропагандана машинерија туче из свих
оружја, као да је ратно стање. А реч је о најобичнијем судском
процесу, због ауторских права. Иво Андрић, наш велики писац,
добитник Нобелове награде за књижевност, разлог је што се из
Сарајева, Загреба и Београда, као недавно, пуца из оружја великог калибра. На срећу, овога пута, муниција којом се пуца зове
се – културни ћорци. И то у години кад је требало, на достојанствен начин, обележити пола века од Андрићевог добијања Нобелове награде за књижевност, на овим просторима, који се,
најчешће, назива – регион.
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О чему је, заправо, реч?
Матица хрватска из Сарајева, објавила је, 2007. године, у својој
едицији „Хрватски писци у БиХ у сто књига“, четири књиге Иве
Андрића: „Проклету авлију“, „На Дрини Ћуприју“, „Травничку хронику“ и избор најзначајнијих Андрићевих приповедака. Када су
за то сазнали у Задужбини Иво Андрић у Београду, после неуспешне нагодбе, тужили су, преко свог сарајевског адвоката,
Матицу хрватску у Сарајеву, и спор добили код Општинског суда
у Сарајеву. Матица хрватска из Сарајева жалила се на пресуду
и сада је предмет код Кантоналног суда у Сарајеву.
Шта су чињенице?
Матица хрватска за БиХ, обратила се 2007. године Задужбини
Иво Андрић у Београду са захтевом да добије право да штампа
четири Андрићева дела у библиотеци „Хрватски писци у БиХ у
сто књига“.
Управни одбор Задужбине није одобрио да се Андрић штампа у
библииотеци која га сврстава у националне књижевности ван
оне за коју се он за живота определио – за српску. Матица хрватска из Сарајева, и поред упозорења, штампала је четири књиге
у поменутој библиотеци. Пошто договора није било, Задужбина
Иво Андрић из Београда, преко свог адвоката из Сарајева, тужила је Матицу хрватску из Сарајева, због кршења ауторских
права и спор добила.
Мирко Марјановић, председник Матице хрватске из Сарајева,
љубазно се одазвао позиву „Политике“ да говори о „спору“ око
Андрића. Каже да су објавили четири Андрићеве књиге у едицији
„Хрватски писци у БиХ у сто књига“. У овој библиотеци, досад,
објављено је тридесет књига, када ће читав пројекат бити завршен – неизвесно је, зависи то од финансијских могућности и
приређивача дела. Тужан је због спора око Андрића, сматра да
Андрић није заслужио да се вуче по судовима. Андрић је, каже,
светски писац, па онда европски, па тек онда српски, хрватски и
босанско-херцеговачки. Марјановић сумња у последњу жељу
Иве Андрића, у решење Општинског суда у Београду, и позива
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се на текаст Ериха Коша, неку врсту његовог дневника, вођеног
од 17. децембра 1974. до 13. марта 1975. године, који су
објавиле „Свеске“, часопис који објављује Задужбина Иво Андрић из Београда.
Мирко Марјановић, сматра да се Иво Андрић не сме сврставати
у једну националну књижевност, јер се он изјашњавао као Југословен, никада јавно није рекао да је српски писац. Не спори, при
том, да је Андрић живео у Београду, да је писао на екавици, али
његови јунаци, каже, говоре и хрватским и бошњачким језиком.
Марјановић сумња у „последњу жељу“ Иве Андрића, коју је поверио Гвоздену Јованићу и Милану Ђоковићу, а не Вери Стојић,
свом вишегодишњем адвокату.
Марјановић је, у једном листу, каже Драган Драгојловић, управник Задужбине Иво Андрић у Београду, тврдио да та опорука,
последња Андрићева жеља, има десет картица, односно страница. Усмена опорука Иве Андрића, међутим, има само једну
страницу (факсимил објављујемо). Најкраће, Андрић жели,
пошто нема „никога од рода“, да се његова заоставштина сачува
као целина и да се као легат, односно задужбина, намени за
опште културне и хуманитарне потребе. Вера Стојић овлашћена
је да чува његову заоставштину, да је распоређује и њом
управља, као и ауторским правима. Сматрао је, такође, да САНУ
треба да се брине о његовим рукописима и преписци.
– Вера Стојић, не да није узела ниједан динар од заоставштине,
већ се одмах одрекла свих права у корист Андрићеве задужбине
и била први њен управник, без плате и без динара надокнаде.
На основу Андрићеве опоруке, Први општински суд у Београду
спровео је оставинску расправу и 20. јуна 1975. донео решење
о правоснажности тестамента. Пуних 35 година, Задужбина је
једини власник ауторских права на Андрићева дела и досад то
нико није оспоравао – истиче Драгојловић.
Драгојловић тврди да је Марјановић од јула 1979. до краја 1988.
био члан Управног одбора Задужбине и учествовао у доношењу
свих одлука. Шта то говори о њему као човеку? Зашто је прихва-
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тио да ради у институцији која је нелегитимна? Зашто тада није
покренуо судски спор да сруши тестаменат? Зашто говори то
што сада говори о опоруци и о Вери Стојић када је све то онда
знао, знао је и да госпођа Стојић није била секретарица, већ
први управник Задужбине. Зар би се она тога посла прихватила
да је све то било „фалсификат“, како тврди Марјановић, пита се
Драгојловић?
Мирко Марјановић, у разговору за „Политику“, каже да је у
Управном одбору Задужбине Иво Андрић био само од 1980. до
1984. године, у време кад је председник био Родољуб Чолаковић, а неки од чланова: Антоније Исаковић, Хасим Прокић, Шиме
Вучетић, Мидхад Шамић, Абдулах Маглић, Оскар Данон, Олга
Николић, Александар Вучо, Мухарем Первић, Милан Ђоковић,
Вера Стојић...
У исти проблем, сматра Марјановић, Задужбина Иво Андрић из
Београда, ући ће и са Матицом хрватском из Загреба, која намерава да у едицији „Столеће хрватске књижевности“ објави три
књиге Иве Андрића.
Нико не спори, додаје Драган Драгојловић, да је Андрић рођен
од оца Хрвата и мајке Хрватице, католичке вере, у селу код Травника у БиХ. Међутим, Марјановић и њему слични, морали би да
знају да писац не улази у корпус једне књижевности по месту рођења, већ по језику којим пише. Постоји у целој светској књижевности много примера да су неки писци постали писци других
земаља, да су се одрекли земље у којој су рођени, управо због
језика којим су писали. Зар је тешко отворити неколико, од толико Андрићевих књига, и видети да ли је могуће да српска екавица буде разлог да се овај писац прогласи хрватским писцем и
то у средини која га је за живота одбацивала због тога што се
определио за српски језик и књижевност. Сваки писац улази у
националну књижевност оног народа чијим је језиком писао и за
коју се сам определио.
– За све добронамерне људе, овде је све јасно. Свакако, биће и
оних који ће импресионистички и мондијалистички, готово увек
на српску штету, бити спремни да тврде да Андрић није ни писао

128

Зоран Хр. Радисављевић

српском екавицом, да мора бити писац сходно националној припадности родитеља, њиховој вероисповести или месту, односно
земљи у којој је рођен. Једино је језик оно што одређује којој
књижевности неки писац припада, а све друго је небитно. Али
је, изгледа, битно за оне који су склони да манипулишу неупућеним људима, да шире мржњу и заваду. Марјановићу, као високом часнику Матице хрватске, морало би бити познато, како
је Иво Андрић протестовао кад је Матица хрватска из Загреба,
1947. године, књигу његових приповедака кроатизирала. Књига
је морала бити повучена из продаје и поново је штампан тираж
од 5.000 примерака, онако како је Андрић писао. Зашто су му
кроатизирали те приче? Да ли зато што су написане хрватским
или српским језиком – пита се Драгојловић.
(„ПОЛИТИКА“, 17. април 2011)

ЧИЈИ ЈЕ ИВО АНДРИЋ (2)
Ћоравом не вреди намигивати
Иво Андрић, књижевник, дипломата, члан САНУ, добитник Нобелове награде за књижевност, рођен је у Долцу, код Травника,
године 1892. Умро је у Београду 1975. Школовао се у Вишеграду
и Сарајеву. Студирао је у Загребу, Бечу и Кракову. Био је припадник Младе Босне. У Београд долази 1919. године, ради у Министарству иностраних дела. Дипломата је у Риму, Букурешту,
Паризу, Мадриду и Берлину. Докторирао је у Грацу (1924) на
тему: „Развитак духовног живота у Босни под утицајем турске
владавине“. Одбија да уђе у „Антологију новије хрватске лирике“
(1933). Други светски рат провео је у Београду.
Књижевну каријеру почео је књигама песама у прози: „Ex Ponto“
(1918) и „Немири“ (1920). Аутор је романа: „Травничка хроника“,
„На Дрини Ћуприја“, „Госпођица“, „Проклета авлија“, „Омер-паша
Латас“, збирки прича: „Немирна година“, „Жеђ“, „Јелена, жена
које нема“, „Знакови“, „Деца“...
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Око њега сада се отимају српска, хрватска и босанска књижевност. Сви полажу право на писца, чак и они који су га се до јуче
одрицали, замерајући му што се определио за српску књижевност.
Мирко Марјановић, уредник Матице хрватске у Сарајеву, уврстио
је у едицију „Хрватски писци у БиХ у сто књига“, и четири романа
Иве Андрића. Марјановић мисли да је Андрић писац три народа.
Он је, пре свега, светски писац, па европски, па српски, хрватски
и босанско-херцеговачки.
Иако су први спор у Општинском суду у Сарајеву добили, Драган
Драгојловић, упарвник Задужбине Иво Андрић у Београду,
плаши се оркестрираних притисака на Кантонални суд у Сарајеву, који у спору одлучује у другом степену. По њему, правно,
све је чисто.
– Ако сада Андрић буде проглашен хрватским писцем, иако је
све што је вредно и значајно написао српском екавицом, да ли
то значи да неки нови Мирко Марјановић, за двадесетак година,
може поставити питање да ли српско писмо и постоји кад је
њиме писао највећи хрватски писац? Сличност између српског
и хрватског језика некима можда ствара проблем. Онима који
имају проблем, нека отворе Андрићеве књиге. Није Иво Андрић
једини који је писао српским језиком, а био је пореклом из друге
националности. Сигурно да има таквих случајева и у Хрватској,
као и широм света. Није само један Србин писао другим језиком
и постао писац других земаља и народа, а не српски. Значајан
савремени амерички песник Чарлс Симић, рођен је у Београду,
од оца и мајке православне вере, али није српски песник. Б. Вонгар (рођено име Сретен Божић), рођен у Шумадији, пише у Аустралији на енглеском, и није српски, већ аустралијски писац,
српског порекла. И никоме то није битно – каже Драгојловић.
Андрић је, као и сваки велики писац, не спори Драгојловић,
писац свих народа и свих својих читалаца. По томе је он писац
и свих бивших Југословена. Али, језиком којим је писао постао
је српски писац. У Србији је живео, у Српској књижевној задрузи
су му изашле све три књиге прича, штампане пре Другог светског
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рата, био је члан редакције библиотеке „Српска књижевност у
сто књига“, коју су покренуле и штампале заједно Матица српска
и СКЗ; у тој библиотеци, објављена су два дела Иве Андрића.
Помирењу у региону, сматра Драган Лакићевић, књижевник,
главни и одговорни уредник Српске књижевне задруге, не може
се допринети фалсификатима, релативизовањем истине и пристајањем на огрешења о чињенице које се тичу темеља баштине
и културе. Кад је о Иви Андрићу реч, он је, ваљда, за живота, и
сам, рекао све, поготово када је, као члан Уређивачког одбора
едиције „Српска књижевност у сто књига“ Матице српске и
Српске књижевне задруге, одредио своје место у овом избору, у
који улазе дела од усмене и средњовековне, до савремене књижевности. Било је то од 1957, у два издања, до 1971. године. Његова „На Дрини ћуприја“ штампана је у едицији „Српска
књижевност у сто књига“ године 1965. Имао је тада 73 године.
Можемо ли сада рећи да он није знао шта ради, ко је, или да је,
због нечега, лагао?
Велике људе поштујемо онолико колико поштујемо њихове ставове, осећања, истине. Ваља размислити, зашто се, кривотворењем, чини штета и Андрићу и српској књижевности. То из
љубави не може бити. Неки ће рећи да је Андрић, рођен у Босни
као католик, одлучио да буде српски писац – неког датума: рецимо, кад је ушао у Коло СКЗ 1924. и 1936. књигом „Приповетке
1 и 2“, за коју је добио награду Српске краљевске академије, чији
члан постаје 1926, са 34 године... Или, кад је, 18. септембра
1942, у Соко Бањи написао познато писмо др-у Светиславу Стефановићу: „Као српски приповедач, као дугогодишњи сарадник
Српске књиж. задруге и члан њеног бившег књижевног одбора...“
Не. Шта је био Иво Андрић сведочи још 1918. године песник и
драмски писац Иво Војновић, који у писму своме брату Лују
пише: „Шаљем ти и дјело Ex Ponto које је побудило велику сензацију. Писац млади катол. Србин из Босне, идеални младић.
Он је сад овдје на челу Књижевног југа, мој свакидашњи друг,
једна од најбољих и најрафиниранијих душа што сам је игда
нашао“.
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Има ли „идеални младић“ разлога, пита се Лакићевић, да се старом Војновићу лажно представља?
– Апсурдно је данас доказивати оно што се одавно зна, да ћоравом не вреди намигивати. Ми аргументима не можемо злонамерним Хрватима и Бошњацима било шта доказати, али богме
ни нашим политикантима, трговцима светињама, па и као суза
чистој Андрићевој књижевној припадности. Бошњаци и Хрвати
могу радити шта хоће – у међународну правду ја не
верујем. Али, шта ћемо ми урадити? Андрић јесте био Југословен, али и Србин. И језик му је српски. Вук, Његош, Матавуљ и
Кочић, били су његова најближа књижевна родбина. Погледајте,
шта је он о њима писао – каже Лакићевић.
Како ко о другима суди, тако о себи сведочи. Андрића може да
штампа, сматра Драган Лакићевић, свако ко регулише ауторска
права. Не мора да каже да је Андрић српски писац. Али, није ни
тачно, ни морално, да га присваја било која друга нација и
држава… Писац не припада теми и простору фабуле, него језику
и култури коју баштини.
(„ПОЛИТИКА“, 18. Април 2011)

Белешка о аутору
Зоран Хр. Радисављевић (1952), рођен је у Рашки. Завршио је
студије југословенских књижевности и српскохрватског језика на
Филолошком факултету у Београду.
Објавио је збирке песама: Мртво слово (2003), Велико уво
(2009), Други долазак Христа, Вино из костију – Wine from
bones, на српском и енглеском (2013), Велико уво – Големото
уво, на српском и македонском (2014), Света трешња (2015),
књиге разговора: Тупо перо (2001), Огледало без позлате
(2006), Кавез закључан изнутра (2009), Све више ћутим и слушам (2011), 33 питања и Лице испод маске (2012), Писано
руком (2014), публицистичке књиге: Водени цвет (2005), Голуб
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у лављој кожи (2010), Срце се хлади у фрижидеру (2015), романсиране дијалошке трактате: Изгубљена самоћа В. М. (2003) и
Филозофија живота В. М. (2007). Приредио је књиге: Похвала
поезији (2002), Речник мисли (2005), Гласна глава (2008), Корак
на дугом путу (2015).
Поезија му је превођена на енглески, белоруски, бугарски и македонски језик.
Члан је Удружења новинара Србије (од 1983) и Удружења књижевника Србије (од 2003). Добитник је „Златне значке” Културнопроветне заједице Србије (2000), Награде Српске књижевне
задруге за животно дело (2011), „Златног беочуга” Културно-просветне заједнице Београда (2012), Повеље „Јован Скерлић” и
Награде „Троношки родослов” (2014).
Новинар је Културне рубрике листа Политика.
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БАЈКА ЈЕ ЈЕДНА ВРСТА МОЛИТВЕ
Разговор са књижевницом и преводиоцем Олгом ЛалићКровицком
Афирмисана као преводилац, песник, драмски писац, Олга
Лалић-Кровицка (1980) сада се књигом „Славенским путом“, у
издању „АМ графика“ из Лаћарка, представља и као аутор бајке
намењене не само деци. Ова рођена Шибенчанка која се, после
Олује, из завичаја, преко Србије, доселила у пољски део
Карпата, где и данас живи, својим актуелним насловом потврђује
став првог тумача бајки на нашим просторима, Вука Караџића,
који је средином 19. века констатовао да су то „женске
приповетке у којима се приповедају некаква чудеса што не могу
бити“. Као дипломцу славистике знаменитог Јагелонског
универзитета у Кракову, Олги је ово запажање реформатора
српског језика, свакако, било добро познато, међутим, можда
баш зато, она у свој најновији рукопис додаје многе литературне
„зачине“ у циљу боље читљивости и уверљивости приче којој се
истински верује, ма колико били свесни њене нестварне
природе.
Детињство је, вероватно, једна од првих асоцијација када
се помене појам бајка. Колико су у процесу настајања прозе
„Славенским путом“ улогу имала сећања из раног доба
Вашег живота?
– Да, у бајци су сажета моја сјећања. Доста су преобликована.
Негдје тамо сам и ја. Такође су ме инспирисали поезија
украјинског пјесника са Карпата Бохдана Ихора Антонича, као и
приче и успомене моје баке Марте и диде Владимира. Понекад
размишљам шта ме је више инспирисало, да ли поезија
Антонича или бакине и дидове успомене. Једног дана дошла
сам до закључка да, ако се ради о Карпатима у бајци – онда
поезија Антонича, а када се говори о Далмацији – онда
успомене.
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Овим насловом сте, пре свега, установили словенску
трансверзалу која повезује Далмацију и Карпате и о којој се,
уколико заиста постоји и у збиљи, мало зна.
– Оваква питања изазивају осмијех на мом лицу. Славенска
трансверзала Карпати – Далмација сигурно постоји. Да не
постоји, не бих никако могла да напишем овакву бајку. Та
трансверзала постоји и у бајци и у стварности. Можда само за
појединце, али ипак постоји.
Стога и јунакињама Ваше приповести, Далматинкама,
заручници стижу управо са Карпата.
– Да, према мом виђењу, с једног најљепшег мјеста на свијету
на друго најљепше мјесто на свијету стижу унукама младожење.
„Славенским путом“ доноси и једну несвакидашњу похвалу
Русинима.
– Они су специфични по томе што их је врло мало, а својом
културом, вјером и традицијом буде велику симпатију и љубав.
Чувају своје насљеђе дубоко, његују га, иако им историја није
баш била склона. Тако мали народ, а тако велика љубав у њима,
и љепота. Често мали народи знају доста боље очувати своју
културу и традицију. У томе је сачувана дубина једне својствене
слике и јачина љепоте малих народа. У животу ме, у машти,
слиједила мисао да у маломе дрема највеће.
Олгa Лалић-Кровицки

Међутим, оно што сте доживљавали током одрастања није
увек било идилично. Наиме, када сте имали једанаест
година у Вашем родном крају су отпочели ратни сукоби.
– У свакоме црнилу је најбоље, према мом увјерењу, окренути
се Богу и тражити свјетло. То даје снагу. Тај мој, наш славенски
пут је у некоме своме смислу проналажење тога свјетла, према
којем човјек тежи у тешким тренуцима. Мали пламен лампе
открива нам сунце, а сунце је у нама. Да би изашло из нас и
освијетлило нам пут треба призивати Бога који отвара врата
сунцу. То није кратак и лак процес, али је исход заиста сладак.
Онда када сунце изиђе је онако како је то Драгутин Тадијановић
описивао сунце у своме родном Растушју.

Ако је судити по Вашем искуству, Словенски пут отвара
нове видике и има лепу, извесну будућност.
– Славенски пут постоји од када постоје Славени. Нажалост, тај
пут је често кроз историју био нападан и трган. Првенствено зато
што Славени имају у себи пуно љубави и позитивних емоција. У
животу, према мојим опсервацијама, најчешће је трган пут оних
који носе у себи највише љубави. Зашто? Можда је то неки тест,
тест љубави, о томе колико смо снажни и јаки, и колико дуго
можемо да издржимо ту растрганост, која у стварности или
окружењу постоји, али у срцу не. А можда и због тога, што зло
које влада свијетом, увијек потражује неку групу или појединца
са љубављу у срцу да га растрга. Зло не воли љубав, љубав му
смета, воли да гледа мучење и патњу, разбрканост, неред.
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Премда, постоји више разлога због чега се трга пут оних који
носе љубав. Најважније је да он постоји и да љубав на њему
живи. Славени воле Христа, па и онда када им други муте мисли
и уводе неред у живот.
Кључни ликови о којима пишете су баке, унуке, деке. Као да
родитељи нису довољно подесни за свет бајки.
– Дјетињство сам провела са баком и дидом у Чистој Малој
поред Шибеника. Непрестано сам слушала њихове приче или
пјесме о вилама, о Марку Краљевићу, о косовским јунацима...
Дјед ми је правио играчке од дрвета. Имала сам своју преслицу
и вретено и са баком сам прела вуну. У то вријеме дјед је свирао
фрулу или су обоје препричавали своје успомене, или басне,
или народне пословице. Проводила сам доста времена са
дидом у кршу, чували смо заједно козе. А ја сам му тада читала
књиге, на примјер „Дружбу Пере Квржице“ или „Орлови рано
лете“, јер је дјед био неписмен. Учила сам га разликовати
ћирилицу од латинице. Мој дида је био према мени увијек пун
доброте и љубави. С њим сам обилазила цркву и он ме научио
Оче наш и крстити се. За сваки Божић увијек сам се прво
„мирбожила“ са дидом.
Управо је дедин фењер један од парадигматичних
предмета-симбола који се провлачи читавим „Славенским
путом” и има важну улогу у његовом расплету.
– Бака и дјед имали су један диван фењер на петролеј.
Обожавала сам га посматрати. Радовала сам се тренуцима када
би зимом нестало струје, а дида или бака палили су тада
фењер. Волим старе фењере. У њима живи свјетло које у тами
буди топлину и љубав. Мораћу једног дана пронаћи негдје неки
стари фењер у Далмацији и донијети га са собом у Карпате, како
бих могла посматрати, у посебним тренуцима свога живота, како
гори далматинско свјетло негдје међу карпатским планинама.
Својим књигама, а посебно овом која је повод нашег
разговора, Ви славите и промовишете доброту као
пресудно својство једне личности. Али, колико данашњи,
сви-знамо-какав свет оставља простора за доброту?
– Доброта постоји. Читајући разноразне приче из различитих
времена, сазнајемо да су многи људи за своје вријеме тврдили
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да је оно најгоре. Тако и ми кажемо да је наше вријеме најгоре.
У читавом томе “најгорем времену”, у стварности доброта
постоји. Треба јој се приближити, али не тражећи је само у
човјеку, већ и у природи, кроз самопромишљање, медитацију и
молитву. Она тада долази. Не тражимо је на силу тамо гдје је
нема или гдје ће доћи тек касније. Понекад треба једноставно
отићи, то јест на свој начин нестати, да бисмо се могли вратити,
проналазећи доброту у мјесту са кога смо кренули или људима
који ту живе. Иако смо претходно баш ту највише тражили и
жељели пронаћи доброту, као да то нисмо знали ни могли док
се нисмо мало одмакнули па се опет вратили. Имам доста
пријатеља са Балкана, из Пољске и шире у којима живи доброта.
Њима сам захвална за много тога доброга и лијепога и сваког
дана понављам: Боже, хвала ти што имам пријатеље и хвала
ти што они постоје.
А правда, да ли је она увек задовољена у стварности, као
што је то случај у Вашем тексту?
– Не побјеђује онда када би, према нашем мишљењу, требала
или када ми то очекујемо, али на крају крајева увијек побједи.
Правда је од Бога. За стотину година, али побиједи. У томе је
сва тајна правде. Све у свему, правда на земљи је интерпретирана различито, али само једну правду не можемо
интерпретирати различито, а то је божја правда, она је увијек
иста и једна. И увијек је са нама, а највише онда када нам се
чини да је нема.
И сама вера у Бога је у систему вредности модерног човека
донекле компромитована и доведена у питање, док Ви
управо инсистирате на снази и значају молитве.
– У данашњем свијету треба највише вјеровати у Бога. Не треба
говорити да нема Бога. Данашњи свијет је окрутан и равнодушан
и баш због тога треба највише вјеровати. Свијет је увијек био
окрутан. Али данашњи свијет је наш свијет и ми у њему тражимо
Бога да нам помогне пружити снагу и очувати тај наш свијет, како
у индивидуалном погледу, тако и у општем. Давнији су свјетови
били нечији свјетови, оставимо њима њихове, а ми припазимо
на свој. Молитва је врло важна у животу свакога човјека. Треба
се молити највише онда када нам је најтеже. Можда ће наша
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туга и тада мислити да нам молитва ништа не пружа, али пружа
и пружит ће касније, када нас оплемени и очисти, када наше сузе
побиједе и када нашу љубав свјетло пространства окружи.
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пјесму “Прољеће” знам дјеломично напамет, док сам другу о
Шибенику заборавила.

Практично саставни део нарације „Славенског пута” су
Ваше илустрације.
– Прво је настао већи дио бајке, а потом илустрације. Мало када
имам времена да се могу бавити илустрацијама, али ти тренуци
док сам их радила били су сјајни. Да би илустрације настале,
морала сам се вратити у први или други разред основне школе,
у вријеме часова ликовног и у вријеме интензивног читања бајки.
У дјетињству сам обожавала учити бајке напамет. Понекад ме
било стид што обилазим често, па и свакодневно, школску
библиотеку и посуђујем књиге. Због тога мога срама, често бих
знала ући кришом у библиотеку и скрити се иза полица са
књигама да бих могла још једном прочитати бајку и погледати
илустрације. Библиотека је била мала, а ја сам знала гдје се која
књига налази. Сјећам се једног часа из српско-хрватског језика,
када ме учитељица замолила да препричам „Шуму Стриборову“,
којом сам била толико опсједнута, да сам је од среће рецитирала
напамет. А „Бијелог јелена“ Владмира Назора сам сигурно
прочитала више пута него што сам тада имала година.
Обожавала сам такођер илустрације у књигама Густава Крклеца.
А уџбенике за језик и књижевност сам прочитала и прегледала
илустрације, у комплету, многоструко пута више него што је било
потребно. Часописе за дјецу „Модра ласта“ и „Смиб“ читала сам
нон-стоп. Један број часописа имала сам у пет-шест примјерака,
прикупљала сам их и од остале дјеце. Драге су ми биле
илустрације у „Смибу“. Поезију сам почела писати у петој или
шестој години живота и дуго сам размишљала да ли да пошаљем
своје пјесмице за „Смиб“, али нисам никада то учинила.
Те песме данас сигурно представљају лепо подсећање на
битно доба у формирању сваког човека и списатеља.
– Нажалост, остале су ми у родној кући у рату. Остала сам без
њих. Није ни чудо, јер се у том метежу од живота и човјек лако
изгуби, а камоли не би пјесмице једне дјевојчице. Моју прву

Ликовни домен Ваше најновије књиге доста дугује и
поетским визијама већ више пута поменутог Бохдана Ихора
Антонича.
– Волим читати његову поезију негдје, на некој ливади у
Карпатима. Почела сам да учим његове пјесме напамет, да не
вучем толико књига са собом у шетњу. Сам начин на који је
Антонич описивао Карпате је бајковит. Увлачећи се дубље у
његов начин описивања Карпата, двоструко се буди љубав
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према томе дијелу свијета. Посматрамо га тада са пуно топлине
у срцу. Док сам доста времена проводила читајући поезију
Антонича, стизала су ми у мисли моја сјећања. Вратила сам се
у рано дјетињство, прекопавала сам бакину дрвену шкрињу,
мислила о фењеру, као да сам опет изнова пробудила сјећања
у себи и још дубље их проживљавала, гледајући на све то на
свој начин, али уз помоћ Антоничеве поезије.
Према свему, може се закључити да сте заговорник става,
који сте потврдили и својом радом, да су бајке у овом
тренутку цивилизације и књижевности реално могуће,
штавише неопходне.
– Мислим да јесу. Најљепше бајке настају у тешким животним
ситуацијама. Машта чини чуда. Бајка нам је тада најбољи
пријатељ, у њој описујемо оно за чим тежимо или нам недостаје.
Најљепше и најплеменитије ствари у људима настају у тешким
околностима. Оне мијењају свијет. Увијек сам имала у плану да
напишем бајку. Имам идеја за више бајки. Захваљујући
књижевнику Недељку Терзићу из Сремске Митровице, ова бајка
„Славенским путом“ је постала уистину бајка. Њему сам од срца
за то захвална. А што се литературе тиче, разноразни умјетници
се концентришу на преозбиљна или дубоко психолошка дјела,
са прекомјерном дозом анализе или преинтелектуализирана, а
зна се да најведрије мисли садрже дјела писана једноставним
језиком и из дубине срца, за најмлађе и не само њих. Штитимо
их бајком и молитвом пред овим пакосним свијетом. Пишимо за
њих бајке и водимо их у свијет маште, јер у машти се гради
највећа сигурност. Бајка је једна врста молитве. Поезија,
такођер. Наравно, све је потребно или неопходно, и озбиљна и
једноставна дјела, јер све нечему служи на овоме свијету, а
најљепше је оно што дира срце дубоко, није важно да ли у
најмањем или већем размјеру. То није уопште толико битно.
Битно је да смо макар једној особи или неколико особа на овоме
свијету дирнули или отворили срце и мисли. Племените ствари
не роде се или не раде због славе и популарности, већ из
љубави и потребе, а шта ће бити с тим даље, то Бог одређује, а
не човјек.
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Портрети
МИРА ГРК
Поезија

ПОНОРНИЦА
Док не дођеш,
обневидела,
река сам понорница,
течем тамна,
сакривена,
да душмани
не наслуте водопаде.
Док не дођеш.
НИЧИЈА
Нисам се смела назвати
ничијом женом,
јер ја не умем да припадам.
Остави ми само прегршт самоће,
и све ћу од себе дати,
да разумем смисао давања.
Бог ми је сведок,
да из твојих рука нисам узела
ни жељу, ни јабуку,
а само ђаво зна,
шта си тражио на мом прагу
и у мом кораку.
Знала сам шта те лаже
у мом оку,
и чија стрепња спава
под мојим обрвама.

Мира Грк
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Нисам прећутала тајну,
чисту и јасну, као на длану.

Мира Грк

ПЕСМА
Знам тајну.
Сама ми се казала.
Песма није река
и нигде не извире.
У око би стала
свака мрва истине
што јој се украла.

Сваки мој додир твог немира
био је издаја.
Једина издаја због које
ми нису судили.
Нисам се смела назвати
ничијом чежњом,
и кад лажем,
мене превари истина.

Песма је корота до вијека,
свега, што је у мени разумом поницало,
биљег душе,
ожиљак на лицу сујете,
никад зацељен.
За вазда.
Песма је ракија мученица,
за покој дана,
којим сам обична, људска данила,
распети анђео божији на десном рамену.
Песма је превара,
празног ковчега Цара Радована,
тромеђа: сновиђења, мене и лудила,
знак опасности пред одроном,
да никад не будем тајна проказана.
ПРОВИЂЕЊЕ
Није од Бога.
Од рода је,
поган језик,
мисао хировита.

Мира Грк

Није од Бога.
Од људи је,
ријеч бритка,
ко пашче уједала.
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Није од Бога.
Од мајке је,
присојкиња
у њедрима.

Мира Грк

Мира Грк

ЗМИЈА

Није од Бога.
Од срца је,
душа ломна
у мрамор грудима.

Ни у мастило не могу побећи.
Одвише је срца у петама
За тишину.
Језик ми се рачва,
А немам други свлак,
Кад без овог останем,
Голу ће ме оплодити сан.

НИ ЖЕНА, НИ ДЕТЕ

САМОУБИСТВО

Мене као да није родила мајка.
Као да сам од гранита клесана,
Из злом оплођене среће смишљена.
Мене као да није млеко задојило,
Као да ме рука вечито блага, није миловала.
Налик сам зори, што никад није зорила,
Ветру, што је вилинске косе почупао.

Још нисмо вични слову.
Отеше нам се књиге истине.
Онај Који Јесте,
Чуду се начудити не може,
Шта нам би?
Кад откри лице своје,
Што дигосмо руку на себе?

Мени као да отац није смртник,
Већ давно, са жутом земљом помешан.
Као да су ме смислили од ватре и воде,
Што једнако прете,
Као да су ме саткали од муње и грома,
Покрали из вечности.

У ЗОРУ

Ја не знам више ни шта значи
Посрнути и пасти,
Нити знам лепоту висина,
Не знам ни цену чемера и јада,
Нити слутим величину среће,
Само сам негде на сред моста,
Преко велике реке,
Нити сам жена,
Нити сам дете.

Ако је у зори
оволико тамно,
на извору
оволико кала,
с јунацима
све сиња кукавица,
ако су нам ово одабрани,
нема се више коме
испјевати пјесма.
ЛАСТАВИЦА
На крстачи илузија,
Сломљеног крила,
Без наде, да ће се више икад
Винути у небеса,
она сања његов лет.
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КРСТ
Уморна сам,
Много сам ти уморна.
Господе Боже,
тешка ли крста.
Од постања бременом се
плећа повијала,
до црне ме земље савијала,
оба ока исплакала,
и никад нисам сазнала:
Шта ме то уморну снажи?
Чији то носим знамен?
Страдам ли за милост Твоју Творче,
или ме сатра Сизифов камен?
ОСТАВИ МЕ
Остави ме.
Зора ће дати име свим тајнама.
Вечност носи смисао
Свега изван сна.
Бог ми је дао твој длан,
Тек да знам,
Да и човек постоји.
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Кад те заспу житом и заложе медом,
Знаш ли шта све пред олтаром мре?
Знаш ли да више ништа неће бити као пре?
Кад му први пут под стрехом заноћиш,
Кад му се јутром на длану пробудиш,
Знаш ли шта целиваш,
Од чега се опрашташ?
Знаш ли да је песма сватова,
Сновима опело,
И да је сав живот пред тобом
И све постојање,
Гроб истинске среће
И љубави тихо умирање?

Критике
Матија Бећковић
МИРА ГРК
Мира Грк „десном пише, а левом љуља колевку“ и не зна се да
ли за поезију више добра чини пишући или љуљајући.
У оба случаја ова бела монахиња с обе руке и целом душом
добар рат ратује за свој род и језик.

КОСМОС
Отворила се небеса.
Ћути бескрај тамни,
Тајном васељене.
И све на свету
Ноћас неки смисао тражи,
Само лудост моја,
У бесмислу проналази мене.
НЕВЈЕСТИ
Кад му праг прекорачиш,
Преко куће јабуком се бациш,

Милослав Шутић
ПОЕЗИЈА И ПОРОДИЧНЕ ЕМОЦИЈЕ
И у поезији, која се понекад прихвта као синоним уметности
уопште и врхунац стваралачке слободе, најчешће постоје
предметне одреднице, међу њима ове две: амбијент и
међуљудски односи. Песме Мире Грк настајале су у
војвођанском поднебљу, које се повремено препознаје, али су
чешћа њена опредељења за породицу као први и најважнији
облик међуљудских односа. Везаност ове песникиње за мотиве
породичног живота интензивно је емоционално обојена, па тако
долази до израза дубинска, архетипске димензија породичних
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емоција, на којој инсистира Јунг, творац модерне психологије
колективно несвесног као колевке архетипова. Нарочито је
дубок утисак на свест девојчице, лирског субјекта у овим
песмама, оставила прерана смрт њеног оца. Из овог,
емоционалног језгра настаје пројекција читавог стваралачког
подухвата ове песникиње: праћење животног пута жене, од
њених дечјих траума, преко удаје, као, из лирске народне
поезије познатог, судбинског напуштања првог породичног
уточишта, до старости. Оваква, негативним емоцијама обојена
линија једног песничког развоја на крају прераста у трагичну
визију народа коме песникиња припада, често у историји
уништаваног, али и не ретко склоног самоуништењу.
Две до сада објављене збирке ове песникиње, несумњиво
потврђују постојање искреног доживљајног односа према
појединим мотивима. То јесте и прва, сигурна препорука за
наставак стваралаштва, уз врлине, као што су : тежња ка
сажетости, чистота језика и продубљеност мисли која повремено
доноси изненађујуће новине у изразу. Управо та тежња ка
сажетости, као противтежа распричаности, може да буде
најперспективније и будуће опредељење ове пасникиње, тим
пре што на том путу, као узор, већ има велико име српске
поезије, Настасијевића, препознатљивог на неколико места у
поменутим збиркама.
Ђорђо Сладоје
Ерих Кош је негдје записао да још једино пјесници из тзв.
провинције пишу искрену и добру поезију, само они вјерују да ће
њихове пјесме неко озбиљно прочитати и праведно вредновати.
На жалост, све је мање оних који поезију уопште читају, а камоли
да је тумаче и вреднују.
А једно пажљиво читање показало би да је Мира Грк оформљен,
зрео стваралац препознатљивог пјесничког рукописа. Њена
поезија „креће се“ у тематско-мотивском распону од
свакодневних стања и призора, преко преиспитивања моралних
дилема до лирских реминисценција на „златно доба“ наше
историје. Најбоље пјесме ове пјесникиње испјеване су у
стишаном, скоро молитвеном тону, у ритмовима, који повремено
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призивају нашу народну лирску пјесму. Лексичко богатство,
свјеже и лако памтљиве слике додатно „уљепшавају“ стихове
Мире Грк. Овој пјесникињи не мањка лирског заноса и неке
старинске вјере у моћ поезије, али ни стилског умијећа…
Врбас, о2. о4. 2004.
Борислав Милошевић
ПОТРАГА ЗА ИЗГУБЉЕНИМ СМИСЛОМ
„Изван тебе све је само привид“
(Молитва)
У разговору са Гетеом, 29. Јануара 1826. године, Екерман је
забаележио и ове речи песника:
„Исто тако је и са песником. Док исказује само оно мало
субјективних осећања, он још није песник; али чим узмогне да
усвоји свет и да га изрази, он је песник.“
Али како „усвојити свет“ у данашњем времену, у деструкцији
историје, кад се смисао нашег постојања губи између
заборављене прошлости и недокучиве и тамне будућности?
Кроз минула времена, до наших дана филозофи и песници
покушавали су да реше загонетку живота. Античка грчка мисао
„упознај самога себе!“ – имамо у виду оквире европске
цивилизације – показала се немоћном јер то никоме до данас
није пошло за руком нити ће поћи.
Х. Хајне је својевремено вапио:
О разрешите ми загонетку живота,
Ту премучну, прастару загонетку!...
Реците ми шта означава човек?
Одакле је дошао, куда иде?
Ко станује тамо на златним звездама?
О немоћи њудског разума, у истом смислу крајње неизвесности,
Шекспир кроз уста свога јунака каже:
Има и на небесима и на земљи толико тајни,
Хорацијо, далеко више него што и сања твоја филозофија.
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Слутећи да „има и на небесима и на земљи толико тајни“ и попут
Хајнеа загледана у далеке „златне планете“, Мира Грк ће рећи:
Отворише се небеса,
Ћути бескрај тамни
Тајном васељене
И све на свету ноћас
Неки смисао тражи.
И њено трагање за смислом и истином претвориће се у
мукотрпан чин:
Господе Боже
Тешка ли крста.
Раздиран сумњама и узалудним покушајима да реши загонетку
живота, трагајући за сопственим идентитетом само кроз своје Ја
(„Упознај самога себе!“), дакле, кроз човека, човек се и даље
батрга у зачараном кругу своје немоћи, осећајући да он није он.
„Ја бих да вриснем“, казала је М. Грк, „а гласа ниоткуд“, јер:
… и једини прави закон
Који, слепи од страха и заблуда,
Никада нећемо сазнати.
И зато ћемо бити рањиви, и носићемо „рану невидану“ и ону
колективну – националну, и ону личну, било да се песник обраћа
Светим ратницима:
…да на рану вашу невидану
Привијем истину,
или својој породичној интими:
…остављам рану невидану
И све што оста од живота.
„Светло истине“ Мире Грк тражи одговор и истовремено
поставља многа питања, тражи излаз из безизлаза „усвајајући
свет“– у смислу како је Гете говорио – свесна истине да човек,
ослањајући се само на себе, може бити задовољан, али не и
срећан, свесна да се тајне људског битисања могу само
наслутити ако ослушнемо Онога који говори: „Ја сам пут, истина
и живот!“

Мира Грк

151

„Усвајање света“ могуће је, али само кроз Онога који је створио
Свет и који је све наше грехе, као рану до тада невидану, примио
на себе и антропоцентричну мисао „Упознај самога себе!“
претворио у Истину коју човек пре тога није чуо: „Љуби
ближњега свога као самога себе!“, јер само сједињавањем наше
љубави према себи и ближњем, са љубављу према Богу,
можемо наћи ослонац у самоме себи, што даје смисао нашем
постојању, и досећи оно што је Достојевски добро разумео кад
је рекао: „Лепота ће спасити свет!“ – јер је љубав највећа лепота.
II
Варирајући различите мотиве, почев од оних које по својој
предметној класификацији зовемо патриотским, па до
најинтимнијих, када аутор проговара као жена (ћерка, супруга,
мајка) – поезија М. Грк је превасходно рефлексивна (мисаона)
или прецизније речено метафизичка, јер се дотиче космолошких
проблема и зла, човекове среће – успостављајући једну
вертикалу која спаја небо и земљу, која спаја наше Ја и Онога
који јесте. Онога који је Алфа и Омега – почетак и крај, Онога из
кога све извире и њему се опет враћа.
Само ту, где се дотичу Небо и Земља, само у мистичном
сједињењу човека са Богом, можемо трагати за властитим
идентитетом у вечној људској тежњи да поново постанемо оно
што смо били, јер су Небеса наш први и прави завичај.
Само тако, на том трагалачком и мучном путу „усвајања света“,
постајемо свесни не само сопствене душе, већ и света изван
нас, само тако можемо наћи:
На прагу истине
Изгубљене кључеве прошлости.
Имајући у виду да прошлост не може бити уништена већ само
заборављена, што се рефлектује у човековом самоотуђењу и
губитку путоказа јер:
Отеше нам се књиге истине,
Истина нас једино и може ослободити, кроз њу прошлост налази
смисао у будућности и зато М. Грк стреми напред, али се осврће
уназад јер зна да ће се на „крају историје“ прошлост претворити
у будућности и обе нестати у Вечности из које су и произашле.
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III
По својој дефиницији у песмама са родољубивом тематиком
најчешће се додирују и изједначавају лична осећања песника са
општим или колективним расположењима и стремљењима
нације. Међутим, недавна наша прошлост обесмислила је све
стандардне вредности. Највећи део обезглављене и политички
хипнотисане нације подлегао је националистичким тензијама
новокомпонованих и ретроактивних патриота и демагога,
идентификујући систем власти (режим) са Отаџбином и
Српством.
У тим и таквим „смутним“ и ратним временима поремећених
вредности, поломљених националних путоказа, „родољупци“ су
обесвестили све оно чега су се дотакли: и Српство, и
Православље, и Косово, Св. Саву, Круну…
У оне ретке, који су одолели искушењу „ишчашеног“ времена,
спада и Мира Грк, жена – ратник у најплеменитијем смислу, жена
– ратник у личном, породичном и друштвеном животу, искрена
Српкиња, која је избегла све поменуте замке и предрасуде
масовне хистерије и националистичког гуслања.
Мира Грк не само да није наративни декламатор митско – епског
и глорификаторског виђења националне прошлости, него је
често бич савести времена у коме живи:
Ако је зором
Оволико тамно,
На извору
Оволико кала
С јунацима
Све сиња кукавица,
Ако су нам ово одабрани,
Нема се више коме
Испјевати пјесма.
У сличној антиоди „Кад мине војна“, прочитаћемо:
Кораком тишим од ноћи
Повраћаху се ратници.
Минула војна…
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Утихнуше топови више поља,
Очиташе се опела херојима,
Задњи опет дођоше први…
Само онај ко воли може да осуђује. И Мира Грк осуђује, што не
умањује њену љубав, али је пече „невидана рана“:
Само ми нека мука легла на грудима,
На сузе нагони,
У сну прогони.
Та „нека мука“ изњедрила је једну од најлепших песама коју је
написала „слушкиња Христова, мајка Миланова, љета
Господњег 1998.“ – М. Грк.
И би песма „Писмо краљу“:
Пишем ти десном,
Лијевом љуљам колијевку…
Попут Јефимије, која у манастирској тишини златном жицом
везе „Похвалу кнезу Лазару“, Мира Грк, откуцајима материнског
срца, везе замишљену будућност Миланову. Док десном пише,
левом љуља колевку и своје снове о краљевом гардисти:
Да на челу Твоје гарде,
Бијелог коња јаше,
Па да пукне срце у ђевојци,
Да се мајка нагледа јединка,
Да све жеље у ту једну стану,
Па да мајки живу зацијели рану,
Кад пре крстом, под барјаком,
Твоме закуне се сину:
„Са вером у Бога,
За Краља и Отаџбину!“.
IV
Поетске визије Мире Грк дотичу се Неба и Земље, крећући се
двосмерно: по хоризонтали када трага за властитим
идентитетом, као делом националног колективитета, и по
вертикали, када упире поглед у небеса, пењући се духовним
степеницама. Хоризонтала и вертикала секу се под правим
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углом – крстообразно, што истовремено значи и свеобухватно,
кад се индивидуално претара у колективно, појединачно у
опште, универзално, стапајући се у свејединствно.
Екерман ће – да га опет поменемо – 17. фебруара 1832. године,
забележити Гетеове речи:
„Али, у основи, ми смо сви колективна бића,
ма како да се поставимо.“
Сличне речи, али имајући у виду Богочовечанско јединство,
изговорио је највећи проповедник свога доба, енглески теолог и
песник Џон Дон (1573–1631). Е. Хемингвеј ће део његовог текста
ставити као епиграф (мото) свога романа „За ким звоно звони“,
а цитираће га М. Грк испод наслова циклуса „Господе Боже,
тешка ли крста“.
Једног дана, поручује Мира Грк:
И кад воља Твоја
На небо нас узнесе
И кад нас обасја светло истине, „…никад не питај за ким звоно
звони – оно звони за тобом“.
Додао бих на крају: овакве Српске амазонке, попут Мире Грк,
које живе у складу са оним што су написале – треба схрањивати
усправно.
Славица Јурић
ГАЈДОБРА – МИТСКО МЕСТО
… Шта је условило појаву једног таквог полубожанског бића прозваног Мира Грчка? Гајдобрани би рекли – Гајдобра је митско
место, а Грчка је из Гајдобре и та би чињеница објашњавала све.
Има истине у том типично херцеговачко-горштачком претеривању. Свако ко пази на себе, чува своје сопство, прави о себи
мит и улази у мит. И то није мало, а није ни надмено. Ваља поздравити намеру да се једном ногом газе бразде удаљених простора, и једним оком погледује ван времена у ком смо. Гајдобра
још увек негује баш такво митско време и простор. Побројала је
све своје докторе наука, све своје интелектуалце, сабрала све
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своје песнике и ствараоце, не да би се разметала, него да би
их окупила под окриљем Вукове задужбине – гајдобранском
огранку, где они стварају. А они, опет, побројавају и премеравају
сваког најмањег и највећег Гајдобранина, породичне приче, сеоска наклапања, историје случајева, анегдоте, кафанско-уличне
сторије, судбине нађених бомби и затечених швапских предмета, тумаче натписе на гробовима, бистре архитектонске заврзламе, сопствене обичаје и порекла… Гајдобра има Дучићеве
дане ништа мање од требињских. Пре пар година успели су да
доведу Константина Костјукова, да не поверујете: ђипао је у сеоском биоскопу. Бећковић, Ного и остала песничка елита ту долази као на викендицу. Чим се коме шлагерује, ето им и Жељка
Самарџића. А о “миту” ђе руководиш да не говоримо, ваљда је
и то један слој модерног мита. Митски је и језик и тон којим причају. То је некакав тон да не знаш да ли се изругују или те поштују, мудро испипавају терен и придобијају те, или се мазе. То
је језик у ком и једна омашка овог типа Ако икад будем жив, записаћу то и објавити (омашено баш на ауторској вечери Мире
Грчке – прим. аутора), прође као дубокоумна намера, с прихватљивим семантичким објашњењем. До краја се и мени свидело
упирање да се објасни како је у питању намерна лингвистичка
вратоломија и дистинктивно обележје између животарити / преживљавати и живети више од голе егзистенције / живети да уђеш
у мит и доватиш се неба. Заправо је омашка требало да
гласи: Ако икад будем довољно жив, или Ако поново будем онакав какав сам био док нисам замро…
Поднебесје
Нема друге, Грчка је вила, заробљена међу људима. Пева живот,
с њом живот пева! Само некад, ноћу, побегуља лети у хтонске
пределе, тамо остави свој свлак виле и трком врати у људско
обличје. Не знам ниједно женско створење које оставља за
собом такав траг и такав свлак. Још верујем да је у извору тог
трага и таквог вилињег свлака рани губитак мале Мире из племена Абрамовића, који је у њој родио прву детињу песму и заувек је везао за неки простор ни за земљу, ни за небо, где она
комуницира с прерано изгубљеним оцем. Кад ми неко
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каже Грчка, прва слика која ми главом мине јесте слика из њене
поезије, а не из живота. Слика је потресна и снажна као какав
лирско-исповедни земљотрес – девојчицу питају чија је, а она
кратко одговара: гроб. А можда се Грчка таква, као вила, и родила, а детињи губитак се десио само услед тога што је благи
Господ знао да га је могла поднети. Шта год да је, одакле год да
је, чему год да је тај дар и коме год њен свлак, кад год се латите
те поезије, повуче вас у пределе ни на небу ни на земљи – у поднебесје. А то и јесте функција поезије.
Аутопортрет
Кажу, да је те 63. зиме прошлог века, у ноћи кад сам из мајке заплакала, пуцало дрво од студени. Огласила сам се женским плачом снажне и здраве бебе. Мајка је једва живу главу извукла,
након „царског реза“, који је у то време рађен само кад је смрт
остајала као алтернатива. Тако сам ја свет угледала наопачке.
Мајка је често говорила, да је то разлог што никад нисам пристајала на просечност и што сам, по њеним схватањима, била
„мимо народ“.
Моји Абрамовићи су са Цетиња, из племена Бјелица. Ко није
стао на тај камен, не може ни знати муку која их је расејавала
на све четири стране света, од постања. Тако је и мој ђед Јован,
син Марка и Милице, одиве Звицера из племена Цуца, невероватним путевима доспео у Гајдобру. Он је о томе говорио ретко.
Можда зато, што нико од његових потомака није ни исказивао
жељу, да зна више од онога што памти у вези с њим. Мене је занимало све. Дани и сати у његовој соби, за мене су били чаролија. Преко тог прага сам улазила у другу временску и просторну
димензију, и данас, са ове временске дистанце, жалим што
нисам умела да га питам ни делић свега онога, што бих га питала
касније, кад га више није било ту да ми одговори.
Витак, висок стас у дубокој старости, правилне црте лица, испод
црногорске капе „заврате“ коју је носио до гроба, сведочиле су о
некадашњем кршном и стаситом Црногорцу. Последње деценије
живота провео је у добровољној изолацији, отуђен и од породице, потпуно незаинтересован за збивања у окружењу. Деца и
унучад су га запамтили таквог, чемерног и ћутљивог особењака,
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кога су се сви најрадије клонили. Сви осим мене. Нико није
видео његов осмех и није знао зашто се перјаник краља Николе
претворио у мрзовољног старца, који је живот подносио као робију. Његову младост су обележиле ране са Тарабоша, које
никад нису зарасле. У десној потколеници је носио куглу, због
које је то била „жива“ рана коју није извидао ни Јово са Романије.
Како се обрео на Влаховићима у Херцеговини, где је дуго комитовао и био наредник жандамерије, никад нисам сазнала. Са
мојом бабом, риђом, црвенокосом Госпавом (рођ. Сикимић) је
изродио десеторо деце, од којих је двоје заувек остало на гробљу Влаховића, кад су 1945. године колонизирани у Гајдобру.
Доласком у Гајдобру, након кратког периода ангажовања у месном одбору (заједно са Максимом Кукићем је био један од ретких
писмених у то време и Максим му је остао пријатељ до краја живота), Јован се потпуно повлачи из друштвеног живота. Домаћинство је преузела баба. Код ње су „стајале“ паре и она се
питала за све одлуке. Богобојажљива, ситна старица, пегавог
лица и зелених очију (налик Иркињама) је, у правом смислу те
речи, била „бигмотхер“. Невероватна ментална снага којом је до
смрти окупљала своју децу и децу своје деце и бринула о њима,
нашу кућу је чинила истинским домом. Тај праг је био утеха повређенима, ослонац слабима, опроштај посрнулима, свима једнако без разлике. Истовремено је умела да буде строг критичар
и праведан судија, тако да је сваки њен прекор био благослов,
јер је имао за циљ да од нас направи честите људе. И свог мужа
Јована је доживљавала као дете. Некадашња безрезервна, безусловна љубав жене која је у име те љубави трпела и подносила
све, претворила се у мајчинску бригу за човека који није могао
против себе.
Као дете нисам ни знала ни повезивала чињенице, па тако ни
разлоге због којих је, одмах по доласку у Гајдобру, мој ђед показао неку врсту „асоцијалног понашања“. До краја његовог живота
сам га волела, таквог какав јесте, распета између љубави коју
ми је исказивао и стида због његове различитости у односу на
ђедове мојих другова који су били „угледни“. Тек кад сам се
много година касније и сама сусрела са сличним дилемама,
схватила сам муку његовог живљења. Као Исус на крсту, Јован
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је био распет, између комунистичког система вредности, који
није прихватао и интереса породице, које није смео угрозити
(моја два стрица су били партизани). Славску икону никад није
заменио Титовим портретом на зиду и то му никада није опроштено. На невелику сахрану старог комите дошао је и његов син
Илија, у мајорској униформи ЈНА, са петокраком на шапки, тек
да нас подсети на све наше поделе, одувек и заувек.
Моје рано детињство памтим као најрадоснији и најбезбрижнији
период. Тамо негде, на крају села, у “Логору”, уз бару и пашњак
којих већ одавно нема, остали су моји босоноги дани. Прва асоцијација на детињство ми је врео летњи дан, прашина до чланака која се након плахих летњих пљускова претварала у барице
и глиб, које смо прескакали и упадали у њих. Мало батина прутом, након играња, кад би у касно предвечерје, заједно са гускама и паткама долазили кући, била је ниска цена за уживање
коме смо се препуштали данима.
У живом сећању су ми остале и дуге вожње запрегом, Бећарским
друмом, који се протезао до Обровца. Дуж пута су са обе стране
хладовину правили столетни дудови. Зујање пчела око медоносних мурви био је једини звук, који је нарушавао савршенство
подневне тишине, на простртом коњском покровцу док смо
појили коње.
Идиличну слику апсолутне слободе и склада са природом нарушио је полазак у школу. Иако сам већ знала да читам и пишем,
боравак у цивилизацији и успостављање реда и обавеза су ми
били трауматични и мучни. Све сам то доживљавала као казну
којој нисам скривила, неправду која ме снашла на правди Бога
и у прво време сам проводила јако много времена размишљајући како да се ослободим те напасти. Посебан страх сам
имала од учитељице, иако сам била одличан ђак. Мирис сандаловине и цитруса, који је с њом долазио у учионицу и нађачавао
мирис ланолина, тек премазаног швапског патоса, за мене ће
заувек остати мирис страха и нелагоде, чак и много година касније, кад сам схватила, да је Мара Ненин била врстан педагог и
учитељица, а да је физичка казна једноставно била манир тог
времена и по мени много делотворнија метода васпитања од савремених.
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Мој отац Петко је једини разумео и схватао муке које су ме
снашле те 1968 године. Трауму времена проведеног у дрвеним
скамијама старе швапске школе компензовао је љуљашкама и
играчкама које ми је правио од дрвета. С њим сам се споразумевала менталним порукама. По свему сам била његова кћи.
Наговештај осмеха на његовом „озбиљном“ лицу је био довољан, да мајчине критике и савете да будем „солидна“ прихватим
без отпора, а да истовремено имам у њему саучесника у настојању да одбраним своју различитост. Тек кад сам одрасла,
схватила сам, да се мој отац понашао по принципима савременог образовања много пре него што је оно било дефинисано у
књигама. Захваљујући њему, врло рано сам научила, да се само
одрицањем и апсолутном посвећеношћу могу достићи врхунски
резултати. Огромно самопуздање које ми је често било једина
предност у животу, резултат је сигурности и његове подршке
којом сам била окружена. За своје рано прекинуто школовање,
никада није тражио оправдање у тешким материјалним условима, кад је постао једини хранилац многољудне породице, већ
је то доживљавао као лични неуспех, који се претворио у настојање да мене увери, колико је факултет обавезан као и основна школа. Вероватно због тога, ни ја нисам одустала, чак ни
у временима и околностима, кад је то изгледало потпуно неизводљиво.
Отишао је прерано, са тридесет и седам. Мени је тада било тек
десет година. За собом је оставио пуста поља на којима сам одрастала, шаховску таблу коју смо делили од мојих најранијих година (након њега више никад нисам одиграла ниједну партију
шаха), и тугу, преголему, неизрециву тугу, која никад није потпуно
нестала. Тугу која је написала и мој први стих:
Већ давно, њему је мрак,
Већ дуго, једини покров је трава,
Полако ветре, тише цврчци,
Јер мој тата спава.
За одлазак ме је припремио. Тражио је да обећам да ћу испунити
све наше планове и да нећу плакати. Заузврат ми је обећао, да
ће увек бити уз мене, само што га нећу моћи видети. Поверовала
сам му. И дан-данас му верујем, јер за све ове године и деценије,
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није прошао ниједан дан, а да га се нисам сетила. Све моје радости су биле посвећене њему, а у свим мојим поразима и тешкоћама сам одлуке доносила одговарајући на питање: „Шта би
он на ово рекао?“
Отац је мој усправљен камен.
Једини топао камен што га је моја рука дотакла,
Пола света за петама ми оста,
Али од тог камена нисам ни помакла.
Дани мале чобанице са пашњака на крају села су оставили
трајан печат на мојој личности, јер је то једини безбрижан период у мом животу.
Школу сам завршавала лако. Отпор који сам према њој имала у
почетку, временом је уступио место досади и равнодушности,
јер школа ни изблиза није покривала моја интересовања. У топлијем делу године, одмах по доласку из школе, журила сам да
што пре „отаљам“ школске обавезе и са неком занимљивом књигом побегнем у моје скровиште, које је било на сенику изнад
штале. Био је то мој микрокосмос. Једино место где сам могла
бити сама са собом. Са првим јесењим кишама, селила сам се
на малу столицу иза шпорета у кухињи, на којој сам могла седети
сатима, а да не чујем и не видим ништа око себе, иако је кухиња
била врло прометна. Трајало је то све до одласка на факултет у
Нови Сад.
Након очевог одласка, књига је била једини начин да заборавим
на бол који није престајао. Највећи поклон којим је неко могао
да ме обрадује, била је књига. Врло рано сам читала светске
класике и од њих учила историју, манире, психологију, тако да
су јунаци књига које сам читала брусили моју личност, сваки на
свој начин и у одређеном периоду.
Успомену на оца, брижно и врло посвећено је неговала моја мајка.
Била је толико сугестивна, да ни сама често нисам могла да разлучим сећање од приче коју сам од ње безброј пута слушала.
Моја мајка Ружа потиче из породице Турић (у старом крају у Далмацији су се презивали Готовац), вероватно поунијаћених Срба,
из околине Коњица у БиХ. Као и већина девојака из тих крајева,
у тим временима, боравак код сетре у Ердевику је видела као
могућност да тежак живот у Херцеговини замени за рад у ткач-
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ници у Срему. У Гајдобру је довела репутација веште ткаље, кад
је шездесетих година на кудељари почела са радом и ткачница.
Била је цењена радница, али не и прилика за мога оца. Ни породице, ни село нису одобравали католкињу (која је још уз то
била и старија од њега), као избор мога оца. Међутим, њихова
решеност, да по сваку цену остану заједно поразила је све прогнозе, препреке и тешкоће. Били су дивни родитељи. Кратак али
складан брак, препун разумевања и поштовања, вероватно је
њу ставио у обавезу, да и након очевог одласка, настави бригу
о његовим родитељима и нама. Није имала времена ни за радост ни за жалост. Од вредне, заштићене домаћице, преко ноћи
се претворила у човечицу, која је на своја женска плећа преузела
сав терет вођења домаћинства, економије и пољских радова.
Онолико колико је у почетку била непожељна, толико је након
очеве смрти, моја мајка постала ослонац и омиљена снаха ђеду
и баби. Без великог формалног образовања, здравог резона и
приступа животу, са урођеном бистрином ума и сад у дубокој
старости, моја мајка је пример добровољне жртве, који заслужује дубоки наклон поштовања.
Основну школу сам завршила у Гајдобри, а средњу економску у
Бачкој Паланци. Завршила сам студије економије у Новом Саду,
а потом и постдипломске студије на Факултету техничких наука,
у области инжењеринга заштите животне средине, али сам по
вокацији одувек, а чини ми се и заувек остала песник.
И сада, а у младости поготово, чиста емоција је била једини критеријум којим сам се руководила. Вођена големом љубављу, без
уважавања осталих прилика и околности, са недовршеним факултетом, без благослова мајке, прерано сам се удала и напустила све планове који су до тада постојали. Леп као Аполон,
виртуоз на фудбалском терену, мој супруг је постао цео мој свет.
Касније сам схватила, да ни он није био у потпуности свестан
одговорности коју је преузео, кад је одлучио да живот наставимо
заједно. Са ове временске дистанце, јасно је само једно, да смо
у том тренутку обоје били деца. Одрастајући заједно, завршавали смо започете школе и уз велике напоре и одрицања подизали нашу децу. Биле су то тешке, али и срећне године. Никад
нисам зажалила.
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Деведесте године прошлог века, у којима сам се недвосмислено
и јавно декларисала као опозиција тадашњем режиму, биле су
за мене и моју породицу године страдања. Бити дисидент у тоталитарном систему, увек је, па и тада, било равно самоубиству.
Пред огромном одговорношћу и жељом, да мојој деци пружим
пристојно детињство испречила се борба за голу егзистенцију.
Не постоје послови којих се нисам прихватала, са намером да
одузете шансе на једној страни заменим даноноћним радом са
друге стране. Тако сам урођени смисао за уметност и естетику,
читаву деценију изражавала кроз најлепше хаљине које су тих
година прошетале чак до избора за мис света на Сејшелима!
Прогоњеној, кажњаваној, клеветаној, испред затворених врата
свих државних и јавних институција, остало ми је једино, да са
групом људи са којима ме је везивала љубав према писаној
речи, направим нешто што ће бити изнад дневне политике и без
терета било каквих утицаја. Тако се новембра 2004. године
родио Књижевни клуб „Јован Дучић“. Назив клуба је био логичан, ако се узме у обзир генетско и културно наслеђе чланова
клуба. Одмах по оснивању, почела је припрема и након годину
дана је штампана заједничка збирка песама чланова клуба, под
називом „Венац од росе“ у издању новосадског “Дневника”.
Након тога, више чланова је издало самосталне збирке поезије.
Некако тих година, успели смо да успоставимо сарадњу са књижевницима у Херцеговини и тако да је „Дучић“ постао редован
учесник „Дучићевих вечери поезије“ у Требињу. Стихове сам говорила од Будимпеште до Требиња, али са посебним пијететом
помињем вишегодишње учешће на манифестацији „Дучићеве
вечери поезије“ у Требињу, где сам говорницу делила са српском
песничком елитом.
Крајем деведесетих година (1997. године), сва моја страдања,
љубави, несреће, успони и падови добијају форму у облику прве
збирке песама „Калем на драчу“. Необичан наслов ове књиге је,
у ствари, дефиниција мене. Рођена и одрасла у равници, никад
се нисам ослободила осећања припадности црногорским кршевима, на којима расте бодљикава драча, на коју су ме калемили
рођењем. Интересантно је, да у сновима говорим ијекавицу…
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Сањам бијели камен, грли зановијет.
И оца сањам, тешка му црница.
Гђе јаблан никне, тамо му је мријет,
И гроб је овђе, костима тамница.
Једина промоција књиге у Србији била је у Светосавском дому
у Бачкој Паланци, јер је у то време, било једино слободно небо.
Пар година касније (2002. године), у издању Бистрице из Новог
Сада, из штампе излази „Светло истине“, као лични омаж Светим ратницима:
Праштајте моја браћо и моји синови.
Праштајте тако млади и мртви,
Мојој страшној беспомоћности,
Што вашим именом назива
Овај каменолом у жучи, рану на срцу,
Ову пораженост,
Што се за грло хвата са генима,
Што цвили и пишти,
К о посмрче у повојима…
Као писмо своме у туђину (краљевска породица је у то време
још увек боравила у Енглеској):
Пишем ти, да ти јавим,
Тамо у туђем свијету,
Да не заборавиш.
Пишем ти десном, а лијевом љуљам колевку.
Ових ће дана година,
Да сам под срцем носила,
У крилу зањихала,
Теби намијенила…
Иако сам по вокацији, највише од свега била песникиња, никад
се писањем нисам бавила афирмативно. Разлог је једноставан:
обавезе према мојој многољудној породици су биле императив.
Пишем, као што дишем. Верујем да се све лепо и велико рађа
из бола, а траје из посвећености. За муку утробе рађа се дете,
а за муку душе рађа се песма. Пишем, једноставно, само кад
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морам (то морам у метафори), кад више не могу да носим терет
у души. Заправо, само записујем доживљаје које друге жене
плачу. Писала сам пре него што сам научила слова. То је моја
привилегија и казна, нешто што су запамтили гени, грешка или
дар са којим сам рођена...
Никад се нисам ослободила осећања да сам талац у борби између мајке и песникиње. Једна је искључивала другу, а ја нисам
умела да их помирим:
Ви малене моје, никад нећете имати мајку.
Права мајка чарапе плете,
Права мајка уснулу постељу спрема,
А ваша мајка и сама још је дете,
Ни налик жени, а сувише жена за боема…
Мајка Мира Грк... Верујем да су деца једино право капиталисање
у старост, све остало је привид и самообмана. Рађање је Богом
дана мисија и императив свих императива човечанства.
Децу сам васпитавала примером, да свако од нас је стуб за
себе, а сви заједно (укључујући и њиховог оца) смо Акропољ.
Научила сам их да воле једно друго и да истовремено свако од
њих има право на своју мајку. Научила сам их да буду самостални, правдољубиви, часни и јаки, а ја сам само онај праг куће
са ког ће отићи а на који ће се увек враћати. Научила сам их да
је моје крило скровиште од свих олуја, лука после бродолома и
зато верујем да ће отићи, али да ме никад неће напустити.
Припадам оној врсти људи којима је за све што раде сатисфакција на небу. Зато је цео мој живот трагање за истином и успостављањем истинских вредности, садржаних у хришћанским
врлинама које су предуслов за срећу. Прихватање или одрицање
тих принципа је у директној вези са животним путем сваког
појединца, па и мог.
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ETIMOLOŠKE VEZE IZMEĐU POJMOVA BOŽANSTAVA, GOVORA I NARODA
–Spekulacije o pojmovima božanstava, govora, naroda i slušanja (služenja) –

Uvod
Navešće se neki prethodni pojmovi, značenja, smene-alternacije fonema, palatalizacije i dr. karakteristični za Slovene i Indoevropljane,
principijelne postavke, teze i slično.
U etrurskim tekstovima nailazimo na karakteristinu reč ÔFA●
(Čva●) za božanstvo. U srpskom ili hrvatskom imamo čvarati (pokr.)
– čarati, vračati. Vrhovno staroslovensko božanstvo je Svarog, dok
se mesto boravka bogova, nebo, zove Svarga. Ovom nazivu božanstva odgovara kraći oblik Var, odnosno Vrag. U sanskrtu svàr –
nebo, sunce. Napred rečeno ukazuje na značenje i etimologiju etruske reči Čva●.
Naziv za jabuku u praindoevropskom *abol s varijantama *abel i *abl.
Koren bol- označava nešto okruglo. Naziv za jabuku u praslovenskom bi glasio *(i)abol (< *ābol). Samoglasnik a , odnosno diftong
ia (ıa,я) bi značio ono što je jestivo. Za slovenske jezike imamo
karakteristično proširenje i sa –ka (ъкa), od tuda s.sl. яболъка,
odnosno sadašnje jabuka.1
U sanskrtu imamo reči kolaḥ - kola, čakram - krug. 2
U sanskrtu je relativna zamenica ya – koji. 3
Odnosno-upitne zamenice u sanskrtu imaju u korenu k (h, g), u tri
oblika – ka, ki, ku. Promena je zasnovana na deklinaciji zamenice
ka – ko, koji, šta. 4
_______________
Boris Hlebec, O starini Južnih Slovena, Beograd, 2006, str. 36, 37, 41, 56, 57.
Branislava Božinović, Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči, str. 156, 200.
3
Momir Nikić, Uvod u sanskrit, str. 196.
4
Ibid, str. 196.
1
2
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U staroslovenskom чьто - što, št – šč(щ)5, u etruskom M● (>Ô●)
čiji je ekvivalent u staroslovenskom щъ(>чъ). Kentumski ekvivalent
u etrurskom bi bio (S)Q● , (K● ), na staroslovenskom къ. Ovo staroslovensko къ je u glasovnoj vrednosti ku.6 Kod etimologije reči treba
imati u vidu smene, prelaze, alternacije uobičajene kod slovenskih
(i indoevropskih) jezika: b/p/v/f/m/Ø; l/r; ol/u i sl.7, 8 Prve napred navedene smene-alternacije u nizu idu načelno od severa ka jugu
Evroazije, to se isto odnosi i na palatalizacije, no ima i izuzetaka s
obzirom na brojne seobe, mešanja naroda i povratke. Imajući u vidu
napred navedeno, etimologija za reč jabuka se nameće sama od
sebe: *iabol = *ya-bol = ono što je okruglo, oblo, *ia nema veze sa
jestivošću kako je napred rečeno; *ya-bol-ka = jabuka, imajući u vidu
smenu ol/u.
Što se tiče etimologije za vrhovno slovensko božanstvo i za mesto
boravka bogova, očigledno da je pun naziv proistekao iz sledeće
analogije: чьто-вар-ъг = щь-вар-ъг = ono šta je okruglo (sunce na
nebu), odatle redukcijama i jednačenjem po zvučnosti sledi Svarog;
щь-вар-ъга = Svarga.
Etrursko ÔFA● (Čva●)9 je nastalo redukcijom od kraće varijante щ
̣ ьвар = Č-va = Čva. A kentumska varijanta Qvirin od Q•-FIP-IN = Quvir-in = Qvirin, (• = ъ = u, uv = v).
Imajući u vidu smenu b/v, kao starija varijanta naziva vrhovnog slovenskog božanstva je Sbar, sa varijantama Sibir, Siber, Sebar (i
Sbard); prema čemu imamo naziv zemlje iz koje potiče narod čije je
to vrhovno božanstvo: Sibir, Sibirija, Siberija (što je sasvim u skladu
sa Tilakovom teorijom izloženom u knjizi Arktička pradomovina
Veda); otuda dolazi i naziv za narod Sebri, S(e)bardi, koji se pojavljuje i u Zakoniku cara Dušana. Naziv vrhovnog božanstva u gradu
Sardu u Maloj Aziji je Sbard, verovatno prema etimologiji S-bar-d,
gde je S redukovani prefiks što, a d = θ uobičajeni sufiks kod Slovena (a)t. Kasnije iz ove reči, prema razvoju jezika, smene b/f/Ø,
_______________
Petar Đorđić, Staroslovenski jezik, str. 17, 18, 24.
Ibid, str. 45, 46.
7
Milan Budimir, Grci i Pelasti, str. 23.
8
Petar Đorđić, Staroslovenski jezik, str. 56, 57.
9
Vinko Stojanov, Novo čitanje i tumačenje zlatnih pločica iz Pyrgija, Problem etruske
tačke,T VI, VIII
5
6
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imamo reči Sefard i Sard (može se izvesti i iz Bard, b/ø, gde imamo
spiritus h/s), koja se pojavljuje i na Balkanu u nazivu grada Sard(ika),
Serd(ika), sadašnja Sofija; Sefardi u Španiji kao naziv za koloniste
Pelazge iz M. Azije i veliko ostrvo Sardinija u Sredozemlju koje ograničava Tirensko more, verovatno nazvano prema Pelazgima-Etrurcima naseljenim u Italiji. Imajući u vidu smenu b/m ovde spada i reč
смръдъ(s.sl), smerd – prost čovek, plebejac, naziv koji su koristili i
Dubrovčani za svoje neromanizovane susede u okruženju. Imajući
u vidu smenu b/v imamo naziv za poznati brojni slovenski narod Severini, Severani (Severjani). Sa ovim je u potpunosti podudarna analogija ὰ-βορει-γίνον = od Borejaca rođeni, Aboridžini, potomci
Severaca (Hiperborejaca) u srednjoj Italiji i na Balkanu. Prema smeni
b/p ovde spadaju i narodi Spori, Spartanci, Spali i Pelazgi. Interesantno je navesti, prema Ivi Vukčeviću (u odeljku Terra i regio Slavorum) i Biskupija Vircburg – u onom delu poznatom kao Main
Wenden, naziv slovenskog naselja Sumerde.10 Iz svega ovoga bi
se mogao izvesti zaključak o poravnanju pojmova:
Sbar(d)=Sebar=Sber=Sever=Smer(d)=Sumer(de)!
U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ. 11
Reč je smatrana svetom, što je karakteristično obeležje kulture Arijevaca RV (Rg Veda) – i bila je personifikovana u liku boginje Vač
(Vāc bukv. reč, govor, „vakela”).12
U latinskom verbum-reč, prema varijanti naziva boga-Var; kod Slovena brojati prema varijanti Bar (alternacija b/v)…
Ali, veliko oružje Zaratustre nije ni grom-kamenje koje baca, niti je
slava kojom je okružen, nego je – Reč. 13
U glasu groma Grci su prepoznali upozorenje boga, koje mudri razumeju i oni ga poštuju kao „Οσσα Διòσ ἄγκελος”, „Reč, glasnik
Zevsa”; Rimljani su glas, priču = fama poštovali kao boginju, Fama;
Indija je obožava kao „Glas oblaka”, Vâk Âmbhrinî… reč odozgo je
_______________
Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, str. 328–330.
Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta; preveo Stari zavjet Đuro Daničić,
Novi zavjet preveo Vuk Stef. Karadžić,. Sveto jevanđelje po Ivanu.
12
RG veda, Pešić i sinovi, str. 35.
13
Avesta, Vendidad, Pešić i sinovi, str. 52.
10

11
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ili oružje što ubija ili otkrovenje u ustima Zaratustre… Zakon je opšte
poznat kao Dâtem vîdaêvô dâtem… pošto potiče od Ahure, on je
Mathra Spenta, „sveta reč”.14
Kod Herodota za Skite nalazimo naziv Skoloti.15 Sloveni se kod raznih autora spominju pod nazivom: Sglavaci, Sglavajin jermenski kod
Mojseja od Horene, Σκλαβηνοὶ kod Prokopija (samo dva puta
Σκλαβανιοὶ), Σκλαβηνοὶ, Σκλάβοι kod Meandera, Sclavini, Sclavi kod
Jordanesa i kod opata von Biclaro, arapski Seklab (kod Abulfeda),
perzijski Sakalib (Ferdussi i Mirkhond), Scavino kod Ludovica Antonia Muratoria i kod Tita-Livija Cavines.16 Na sanskrtu śākā - škola,17
Schola (lat) – škola, Σχολή (grč) – škola, Šola (slo), Schule (nem) –
škola. Šake su izvorno Skiti a Javane Jonjani; objašnjenje je komentatora izdavača.18 Ovaj autor bi pre rekao Sarmati, bliski srodnici
Skita. Iz napred navedenog se jasno vidi ko je koga školovao!
Neke reči koje određuju pojam govora na staroslovenskom, grčkom
i latinsklom: слоути, словѫ, словєшиာ v.(s.sl) = glasiti, nazivati se,
(slušati, čuti, pa i: biti na glasu, biti slavan); чоути, чоуѭ,
чоуѥши,v.(s.sl) = osećati, osetiti; слоухъ,-а,m.(s.sl) = sluh, uho
(uvo), slušanje, glas (vest); glossa (glotta) (grč.) = jezik, govor;
слово, словєсє i єлова, n.(s.sl) = reč, govor; слоушати, -аѭ, аѥши, v.(s.sl) = slušati; слышати (слыхати), -шѫ, -шиши, v.(s.sl)
= slušati, čuti; clueo,2,(lat) = biti na glasu, slaviti se (biti čuven);
κλύω = glas (kentum!) = slovo, slava (satem!); κλῠ́ω = slušati,
čuti; slušati, pokoravati se; zvati se, biti na glasu. Ovome treba svakako dodati i reč jezik, u oba svoja značenja: i kao govor, i kao deo
govornog organa.
Imajući napred prikazano u vidu, zaključujemo prema fonemama iz
srodnih reči naroda iz slovenskog okruženja, da je postojala u početku glasovna grupa skl (pa i sgl, shl; k=c), iz koje su u kasnijem
razvoju jezika redukovani pojedini glasovi. Tako kod Slovena imamo
k/Ø u reči slovo i njemu sličnim. U sanskrtu imamo l/Ø śākhā- škola.
_______________
Ibid, str. 52, 53.
Herodotova istorija, IV 6.
O upravljanju carstvom, DANU, str. 26.
17
Goran Arsić i dr., Učiti sanskrit, Pešić i sinovi, str.171.
18
Mahabharata, Logos art, Beograd, 3. knjiga VANAPARVAN (Knjiga o šumi), pevanje
186. CLXXXVII, str.152.
14
15
16
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Schola (lat) – škola. Σχολή (grč) – škola. Kod Rimljana i Grka s/Ø u
rečima clueo i κλύω – zvati se, slaviti se; kod Grka σ/Ø u reči
γλῶσσα, γλῶττα – jezik, govor; što imamo i kod Slovena u reči glas,
dok kod reči uho (uvo) imamo smenu skl/Ø.
Zapaža se kod Grka i Rimljana jednačenje reči Sloven i rob. Sloven,
Sklav ~ sluga, rob. Ovo verovatno proizilazi iz toga što su sluti, sloviti-slušati, služiti homonimi sa istom semantičkom osnovom. Obično
se u našoj literaturi u vezi sa ovim kaže da Grci i Rimljani nisu poznavali dovoljno slovenske jezike, no pre će biti da su njihovi lingvisti
odlično poznavali slovenske jezike, i da su njihovi čelnici to znanje
ovde zloupotrebili poravnavajući značenje reči Sloven i sluga (rob).
Ova pojava je daleko šira i prisutna kod svih slovenskih sinonima iz
oblasti govora, koji izgleda da skoro svi sadrže relaciju sluti, sloviti –
slušati, služiti, o čemu će biti naknadno reči.
Zapaža se sličnost (veza) između reči za pojam govora (reći, kazati,
sloviti, govoriti ...), naroda i naziva solarnih, odnosno glavnih božanstava. Primer: Sol – sloviti, slušati, cluere, κλύω, a što je u vezi sa
značenjem što je oblo, krug u širem (prefiks i sufiks) i užem (koren)
obliku, kako je to napred navedeno, o čemu će takođe biti naknadno
reči.
Napred navedeno nas navodi da postavimo tezu o etimološkoj vezi
između pojmova za glavna božanstva, o nazivima reči za govor (odnosno jezik), o nazivima naroda i o nazivima reči za pojmove služenja kod Slovena (i Indoevropljana). Razume se, ovo se ne odnosi
na narode koji su dobili nazive prema geografskim ili drugim pojmovima.
O nazivima božanstava
Nazivi karakterističnih glavnih bogova, zabeleženih u dostupnoj
literaturi, biće sistematizovani i obrađeni za korenske oblike i
proširene oblike sufiksima i prefiksima, vodeći računa o hijatu i
spiritusu, kako je to u grčkom jeziku. Posebno se napominje da
koreni, prefiksi i sufiksi mogu biti promenljivi, kako je to napred
prikazano, imajući u vidu promene u razvojima jezika i drugo.
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Nazivi božanstava prema korenu, ili koren Bel, Ber (alternacija
l/r i slično) obično se nalaze u literaturi u sledećim oblicima: Bal, Bel,
Bil, Bol; Bar, Ber, Bor i sl.
Bel je u vavilonskoj religiji bio jedan član vrhovnog trojstva, u kome
se takođe nalazio i Anu, gospodar neba, i Ea, gospodar voda. U početku, on je bio glavni bog, kasnije njegovi atributi su prenešeni na
Marduka. U drugim slučajevima njegovo ime je zabeleženo kao Beli,
Belus, Belenus ili Belinus. Bel se smatrao osnivačem Vavilonskog
carstva. U Vavilonu je imao sjajan hram u kome su se nalazile njegove mnogobrojne statue, od kojih jedna od čistog zlata. Vavilonski
vladar Nabukodonosor je podigao i posvetio zlatnu statuu bogu Balu
u dolini reke Dure.
Nazivi božanstava prema smeni-alternaciji b/p/v/f/m/Ø i drugo,
obično u sledećim oblicima: Var, Ar, Άριος, Jaro, Hor, Or, Sir, Sur;
Val(a), Hal, Al(a), El, ῞Ηλιος, Sol i slično.
Var je vrhovno slovensko božanstvo, sinonim je sa Svar, Svarog,
Varun, Vrag.
Jaro, slovensko božanstvo proleća, početka godine, jedan je od prikaza glavnog božanstva.
Ar, Or, Al, El i sl. je jedan od oblika sunčanog božanatva. Česta je
pojava gašenja prvoga sonanta, odnosno konsonanta u nazivu Bar,
Var, b/v/Ø. Kod Slovena, prema Velesovoj knjizi, Or, Ar je obogotvoreni osnivač slovenskog naroda. Takvo je kod nekih IE Arijevaca božanstvo Arije, Άριος. Kod naziva božanstava Hor, Hal, ῞Ηλιος, Sir,
Sur, Sol i sl. je gašenjem, kako je to napred rečeno, ostao spiritus
asper-oštri dah koji ima glasovnu vrednost našeg slabog h. U nekim
IE jezicima ova glasovna vrednost je pripisana fonemi h (k, g), od
ovih fonema zbog sibilarizacije i palatalizacije su obično mogle nastati smene š, č; z, c.
Naziv Hors je prisutan u srednjovekovnim slovenskim jezicima. Hors
se nalazi u Mediji i u Persiji pod istim ili malo izmenjenim imenom.
Persi su imali boga sunca Horu, što je isto kao misirski Horus. Iz napred navedenog se može zaključiti da je misirski Horus isto što i slovenski Hors, pa dosledno tome da je u Misir donet u vreme Hiksa
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oko 1674. godine p.n.e., prema nekim istoričarima, no verovatno i
pre toga postoji uticaj Indoevropljana, jer već u ranom dinastičkom
periodu 3100. godine p.n.e. imamo zvanje obogotvorenog vladara
faraon, prema knjizi Staroegipatski jezik, str. 14.
Na etrurskom se spominju bez imena „bogovi” („aiser, eiser”), koji se
smatraju kolektivnim predmetom štovanja.
Prema Natku Nodilu19: „Na Halu, ispravnije Alu, kano da je asonancija i samo ime Alija, pa i Bala u imenu Bala-ban… Ovoga Ala, ili Alu,
nalazimo u Vedama. Al biti će zar jedno sa starosl. alъ, opačina, i
novosl. jal, zavist. Ovim ne kažem, da je naš Al, ili Ala, i fonetično isporediva sa indijskim Vala.”
Bali (asura) je bio moćni kralj daitja koji je isposništvom stekao vlast
nad trima svetovima. Nebesko i zemaljsko područje oduzeo mu je u
korist bogova Višnu lukavstvom, pretvorivši se u patuljka i izmolivši
onoliko zemlje koliko opkorači trima koracima. Kada mu je Bali to
obećao, Višnu je u tri koraka opkoračio tri sveta, ali je podzemlje,
Patalu, ipak ostavio Baliju.20 Očigledno se radi o detroniranom božanstvu. Verovatno se odnosi na zimsko Sunce koje se na arktičkom
području duže vreme nalazi ispod horizonta, „u podzemlju”.
Dve glavne klase Angirasa (Aṅgiras-tama), koje se zovu Navagvasi
i Dašagvasi, pominju se u Rg-Vedi (X, 62, 5 i 6). Možemo lako zaključiti (1) da su Navagvasi i Dašagvasi završili svoje žrtvovanje u
roku od deset meseci; (2) da su ove žrtve bile povezane sa ranim
paljenjem zore; (3) da su žrtvovatelji pomogli Indri da spase krave iz
Vale na kraju godine; (4) da je na tom mestu Indra krenuo u potragu
za kravama i otkrio Sunce kako „obitava u mraku”.21
Glava kananitskog ili feničanskog panteona bio je El, odnosno bog.
Njegovu ženu Aširat – Ašerah takođe su poštovali Amoriti i Arabljani
sa juga. El na neki način igra pasivnu ulogu kao »otac godina«...
Aktivnu ulogu preuzima Baal, bog oluje i kralj svih bogova, kasnije
nazvan gospodar nebesa.
_______________
Natko Nodilo, Stara vjera Srba i Hrvata, Logos, Split, str. 57.
Mahabharata, Logos art, Beograd, str. 407.
21
B. G. Tilak, Arktička pradomovina Veda, str. 162, 163.
19
20
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Nazivi božanstava sa prefiksom, kako je napred rečeno: Svar, Isvara, Stvar; Sbar, Sibir, Siber, Sebar, Cibeli (Cybele), Ô FA ● (Čvaø,
Čvaj, Čvah), Ô FE, Ô A (Ča)...; Hvar, Kij, Kuar, Kvar, Κυβέλη,
Sumer...
Korišćeni prefiksi su u obliku diftonga ia (я), u značenju relativne zamenice ya(snsk) – koje, i odnosno-upitne zamenice u sanskritu, koje
imaju u korenu k (h, g), u tri oblika – ka, ki, ku. Promena je zasnovana na deklinaciji zamenice ka – ko, koji, šta. Ovo proizilazi iz rekonstrukcije praindoevropskog, gde se umesto *h2e, gde simbol *h2
označava faringal, pojavljuje a (я)22 kao nova fonema, ili davanjem
glasovne vrednosti etrurskoj tački u prefiksu reči (● A)23, kao i staroslovenskim чьто - što, št – šč(щ). Etrurska tačka može da ima glasovnu vrednost vrlo kratkog samoglasnika i muklog poluglasnika.
Glasovnoj vrednosti vrlo kratkog samoglasnika odgovara u staroslovenskom fonema debelog (ъ) i tankog (ь) jera. Ima i glasovnu vrednost, iz koje je kasnije u slovenskim jezicima proizišlo: proteza »j«
za prejotovanje samoglasnika a,e,u,o; dijakritički znak jer kao napred
za umekšavanje određenih samoglasnika; fonema »j«. Kasnije je u
slovenskim jezicima ъ dobilo uglavnom glasovnu vrednost u (o), a
ь glasovnu vrednost i (e), ili je nestalo (ø). Glasovnoj vrednosti muklog poluglasnika odgovara nepostojano muklo »h«, obično kao
predglas na početku reči ili zastoj na kraju reči. U savremenim slovenskim jezicima je nestao „Ø” ili je dobio glasovnu vrednost „h”, no
moguće je i „g” i „k”.
Kuar, Kvar su kentumske varijante koje su zapažene kod jermenskih
pisaca, a odnose se na obogotvorenog osnivača Kijevske Rusije.
Etimologija: Ku-Uar, Ku-Var; uu, jednačenje uv = u; iz toga sledi Kuar,
Kvar.
Kij je kentumska varijanta, odnosi se takođe na osnivača Kijeva.
Etimologija: Ki-Var, alternacija v/j kao kod Div/Dij, redukcija ar/Ø, iz
čega sledi Kij.
_______________
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Božanstava Stvar, Sbar, Siber, Sebar su varijante naziva Svar, i
etimologija je ista, gde se sibilarizacijom, jednačenjem i redukcijama
dobijaju navedeni oblici. „Germansko” svetilište (od plemena
Čeruska, iz kojeg je Arminije, Herman/German koji je pobedio rimske
legije u Teutoburškoj šumi) naziva se Stvar, a posvećeno je
vrhovnom božanstvu, ekvivalentno nazivu slovenskog vrhovnog
božanstva Svar, Svarog = „stvaraoc”, tváṣṭar (snsk) = Tvaštar, bukv.
„tvorac” svega. 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. O
korišćenju naziva drugih varijanti je napred već rečeno. Ovde
spadaju i etrurske skraćene varijante MFA (Ščva), ÔFA (Čva), ÔA
(Ča); Isvara je vedski naziv za Svaroga.
Cibeli (Cybele, Κυβέλη, Κυβήβη), frigijska boginja – velika mati bogova. Etimologija je slično kao napred Ci-beli.
U Velesovoj knjizi veliku boginju, kosmičku majku, nazivaju Mater
Sva – Majka Slovena (Mater Slava),24 no može biti i Mater Svarog –
stvoriteljica, što je etimološki slično. Mater Sva odgovara Materisvani
kod Indo-Iranaca, Vedejaca. Etimologija je kao za Svaroga, u skraćenoj varijanti.
Sumer, verovatno božanstvo u Mesopotamiji s obzirom za naziv naroda. Etimologija slično kao napred: Su-mer, gde je u osnovi izvršena
smena b/m.
Nazivi božanstava sa sufiksom kako je napred rečeno: Bog (Bak,
Bah, Bug, Boh, Bolg, Volg), Bacchus, Beli (Belus, Belenus, Belinus),
Perun, Vrag, Varuna, Faraon, Marduk, Serbon (Sargon, Sardon...),
Mokoš, Malkos, Βαγαῖος, Veles (Veres), Koledo, Balačko.
Bog je vrhovno slovensko apstraktno božanstvo i kao takvo je preživelo hrišćanstvo. Kod drugih pripadnika IE naroda u Evropi kao
takvo ne postoji, ima ga kod nekih azijskih IE naroda, kod Frižana –
Βαγαῖος, kod Iranaca – Baga, kod Indusa – Bhaga, ali nešto nižeg
ranga; moguće je da je kao takav stigao i do Rimljana – Bacchus –

22

_______________

23

24

Boris Hlebec, O starini južnih Slovena, Pešić i sinovi, str. 36,37,41.
Stojanov Vinko, Novo čitanje i tumačenje zl. ploč. iz Pyrgija, problem etruske tačke,
str. 46, 47, 57.
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Bakho, bog proleća; Βάκχος; do Etruraca – Piko, Pacha, Paχa,25 gde
imamo alternaciju b/p. Kod Rimljana nadimak boga Baha (Jakobog)
– Iacchus = Ijak, Jak; kod Etruraca isti nadimak ● Oac-Joak. Nibrod
iz Starog zaveta, vavilonski Nabukodonosor je Dionis, Bacchus, odnosno bog Bak. Starinski srpski Bog ima isto značenje koje i nebo.
Sama reč Bog prethrišćanska je (fakat da se nalazi u svim slovenskim jezicima dokazuje, doista, njenu duboku starinu. Taj Bog, Bog
po prevashodstvu, bio je, kao i u drugim svetskim religijama, Bog
vremena i groma.26 Вльк – vuk je kod starih slovena bio terimorfno
obeležje glavnog božanstva Daboga.
Perun (Bog gromovnik) je visoko slovensko božanstvo, pripada
prema Veles knjizi prvom Triglavu, Trojstvu: Svarog, Perun, Svetovid.
Kod baltičkih naroda poznat kao Perkons takođe gromovnik, čija je
hipostaza kod Slovena jarac, na ukrajinskom jarac = kozak, kod Etruska prikaz, nadimak boga gromovnika Caper● = Jarac; na latinskom
caper = jarac. U osnovi je alternacija b/p. U Gromovnika videše kozu
ili jarca, ne samo Litvini i Germani, kojima Thôrrova kola vozijahu, kako
rekosmo, dva jarca, već je uopšte u svih Arijaca ovakvo maštanje. Grcima αἴξ bijaše koza, a κατ-άϊξ, ili κατ-αιγίς, oluja, αἶγες, valovi, vodene
struje. Gromovnik Zeus kozjom kožom obložio svoj štit, αἰγίς, i od te
glasovite egide primio svečani naziv αἰγίοχος, nosač egide. Eranski
Veretraghna, što je Vritrahan – „ubilac Vritre”, ili Gromovnik Indra, u
Avesti prikazuju nam se jednom s „tijelo ratobornog lijepog jarca uz
oštre papke”. Jarčji lik gromovni priviđao se i Slavenima.27
Varuna je visoko slovensko božanstvo stvaralac svega i božanstvo
neba, u suštini jedan od likova Svaroga. Váruṇa kod Vedejaca je
vrhovni Asura, vrhovni bog, glavni u klasi Aditija, sveobuhvatni bog
povezan sa stvaranjem. [S]Varuna, „vrhovni bog ranog vedizma, tvorac tri sveta, neba, zemlje i vazduha”. Kod Iranaca je to Varana,
sveobuhvatno nebo, sveznajući Gospodar; međutim u Avesti je to
Ahura Mazda, tako da je to ime postalo samo ime materijalnog neba.
Kod Grka bog neba je Οὐρανός. Bergman kaže za Gete na donjem
Dunavu, za Sarmate u srednjoj Evropi i Skite na Dnjepru i Dnjestru
_______________
Massimo Pallottino, Etruščani, Etruskologija, str. 401, 424.
Veselin Čajkanović, Studije iz srpske religije i folklora 1925–1942, str. 38.
27
Natko Nodilo, Stara vjera Srba i Hrvata. str. 399, 400.
25
26

Vinko Stojanov

175

da se njihov vrhovni bog zvao Teut-Var, odnosno Teut-Varuna, koga
Grci pominju kao kao Teutaros.
Vrag je bio visoko slovensko božanstvo, sinonim sa Varuna i Svarog.
Detronizovan i demonizovan je verovatno još u prethrišćanskom
periodu i sinonim je za Đavola(διάβλος). Moguće je da ima etimološke
veze sa Vritrom, jednim od najglavnijih demona u Vedama.28 U vezi
sa napred rečenim moguće je da je kao svetlo božanstvo u trijadi predstavljalo zimsko „mrtvo” sunce, koje u arktičkom području (koje je pradomovina Indoevropljana) duže vreme biva ispod horizonta.
Veles je, prema N. Nodilu, veliki bog na nebu. Kod Bugara se
shvatao kao vrhovni bog na nebu. On je bio i bog stočne plodnosti i
uopšte letine, bog mudrosti, znanja i poezije. Veles je u sastavu
drugog Triglava prema Velesovoj knjizi, nekad i u prvom. Velesa u
Ukrajini zovu Veres.
Prema Miroljubovu, u reči Koleda, Kolendo, Kolo (točak) sadržano
je još jedno veoma važno značenje za život drevnih Slovena koje
obeležava Princip Vremena, odnosno promenu godišnjih doba. Koleda nikako nije pozajmljena od Grka ili Rimljana, jer u sebi sadrži
pojmove Kolo – Krug (kao srpska narodna igra), označava Vreme
koje je takođe Krug, čiji je izvor Svarog ili pokretač Točka Vremena.
Veltha, Veltune ili Voltumne (latinski oblik Vertumnus) je više božanstvo, pa čak i nacionalno božanstvo par excellence prvoga boga
Etrurije.
Troglavi demon naših pjesama Bal-ač-ko ima koren bal, što ukazuje
da se radi o detroniranom, demonizovanom svetlom božanstvu.
Faraon je titula obogotvorenog vladara u Egiptu. U osnovi je alternacija b/f.
Marduk – bog oluje i vrhovni državni bog Vavilona. U korenu je
alternacija b/m.
Serbon (Sargon, Sardon) odnosno Herkul (Ἡρακλῆς) je grčko sunčano božanstvo-heroj, sin Zevsa. Prema sumerskoj kraljevskoj listi
(CM 1+2) obogotvoreni Sargon (Biblijski Nibrod), peharnik Ur-Zababin, postade kralj Agade, koji je sagradio Agade; on je vladao 56 go_______________
28

Ibid, str. 107, 108.
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dina (2335–2279. pre n.e.). Prema Esagila hronici (ABC 19), Marduk
kralj sveta pomože Sargonu i dade mu vladavinu nad četiri ugla
sveta. Ispred Akada je sagradio grad koji je nazvao Vavilon. Prema
Hronici ranih kraljeva (ABC 20), A ploča, imamo: Sargon, kralj Agade
došao je na vlast tokom vladavine Ištar i nije imao ni rivala, ni jednakog. Njegova veličina nad zemljama se razlila. On je prešao more
na istoku. U jedanaestoj godini on je osvojio zapadne zemlje do najdalje tačke. Doveo ih je pod jednu vlast. Tamo je podigao svoje statue i prevezao stvari opljačkane na zapadu preko u barkama.
Mokoš je slovensko božanstvo snabdeva vodom što život daje,
vlažnim zemljištem što život održava. Etimologija je uočljiva prema
nazivu iranskog božanstva Malkos, koje se vezuje za bujice kiše i
poplave. Paralele: Mokoš–Malkos; Bug–Volga; Bugar–Bolgar.
Božanstvo Reč (Rič, Rač, Račo) je u etimološkoj vezi sa reći,
reč/slovo, računati/brojati, risati/pisati... No ovi pojmovi nisu samo u
nadležnosti posebnog božanstva (kao dela glavnog božanstva),
nego i glavnog božanstva, jer je posebno samo po definiciji njegov
deo (glavno božanstvo je stvoritelj svega i nalazi se svuda, sve što
je stvoreno deo je celine – glavnog božanstva). U latinskom verbum–
reč, prema Varu, brojati prema Baru, varati, vračati, vražiti (lečiti) –
sve su to karakteristike glavnog božanstva. Najverovatnije potiče od
reči Vrag (Varak, Varek), redukcijom, skraćenjem Va/Ø i palatalizacijom. Kod Etruraca Račo, kod Retrana Rač, u Vedama: Vā́c (Vač)
bukv. reč, govor.
Nazivi božanstava sa prefiksom i sufiksom: Svarog, Svargus,
Čort (Čert, Čart), Sbard (Sard, Zbard), Zbeltiurd, Apolon, Javoruna,
Qvirin...
Svarog je vrhovno slovensko sunčano božanstvo. Etimologija, od
najšireg oblika sa prefiksom, korenom i sufiksom imamo: щъ-вар-ъг
= ono šta je okruglo (sunce na nebu), odatle sibilarizacijom š/s, redukcijom č/Ø i jednačenjem po zvučnosti ъ=u, uv=v sledi Svarog.
Skiti su takođe davali bogu neba ime Svargus. Prema Sabljarevom
slavonskom rečniku, Zagreb se u rimsko doba zvao Soroga, tj.
Svarogovo mesto.
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Чорть (Чєрть, Чарть), vrhovno slovensko sunčano božanstvo, sinonim je za Svaroga. Posle uvođenja hrišćanstva kod Slovena, detroniziran je i poravnat sa Vragom, odnosno Đavolom. Etimologija:
щоварть, що-вор-ть, ш = Ø, в = Ø, а,в = Ø dobijamo Чорть = Čort.
Čart je očigledno imao i svoju kentumsku varijantu: Gvarda, Garda,
od koga su danas ostala sećanja na njegovu ratnu funkciju (Var=rat)
u nazivu elitne vojne formacije – garda, gvarda, i u nazivu jezera u
Italiji – Garda.
Sbard (Sard, Zbard) naziv je vrhovnog sunčanog božanstva u Sardu
u Maloj Aziji. Etimologija je slična onoj napred, gde se vidi koren bar,
prefiks S i sufiks d.
Zbeltiurd je jedno od zabeleženih velikih božanstava kod Tračana,
bog svetlosti i groma.29 Etimologija je slična onoj napred.
Apolon (Ἀπόλλων) je jedno od dvanaest olimpijskih božanstava, sin
Zevsa i Lete; bog svetlosti i Sunca, i poistovećuje se sa Helijem. Po
svojoj babi je dobio lično ime Feb. Etimologija: (j)a- pol-on, u prefiksu
j/ø, u osnovi alternacija b/p.
Javoruna je isto što i Varuna, samo sa prefiksom.
Qvirin (Kvirin) je kentumska varijanta za Svaroga, odnosno Varunu.
Etimologija je napred prikazana.
Nazivi božanstava prema korenu ili koren Van i slično obično se
nalazi u literaturi u sledećim oblicima: Van, Ven, Vin, Uen, Vean i sl.
Koren je u značenju onoga što je svinuto, savijeno: bundeva, bandaž
na točku, bandera (i ona je okrugla), svinja (okrugla, debela), panj
(od stabla), panis (lat) – kruh (slična etimologija), âṇḍa(snsk) – jaje,
žbun-grm (malo stablo), pan, župan (iupan). Malo je pojmova ostalo
koji se izvode od ovog korena-osnove.
Da je osnova van činila naziv najvišeg božanstva neba i sunca može
se još uvek i posredno zaključiti iz priloga van, izvan, u značenju
napolju, izvan kuće, pod nebom, pod suncem.
Etimološki, Mârtâṇḍa je izvedeno od mârta, što znači „mrtav ili nerazvijen” (što je povezano sa mṛita, participom prošlog vremena od mṛi
ili umreti) i âṇḍa, jaje (ono što je okruglo) ili ptica; označava
_______________
29

Konstantin Jireček, Istorija Srba,Knjiga I, Slovo ljubve, str. 14.
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mrtvo Sunce ili Sunce koje se spustilo ispod horizonta, jer u Rg-Vedi
X, 55, 5, nalazimo reč mamâra (koji je umro), koja se koristi da
označi zalazak dnevnog Sunca.30
U vedskoj se mitologiji kazuje da je vatru s neba doneo Matarisvan,
koji odgovara grčkom Prometeju. 31

najjasnije objašnjava Rimljanin Markus Terentius Varon, koji kaže da
je Jupiter ranije nazivan Diovis, Diespiter, što je dies pater = dan
otac. Prevodilac Varona Roland Kent kaže: Jupiter, Diovis, Dies, Dius
i Divum su povezani etimološki. Posle napred rečenog nema sumnje
šta znači bog Jovan. 32

Nazivi božanstava prema smeni-alternaciji b/v/Ø i slično: Ben,
Bendis, Pan, Ban, Faun, Fauna, Anu, Sin.

Šiva se pojavljuje kod Venda, a kod nas kao Živa, kao visoko božanstvo. To što se Šiva pojavljuje i kod indijskih Bramana, dokazuje da
je pojam o Šivi već postojao pre razdvajanja plemena Arijevaca, pre
velike seobe. Silnom i velikom bogu Šivi je znamenje bik.

Pan je kod Grka božanstvo pastira, stada i lova. Uočava se prema
smeni v/p da je nekad bio bog visokog ranga. Faun – staroitalsko
božanstvo priode, pastira i stada. Faun je Pikov sin. Kasnije
izjednačen sa grčkim Panom. Fauna je supruga boga Fauna,
personifikacija jednog od epiteta boginje Bona Dee.
U vavilonskoj religiji su članovi vrhovnog trojstva bili Anu – bog neba,
Enlil (ili Bel) vrhovni bog zemlje i Ea bog vode. Etimologija: kod boga
Anu je izvršena smena na osnovi v/ø.
Sin je bog meseca u Mesopotamiji. I kod njega, verovatno zbog
uvođenja novih pojmova, dolazi do grananja izmenom osnova reči,
smenama, u ovom slučaju v/ø, pa posle zbog spiritusa imamo h,
odakle palatalizacijom dobijamo s.
Nazivi božanstava sa prefiksom: Jovan (Javan, Joan, Jan,
● Oan● -Joan, Jon, Jove, ● OE-Joe... )

Vrhovni jevrejski bog Jehova je dobio ime od arijevskog boga Jova.
Bocharti kaže da ga Jevreji zovu Jehova Nissi. Jovem Jehovae substituentes. Jabacchus je jevrejski Jehova. Jabakus je Jakobog. Ovo
znači Jave Bog, što je Javan, odnosno Jovan. 33
Nazivi božanstava sa sufiksom: Indra, Vinko, Enlil, Enduu, Venera
(Danica), Inka, Vandan, Vedan, Vodan (Odin), Vid i sl.
Indra je poglavar rg-vedskog panteona, bog oluje i rata. Div Perun
se takođe javlja i kod Arijevaca u Indiji, gde ga zovu Pardžanja, zvanje koje je pridodato Indri. Njegov najveći kosmogonijski podvig je
ubistvo drakona – demona Vritre (vṛtra – „prepreka”), zbog čega se
Indra i naziva „ubica Vritre”. U Avesti je posvedočena samostalna
mitološka ličnost – Vṛtrahan, dok je Indra poznat kao niži demon.

Jovan je visoko božanstvo sunca i neba, poznato od Indije do Evrope. Na istoku je korišćen izraz Javan, a kod Grka i Rimljana Jovan.
Kod Slovena u oblasti Crnog mora, prema Velesovoj knjizi, Javan,
Jav. Etimologija slična onoj napred: Ja-Van.
Kod Arijevaca u Indiji, onih starijih iz prvog pohoda, postoji bog po
imenu Djaus. Djaus je nebo, njegovo ime potiče od naziva Div, što
znači sjajni, svetli. Dyauspitar je Nebo-Otac, Dies-Piter, Jupiter; gde
je Deus = Bog, Dio, Dios, od sanskritskog Divus. Div-Jave, Javus ili
Jaus je vrhovni bog prvih Arijevaca, po kojem su ih nazivali Javani.
Skiti su Diva smatrali najstarijim od bogova, kao prvobitnog oca bogova, a preko bogova kao oca heroja i kraljeva i kao praroditelja skitskog naroda. Poreklo imena i značenje boga Jova, odnosno Jupitera,

Više puta, istraživači su isticali da mit o Vali predstavlja svojevrsnu
zamenu o ubistvu Vritre. Pored toga, imena valá i vṛtrá potiču od
istog glagolskog korena var – „biti prepreka” (alternacija r/l česta je
u vedskom jeziku).
Enlil, Enduu: etimologija kod bogova En-duu i En-lila je izvršena
smena prve foneme na osnovi En v/ø.

_______________

_______________

B. G. Tilak, Arktička pradomovina Veda, Pešić i sinovi, str. 160.
31
A. Durman,Vučedolski hromi bog, str. 13.

32

30

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, gde je Ci, Κυ prefiks koji u sanskrtu
ima značenje ka (ki, ku) = ko, koji, šta; osnova *bal, bol, bel u značenju oblo, okruglo, loptasto; sve zajedno: ono sto je okruglo, u zna33

Jovan Deretić, Serbi, narod i rasa, str. 139, 141.
Jovan Deretić, Serbi, narod i rasa, str. 303.
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čenju svetlog, solarnog božantva. U pogledu etimologije reči vino
treba poći od osnove vin, ven, van, čije značenje se lako sagledava
preko reči venac, ime Stevan/Ste-van (στέφανος) u značenju kruna
(oblo, okruglo). Ovo značenje ono što je oblo, sferno je prvenstveno
vezano za pojam svetlog, sunčanog božanstva Vin, Vind, čiji je etimološki 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.

U napred navedeno se savršeno uklapa naziv božanstva Vodan
(Odin). Vodan je kod nekih baltičkih Slovena bio vrhovno božanstvo,
i kao takvog su ga preuzeli i neki baltički Germani. Nodilo utvrđuje
jednakost Wodana i Vida.37

Vino je etimološki vezano za pojam 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 kojim 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, možemo prevesti kao Jakobog-a. 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 Felicitas, 34 sa kojima je Liber u širem smislu sinonim u pogledu
„slobodnog” ponašanja, možemo slobodno reći da je Liber samo
Bakov nadimak.

Slovenski apelativ din- i denominativ diviti se imaju u etrurskim koradikalnim i istovetnim obrazovanjima Tin(ia) i tiv( r ) „mesec” (isp.
luna < louhna „blistava”) svoje najbliže srodnike. Daleko je, međutim,
važnije da i sam Jupiter sa svojom epiklezom Dianus, kao i njegovi
ostali indoevropski srodnici u grčkom, indoiranskom, ilirskom i germanskom, ima svog lingvističkog i kultnog srodnika u našem Dabogu.38

U RG- Vedi I, 117, 5, kaže se da su Indra i Ašvini spasili Vandanu,
„koji kao da je zaspao u krilu Nir-ṛiti (smrti), kao Sunce što obitava u
mraku (tamasi kṣiyantam)”. Ovo znači da je Sunce bilo skriveno u
polarnoj oblasti ispod horizonta da ga ljudi ne bi mogli videti.35 Iz ovog
izraza za sunce redukcijom n/ø dobijamo Vedan, Vodan. Etimologija:
Van-ød-an.
Veoma je važan podatak koji nam ostavlja prorok Jezekilj, kad
pominje Jovana iz Južne Arabije: „Vedan i Jovan iz Uzala...”36, jer
znamo da imena naroda mogu da prate imena bogova. Ovo može
da razjasni etimološku vezu između reči-osnova dan i van, odnosno
da su one deo reči vedan.
_______________
M. Budimir, Grci i Pelasti, Naučna Knjiga, str. 16–18.
35
B. G. Tilak, Arktička pradomovina Veda, Pešić i sinovi, str. 164.
36
Jovan Deretić, Serbi, narod i rasa, str. 143.
34

Kod izraza Vedan, Vodan, vidan i divinus (divus, dius), divan imamo
najverovatnije metatezu v-d/d-v. Kao posledica toga i redukcije
pojedinih fonema pojavljuju se izrazi: dan, Div, Dij, divus, dius, Van,
Vend, Vid...

Kod Etruraca bog Tin ili Tinija (Jupiter) je naspram Zeusa, Uni (Junona) je naspram Here.
Vrhovni bog kod nekih Indoevropljana bio je Teut, pa i Tot, koga su
nazivali Teut Tata. Rimljani Teuta nazivaju samo Dis, što je arijevski
Div, a kod Rimljana – Bog. Teuta su Arijevci nazivali i skraćeno Tis.
Stari stanovnici Trakije su verovali da potiču od boga Tisa. Reka
Tisa u Panoniji dobila je ime po ovom bogu. Bergman kaže da je Teut
getski pojam za porodicu i pleme.39
Nazivi božanstava prema korenu Bab, Bob, Bub i slično: Baba,
Vava
Koren je u značenju ono što je bobičasto, okruglo; i buba je okrugla,
bubanj, bubati (učiti napamet, govoriti koješta), bubac, bubreg, bubulj
(oblutak), bob, boba, bobla (grudva), bobot (šapat), babura, babun
(bogumil).
Prema ovom korenskom obliku najpoznatija je Baba – frigijska boginja, velika mati bogova. Ovo božanstvo ženskog roda poznavao je i
_______________

Natko Nodilo, Stara vjera Srba i Hrvata, str. 82–-84.
Aleksandar Petrović, Praistorija Srba, str. 107.
39
Jovan Deretić, Serbi, narod i rasa, str. 275.
37
38
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naš narod, ona se isto onako kao i kod starih Grka Demetra, eufemistički naziva Babom.40 Podsećamo da je za napred navedeno božanstvo srodno po etimologiji i značenju odgovarajuće
staroslovensko božanstvo Dajbaba, a u kraćoj formi Baba. 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. Na ovaj se način
naši Dabog i Dajbabe oslobađaju svoje dosadašnje usamljenosti i
njihova veza sa blistavim Svarogom (≈ ἥλιος, sol itd.) postaje sasvim
jasna i prirodna. 41

Nazivi božanstava sa sufiksom: oblici βάβας, Πάπας i Παπαῖoς
(skitski Zevs) nemaju prefiksa κε/κο.

Nazivi božanstava prema smeni-alternaciji b/v/p/f/Ø i sl.

Vasudeva (Višnu) je bog svim božanstvima. Nad njim nema nikoga.
Svojim ustima stvorio je Reč i Vede. On je najpre stvorio svetove, a
takođe i bogove i sve vrste mudraca… (Mahabharata VI. 64. LXVIII).

Mogli bismo navesti sledeće primere: Feb, Feba, Papa.
Po svojoj babi titanki Febi, Gejinoj i Uranovoj kćeri, Apolon je dobio
ime Feb.
Papa je isto što i Baba, gde je smena b/p. Iz ove etimologije vodi
poreklo naziva rimskog Pape.
Nazivi božanstava sa prefiksom: Cybebe, Κυβήβη.
Frigijska boginja – velika mati bogova se pojavljuje u arhaičnijoj formi:
Cybebe, Κυβήβη, gde su uobičajeni prefiksi u značenju: što je okruglo.
Huritsko Chepa kao i docnije na grčki preudešeno Hippa (ἵππη) mogu
se shvatiti kao kraći oblici starijeg i potpunijeg Ku-baba.
Uobičajeno je u starom veku da su istaknuti vladari obogotvoreni, da
su dobijali imena vrhovnih božanstava, pa tako, prema
mesopotamskim hronikama Sumerska kraljevska lista (CM 1+2),
imamo da je u Kišu Ku-Baba postala kralj, da je vladala 100 godina.
Ista se pominje u epu o Gilgamešu. Prema Esagila hronici (ABC
19), Marduk, kralj, gospodar Apsua (slatke vode u podzemlju)
poverio je Kuvavi vrhovnu vlast nad celim svetom (ona je vladala,
ukoliko je bila istorijska ličnost, oko 2400. pre n.e.).
_______________
40
41

Veselin Čajkanović, Studije iz srpske religije i folklora 1925–1942, str. 104.
Aleksandar Petrović, Praistorija Srba, str. 107.

Nazivi božanstava sa prefiksom i sufiksom: Cipapas, Kipapas.
Ovde se radi o muškom komplementu napred navedenog ženskog
božanstva slične etimologije: Co-baba „magna meter”, a njen muški
oblik Co-babos, Kupapas i Kubabat.
O nazivima reči za govor, odnosno jezik
Za božji narod, kako je to napred rečeno, uvek važi kako je to
zapisano u Bibliji: U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog
bješe riječ.

Reči koje određuju pojam govora prema korenu-osnovi Bar,Ber;
Bal, Bel, alternacijama b/p/v/f/m/Ø i njihovim izvedenicama:
Kod Herodota nalazimo naziv za Skite Skoloti. Σκλάβοι – kod Grka,
Sclavi –kod Rimljana, arapski – Seklab, perzijski – Sakalib. Uočava
se da nazivi potiču od šireg pojma koji ima prefiks, osnovu i sufiks:
S-kol (hal, kal...) -ot, Σ-κλ-άβ, S-cl-av, od početnog Šča-bal-ot ili
ob/ov, gde u osnovi imamo b/ø, i zbog spirita, odnosno hijata i
redukcija imamo kako je napred prikazano. Skolot, Sclav i Seklab
znači isto – narod vrhovnog božanstva.
Na sanskrtu śākhā – škola, Schola (lat) – škola, Σχολή (grč) – škola,
Šola (slo), Schule (nem) – škola. Šake su Sarmati bliski srodnici
Skita. Škola je institucija gde se stiče pismenost, a etimologija je
potpuno u skladu sa slovenskim jezikom.
Ima osnova za jednačenje reči Sloven i Jazik (Jezik). Etimologija:
Ja-Zik (Sak, Sakalib, Sarmat, Sloven), još verovatnije (ø)A-Sak =
Asak,42 što je prestonica Asa. Iz ovoga proizilazi da bi mogli jednačiti
Sloveni ~ Saki (Sarmati) ~ Asi (Jasi, Jaziki). Asi su u etimološkoj vezi
sa iranskim Asurama (Bogovima).
_______________
42

Vladimir Ščerbakov, Atlanti, str. 165.
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Imajući napred prikazano u vidu, zaključujemo prema fonemama iz
srodnih reči, da je postojala u početku glasovna grupa skl (pa i sgl,
shl; k=c) iz koje su u kasnijem razvoju jezika redukovani pojedini
glasovi.

mnenje, mniti; mneti – mleti (analogija: Veneti – Mleci; n/l); mleti –
lupetati, blebetati (ukrštanje pojmova);

U sanskrtu ima više pojmova za reč, govor, od kojih ćemo navesti
samo neke: Vā́c (Vač) bukv. reč, govor; Vâk – reč, glas, govor; çruti
(šruti, bukv. „ono što se čuje”); ṛc (rč), reč, pohvala; ṛk (rkgrg) – reč,
hvala, stih; sūkta – „prekrasno izgovoren”; śruti – slušanje; śrava –
sluh (čulo), uho; śravas – zvuk, slava, nagrada; prach – prašati, pitati,
pričati; gir – izraz, reč; gîḥ-jezik.

Na jeziku Pala u M. Aziji: umnili = koji govore.43

U latinskom verbum-reč, prema varijanti naziva boga-Var;
Na srpskom ili hrvatskom neki pojmovi za reč, govor: reč, reći; govor,
govoriti; slovo, sloviti; glas, glasati; priča, pričati; veliti, oriti se, vračati,
čarati (čvarati), kleti; broj, brojati; račun, računati; čuti...
Na staroslovenskom: рѣчь - reč, govor; рєшти, рєщи - reći; слоути,
словѫ, словєши = glasiti, nazivati se, (slušati, čuti, pa i: biti na glasu,
biti slavan); чоути, чоуѭ, чоуѥши = osećati, osetiti; слоухъ,-а =
sluh, uho (uvo), slušanje, glas (vest); слово, словєсє i сло ва =
reč, govor; слоушати = slušati; слышати (слыхати) = slušati, čuti;
глаголъ = reč; глаголати = govoriti; авлѥниѥ (явлѥниѥ) = javljanje;
явлѧти = javljati; боукы = slovo, ѩзык = jezik, narod.
Reč, etimologija verovatno od reči Varek, Verek, Vrag, v/ø.
Manje poznate reči: vakela – ukoriti koga; bugarštica – epska
narodna pesma dugog stiha; bugariti – naricati. Na nekim drugim IE
jezicima: clueo,2,(lat) = biti na glasu, slaviti se (biti čuven); glossa
(glotta) (grč.) = jezik, govor; κλῠ́ω = slušati, čuti; slušati, pokoravati
se; zvati se, biti na glasu; verbum (lat) = reč; cluere (lat) = zvati se,
slaviti se; γλῶσσα = jezik, govor; apel = poziv, javljanje; appellare =
govoriti; etrurski bog reči - PAÔO (Račo); retranski bog reči - RAÔ
(Rač); речь(rus) = reč, govor, jezik; расчёт = račun.
κλύω = glas (kentum!) = slovo, slava (satem!).
Reči koje određuju pojam govora prema korenu-osnovi: Van,
Dan, divinus (divus, dius), i njihovim izvedenicama:
Divaniti – govoriti; divan – razgovor;

вънѧти, въняти = slušati, paziti; мьнѣти, мѣнити = misliti; Вѣдѣти,
Вѣдати= znati;
Reči koje određuju pojam govora prema korenu-osnovi: Bab,
Bob, Bub
bubati (učiti napamet, govoriti koješta), bobot (šapat)
Sve napred navedene reči koje imaju veze sa govorom su u vezi sa
nazivima bogova napred navedenih, sadrže njihove osnove
(suglasničke grupe), prefikse i sufikse (kako je to napred
prikazivano), redukcije glasova i slično.
Prema Herodotu, Sauromate govore skitskim jezikom, ali oduvek govore nepravilno, IV. 117. Ova napomena govori o srodnosti Sarmata
i Skita.
Idući dalje u prošlost, nailazimo na Hrabanusa Mavrusa (776–856.),
koji je 847. godine. bio arhiepiskop u Majncu. On je napisao delo „De
inventione linguarum ab Hebreae usque Theodiscam et notis antiquis”, u kome saopštava da je našao slova filozofa Etika, po narodnosti Skita. O Etiku je poznato da je bio Sloven, da se rodio u Istriji i
da je u prvoj polovini IV veka načinio slova za slovensko pismo, ali
ta slova nisu slična glagoljičkim. Etik je bio ugledan naučnik i poznato
je da je blaženi Jeronim prevodio njegovu knjigu o kosmografiji.44
Da su Sloveni imali svoju azbuku možemo saznati i iz žitija svetog
Jovana Zlatoustog 389. Godine, gde kaže: „Skiti (koje, sudeći po
mnogim dokazima, možemo smatrati Slovenima), Tračani, Sarmati,
Indijci i svi oni koji žive na kraju sveta, prevode Reč Božiju na svoje
jezike.”45
Sloveni su zvali pismo Bukvica ili Bogwedza, bez sumnje zbog toga,
što su pomoću nje propovedali Božiju zapovest i učenje prilikom svečanog kulta. Da su uobičavali da pišu svoje pravne zakone od starina
_______________
Vojislav Trbuhović, Indoevropljani, Pešić i sinovi, str. 247.
Velesova knjiga, Pešić i Sinovi, 2005, str. 37, 38.
45
Ibid, str. 38.
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na tablicama, imamo više neospornih dokaza. U nordijskim sagama
i predanjima važe Vani (Wannen), što znači Sloveni, gotovo bez izuzetka kao prosvećeni.46
U istoriji Češke iz sredine XVI veka, učeni biskup Olomouca Johannes Dubravius izvodi ime Sloven iz sarmatske reči slovo, koja, objašnjava on, ima isto značenje kao verbum na latinskom (Historiae
Regni Boiemiae, 1552) .47
O nazivima naroda
Nazivi naroda prema korenu-osnovi Bar, Ber; Bal, Bel i njihovim
izvedenicama: Sebar (i Sbard), Sard (i Sefard), смръдъ(s.sl)Smerd, Severini, Severani, ὰβορειγίνον (Aboridžini), Spori, Spartanci, Spali, Pelazgi, Sloveni, Skiti – Skoloti, Sglavaci, Sglavajin,
Σκλαβηνοὶ, Σκλάβοι, Sclavini, Sclavi, Seklab, Sakalib, Šake (Sake),
Sarmati, Svev (Sveb, Šveb), Ari (Arijci), Asirci, Rašani (Raci, Rasi)Srbi (Serbi... ), Hrvati (Horvati, Horevi, Rifat), Slovaci, Slovenci, Rusi,
Raseni (Etrusci), Tračani, D(r)ačani, Tirasi, Čeh (Šćek), Bohemi
(Boji), Belgi, Sumeri (Kimeri, Kimbri), Regiones, Rugini, Rujani, Reti,
Kelti, Gali (Galati), Hati (Halti), Heti (Helti), Geti (Gelti), Atlanti
(Altlanti)...
Смръдъ(s.sl), Smerd – prost čovek, podanik, narod. Ovaj naziv se
spominje i u Dušanovom zakoniku. Taj izraz su koristili i Dubrovčani
za označavanje slovenskog naroda u okruženju. Narodi Sebari,
Severini, Spori, Spartanci, Spali i sl. su po etimologiji slični i svi su u
vezi sa vrhovnim božanstvom Svar, Svarog, imajući u vidu redukcije
i alternacije već napred navođene. Od njih su i do danas, od Sibira
pa do Balkana, ostali brojni toponimi, nazivi naselja. Pelazgi dolaze
od osnovnog oblika boga Bela, posebno se napominje da je naziv
prestonice Filipa, oca Aleksandra Makedonskog, bila Pela-Bela.
Rašani (Raci, Rasi), Rusi, Raseni (Etrusci), Tračani, D(r)ačani, Tirasi
imaju sličnu etimologiju koja je vezana za pojam reči-рѣчь; reći рєшти. Nazivi za Srbe i Hrvate imaju sličnu etimologiju, i vezani su
za božanstvo Sunca: Surija, Hors, gde se na osnovu dodaje
_______________
P. J. Šafarik, O poreklu Slovena, Arhiv Vojvodine, str. 36.
47
Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, str. 89, 90.
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nastavak za tvorbu prisvojnih prideva arhaično b ili novije v, i nastavci
za pridevske imenice n odnosno t; kako sledi – Sør-øb-in, odnosno
Hør-øv-at; slična je etimologija i za naziv Sarmat. Etimologija za
Sumere (Kimere, Kimbre) je takođe vezana za vrhovno božanstvo
Sbar, Svar.
Herodot kaže da su Mede nekada svi zvali Arijcima, Άριος
(Herodotova Istorija, VII.62). Naziv je nastao od osnove Bar, sa
smenom b/ø i sufiksom.
Delovi germanskog plemena Svevi (Svebi, Švebi) su se nalazili kao
Sarmati oko početka nove ere u jugozapadnoj Bačkoj. Od njih su
ostali toponimi Šveb-predeo u ataru sela Plavna, i stari naziv naselja
Čeb, sada Čelarevo. Naziv dolazi od vrhovnog slovenskog
božanstva stvaraoca Svara, Svaroga. Etimologija: prema punom
nazivu Šč-var-(ø)b, gde je prefiks Šč = što, var (ver) 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 Ščvarb, č/ø, r/ø. Ova redukcija odgovara nazivu istog
etrurskog božanstva u više varijanti, prema Zagrebačkoj lanenoj
knjizi: ÔFA (Čva), ÔFE (Čve), MFA(Ščva), ÔA (Ča). Znači, Svebi
su se, posle ovog perioda, znatno kasnije „germanizovali”.
Ime Belgija i Belgi potiče od imena boga Bela.
Kretschmer misli da su najbliži indoevropski srodnici, retsko-tirsenski
Pelazgi iz oblasti severno od gornjeg Dunava, već u drugoj polovini
trećeg milenijuma preko zapadnog Balkana krenuli prema Mediteranu i Anadoliji. Prema njemu, ovi Pelazgi čine sa najstarijim Indoevropljanima posebnu lingvističku grupu koju on zove
protoindoevropskom.48
Elam je jedan od Semovih sinova iz Postanja. U Starom Zavetu Elamom se zove predeo zapadno od reke Tigra, na njegovom donjem
toku. Sumeri su ovaj predeo zvali Haltam, a Grci Elimais. Berozova
mediska dinastija je Ninova dinastija. Medisko pleme je bilo glavno
arijevsko pleme koje je otišlo iz Evrope u Aziju i zato se govori o narodu Jafetovu da se on prostirao od Medije do Gibraltara.49
_______________
48
49

Aleksandar Petrović, Praistorija Srba, str. 107.
J. Deretić, Serbi, narod i rasa, str. 40.
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Serbon je naselio u Španiju Ibere iz Male Azije i zato se ova zemlja
nazivala Iberija. Zato se u antičkoj Iberiji nalaze mnoga imena gradova, reka i planina na jeziku Arijevaca. Današnja reka Ebro je Ibar. 50
Jedan od važnijih Jafetovih sinova, iz Postanja, je Gomer. Što se tiče
mesta određenja zemlje Gomer, u tome se slažu zavetoslovci, to je
zemlja Frigija. Naziv Frigija, odnosno Frugija je maloazijski oblik
imena Brugija, prema nazivu brugijskog plemena koje se tu naselilo.
Mogli bismo da zaključimo da su Kimeri i Frižani bili isti narod sa dva
imena, ili pak dva sasvim srodna naroda. Gomere su Asirci nazivali
Gimiri, a Grci Kimeri. Njihovo ime se zadržalo u imenu Krima. Od
njih su Kimbri, sa kojima su Rimljni ratovali, i Cymri, preci Velšana i
Iraca. Kelti i Fruzi (Francuzi) pripadaju ovoj etničkoj skupini. Pretpostavlja se da su se Kimeri raselili po Evropi od 2200. do 1500. godine
pre n.e. Britanci su potomci Gomerovi. Velšani se i danas nazivaju
Kumero, Cymro. Jytland u Danskoj je bio poznat starim piscima
samo pod nazivom Cimbrica Chersonos. Teutoni su deo Kimbra,
Kelti Albiona i Gali-Belgi su isti narod sa Kimbrima, i isti su potomci
Kimera potisnutih od Skita. Čaild kaže da su Kimeri Arijevci srodni
sa Tračanima. Kljakić navodi da su Kimbri – i svi oblici ovoga imena
koji se javljaju u M. Aziji, na Helmu, u oblasti donjeg Dunava i Dnjestra – u stvari Simbri, Imbros od Simbros, i da su u vezi sa korenom
reči Sebar, opšteslovenski Simb(e)ro. Budimir je doveo u vezu Kimere sa Simbra. Strabon kaže da se Kimeri nazivaju i Treri, a oni su
Tračani. Strabon kaže da su Grci Kimbre zvali Kimerima. Džozef
Mede kaže da su Grci koristili za ime Galata i reč Kelte, i da su oni
isto što i Kimbri. Za Germane Diodor kaže da su poreklom od Kimera, a Jevreji ih nazivaju Aškenaz. Ime Gomer je sadržano u imenu
Kimbri, a oni se sami nazivaju Germen, što znači Gomerani. Vels
kaže da su se Gali ili Kelti nazivali i Kimbrima, i da su Rimljani potukli
njihovu vojsku koja je prodrla u Italiju. Njihov kralj se zvao Beleus.
Beleos Kimbros pisalo je na njegovom štitu pronađenom u Eks an
Provansu, gde su bili potučeni, na čudnom pismu nalik grčkom.
U vreme Aleksandra Velikog Mesa-Geti, oni koje je on pokorio, nalazili su se na predelu između Kaspiskog i Aralskog jezera. Ravenski
kosmograf ih stavlja na predeo između Kavkaza i Kaspijskog jezera.
_______________
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U svakom slučaju, ovaj narod se nalazio oko Kaspijskog jezera, sa
njegove zapadne, severne i istočne strane. Istočni narodi su uglavnom Mesa-Gete nazivali Sakima. Na jednom asirskom valjku iz vremena Asurbanipala nalazi se ime Gaga, što je starozavetno Gog.
Ovaj Gaga se pominje kao vladar naroda Saki. Prorok Jezekilj ovoga
Gagu naziva Gog kralj Magoga. Zemlja Mesa-Geta je nazvana zemljom Magoga. Za Sake Herodot kaže da su to Skiti Hamurgi (Amirgi).
Ravenski Anonimus kaže da kod Kaspijskog jezera žive Kaspi i
Amazonke koji se Sarmatima zovu. 51 Za Tubale kaže da su to Iberi
koje i Špancima zovu, a neki i Keltiberima. Tubali su Homerovi Alibes
i Herodotovi Halibes, koje on nalazi zapadno od reke Halisa u Maloj
Aziji. Ime reke Halis je u vezi sa imenom Haliba. Herodot kaže da se
Halibesi nazivaju i Tibarenima. Jevrejsko Tubal je isto što i grčko Tibareni. Josif Flavije kaže da su se Iberi ranije zvali Tubali. Bošar navodi sve pretpostavke o Tubalu i Mešehu i zaključuje da su Tubali
Tibareni iz grčkih zapisa, koji su isto što i Halibi, to jest – Iberi. U prevodu 72 stoji rečenica: kneževi Roš Mešeh i Tubal. To znači Mešeh
sa reke Roš. Vels kaže Moskovi i Rusi su potomci ovih, prvi severnije, a drugi južnije. Ime ove reke Grci su preobličili na Arakses, a
Arapi su je nazivali Roš. To je savremena reka Volga, čije je prvo poznato ime bilo Raša. U Starom zavetu pominje se narod Roš i to su
Rašani sa Volge. Ime ove reke istočni narodi pominju kao Ra, Raš
ili Roš. Persiski i arapski pisci kažu da je Rus osmi Jafetov sin. Arapsko Sekalab obično se prevodi sa Sloveni. Jevrejsko Mešeh je prevedeno na grčki u prevodu 72 sa Moshi, kako se pominju i kod
Herodota. Ben Gorjon kaže da je Mešeh – Rusija. Euzebije Pamfil
kaže da su Moshi kao narod Iliri. 52
Stefan iz Vizanta kaže da se Agatirsi nalaze na Balkanskom poluostrvu i da je naziv ovog plemena u vezi sa Thyrsis Bacchi, to jest sa
Teutom Bakom, kako u Aziji tako i u Evropi; i pominje Ibere, Lige (Ligyes) i u Sarmatiji Gelone. Za Agathyrse, odnosno za rodonačelnika
Agatirsa kaže se da je Herkulov sin prema Pisandaru. Diodor pominje u Trakiji mesto Nisium, to je Niza rodno mesto boga Baka. Ova
Niza je najstarija Niza, i ista se može smatrati da je savremeni grad
_______________
51
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J. Deretić, Serbi, narod i rasa, str. 127.
Ibid, str. 148, 149,161,164.
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Niš. Neki su smatrali da su i Tračani od Teirasa, i da su potom promenili ime i postali Tračani, što je moguće.52
Prema Herodotu, Agatirsi, Geloni i Skiti su braća, odnosno blisko
srodni narodi. Za Tračane kaže da poštuju ove bogove: Dionisa,
Aresa i Artemidu; dok za kraljeve kaže da najviše poštuju Hermesa,
te tvrde da su njegovi potomci. Ovo je sasvim u skladu sa napred
rečenim. Herodotova istorija (IV. 10; V. 7).
Prema jednom svedočanstvu kod Josifa Flavija, koje usvaja i Sveti
Jeronim, kaža se da su Grci nazivali Aškenaze i kao Regiones. Beda
kaže da su Aškenazi Sarmati koje Grci Regiones zovu. Ovo kažu i
Isidor i Sveti Jeronim. Strabon kaže da se jedna reka u Trakiji zvala
Rhegina. Grci su takoće nazivali Regionom stari Epiras, što je savremeni Halkidik. Stanovnike Epirasa nazivali su Regianima. Kolonija Epirašana je Region u Italiji. Možemo zaključiti da je zemlja
Askanija obuhvatala delove zapadne Male Azije, a u Evropi istočnu
i južnu Trakiju i Epir. To što su Aškenazima nazivali i neka plemena
u Trakiji jeste razumljivo, jer se radi o istim srodnim plemenima koja
se nalaze i u zapadnoj Maloj Aziji. Nikola Jorga kaže da su Brugi bili
na desnoj obali Dunava i nazivani su Mezi ili Mizi od strane Rimljana
i Grka. Strabon nalazi na Balkanu: Meze, Bitine, Bebrike, Brige i Mejone. Bebrike i Brige Jorga ubraja u Frige. Iz napred navedenog proizilazi da su ista plemerna naseljavala obe strane moreuza Bosfora i
Dardanela. Arapi su u ranom srednjem veku nazivali Slovene
Aškenazima, a tako isto i Jevreji. Ovo ime se iz Trakije proširilo na
srednju Evropu. Bošar kaže: Aškenaz je Bohemija. Današnje
područje Nemačke je u ranom srednjem veku bilo u svom većem
delu slovenska zemlja, pa su je Jevreji nazivali Aškenaz, kako je i
danas zovu.53
Etimologija za Regiones slična je kao za Rašane, Ruse, Rasene,
Tračane, odnosno vezana za pojam reč, reći (rečem, i reknem,
reknu, reku), gde imamo smenu g/k; kao u reg-bi (arh., pokr.) = reć
bi (pokr) = rekao bih.
Euzebije Pamfil kaže da je Rifat zemlja Sarmatija, koja se u njegovo
vreme prostirala od Urala pa do Nemačke. To su Rapei grčkih pisaca

koji žive na planini Rifejskoj. U Odiseji oni se nalaze u zemlji hiperborejskoj. Rifejci ili ljudi od Rape je staro ime za skitska plemena. To
su Skiti potomci Hiksosa. Poznati zavetoslovac Džon Kito navodi kao
potomke Rifatove među savremenim narodima u Evropi samo
Hrvate, što znači da mu je bilo poznato dalje poreklo Hrvata iz predela oko Urala (John Kitt, Scripture Land, Bel & Daldy, London,
1873).53
Pelazgi su narod po kome je Sredozemno more dobilo ime Pelag.
Pelazgi se pominju i kao Pelagoni, Peloni, Pelasti, Peoni i Panoni;
oblik imena se razlikuje samo zavisno od jezika, mesta i vremena u
kojem se pominje. Durui kaže da su Pelazgi veliki narod koji je prekrivao Malu Aziju, Grčku i jedan deo Italije, gde su ostavili svoj jezik,
po kome je uobličen grčki i latinski, kao i svoje bogove, koje su usvojili Jelini i Italioti. Najstarije proročanstvo u Grčkoj bilo je ono Jupitera Dodonskog, koje Herodot naziva pelazijskim. Prema starim
predanjima, Pelazgi se dele na mnoštvo plemena, koja su južno od
Dunava, između Jadrana i Crnog mora činila tri glavne zajednice:
Iliri, Tračani i Pelazgi. Ova su plemena bila vrlo srodna. U legendama
mnoga božanstva poštovana od prvih naroda Grčke došla su u nju
preko Makedonije i Tesalije. Pelazgi su došli u Grčku sa severa i celu
je zaposeli. Što se tiče Dodonskog proročanstva, kojega spominje
Durui i naziva ga Jupiterovim, to je bilo proročište Jakoboga i nalazilo
se u Epiru, a ne u Grčkoj. Homer pominje prvi put Helene u jednom
delu Tesalije. Helenisti izvode poreklo helenskog imena po jednom
malom predelu blizu Dodona, koji se zvao Helopija. Navodno je u
tom predelu živelo pleme Heli, pa kažu da su to bili prvi Heleni. To bi
značilo da su se po dolasku iz Misira Grci razišli u manjim grupama,
pa je tako jedan deo stigao u blizinu Dodona. Kod Homera Heli se
zovu Seli, a reka Seleja. Sa ovog predela selijskog preselili su se u
Tesaliju. Raseni su se doselili iz Male Azije u Italiju u vreme Serbonovog pohoda, istovremeno kad i njihovi susedi Iberi u Španiju. Odtuda se Tirseni zovu i Sardoni, a Tirensko more se zove i
Sardonsko.54

_______________

_______________
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U vezi sa jezikom Heta Nizejaca, znamo da je taj jezik bio narečje
Arijevaca koje se razlikovalo od jezika hatuških Hurita. Kao glavno
božanstvo imali su boga gromovnika po imenu Tešuba. Pokraj
ovoga kipa boga stajala su dva sveta bika, jednom je bilo ime Seri,
a drugom Huri. Tešub je verovatno samo pralik imena boga Teuta.
Dva sveta bika su predstavljali jedinstvo Arijevaca i Hurita po vrhovnom bogu Tešubu. U ugovoru između hatuškog cara Subiliume i mitanskog cara Matinaza pominju se bogovi kao svedoci. To su Mitra,
Varuna, Indra i Nasatija. U dokumentima na klinopisu iz Hatuše Mitani se nazivaju Hari. U natpisu persijskih careva Ahemenida, na suzijanskom jeziku (koji nije ni arijevski ni semitski) upotrebljava se reč
Hari za Arijevce, aria-, arien u staropersijskim zapisima. Što se tiče
imena mesta kod Nizejskih Heta, ona su čisto arijevska: Mira,
Hurma, Kuvalija, Viluse, Laranda, Salatovar, Zimurlija, Arijana, Sarisa, Vijanovanda (ovo ime prevode kao Vinovanda), Kuvana, Kumani itd. Jezik Nizejaca imao je osam padeža, od kojih su sedam
isti kao kod savremenih slovenskih jezika, i osmi koji nazivaju direktif.
Reči nisu iste, ali su razumljive: dalugi – dugi, vijana – vino, malati –
mleti, sipand – sipanje, daranza – darovnica ili zaručena devojka,
redu –redov, vojnik u pešadiji, kartapu – kartapov ili vojnik na bojnim
kolima itd. Imali su i carinu koju su nazivali lukutum. Ovo ime podseća na zvanje kod Rasena u Italiji – lukomon.55
Olimpiodor i Hrizostom tumačili su Hetim iz Postanja kao І́ νδာν ήθν,
to jest Indijski narod. Oni nisu ovde mislili na Induse, nego na Vende
koje često zamenjuju kod starih pisaca. Ako se misli samo na indijske
Arijevce onda su Vendi i Indi isto, to jest isti narod. Vadel smatra da
je ime Gades ili Kadeš, na Giblataru, poreklom od imena Hati ili Kati.
Isti pisac daje skup podataka o prisustvu imena Heti na Britanskim
ostrvima. Radi se o više stotina naziva mesta izvedenih od ovog
imena. On prikazuje naziv Hati Ari, što znači arijevski Hati, kod Arijevaca u Indiji u obliku hatio Ario.55
Bergman kaže da su Kelti rođaci Tračana, zatim dodaje da su Geti
preci germanskih i skandinavskih plemena. Grci su umesto Geti koristili imena Heti i Keti, pa zatim i Kelti. Bošar navodi da su Jevreji
_______________
55

Ibid, str. 241–243, 246.

Vinko Stojanov

193

nazivali Galate, Chalath, što bi bilo Halat. Haldejci su ih zvali Chalta
ili Chelta, što je sasvim blisko imenu Kelta. Očito je da su imena
Helta i Heta u vezi. Kod Grka su ova dva imena Heti i Kelti – Κήττοί,
Κήλτοί, a kod Latina – Cetii, Celti. Kelti su u stvari Heti, odnosno Geti,
ime koje je bilo prisutno na svim prostorima zaposednutim od arijevskih plemena. 56
Nekoliko puta je pomenuta „Ruskolunj”. Smatra se da je to ime poslužilo kao osnova istorijskom nazivu „Roksolanija”, koji su stranci
iskrivili tako što je došlo do inverzije slova. Postojanje reči kao što je
„greckolunj”u Velesovoj knjizi ukazuje na reč „kolunj”, koja verovatno
označava neko prostranstvo. 57
Velesova knjiga navodi: „Naši oci su bili Kimerci”58
Velesova knjiga u tablicama navodi: D-17. Beše knez Slaven sa bratom mu Skifom. (1) I nasta deoba velika na istoku i oni rekoše:
„Idemo u zemlju ilmersku.” Tako rešiše i stariji sin ostade kod starca
Ilmera. I pođoše na Sever i tamo Slaven svoj grad sagradi. A brat
njegov Skif kraj mora beše i beše star i imaše sina svojega Venda,
a posle njega beše unuk koji vladaše stepama južnim.
Objašnjenje: 1 – Slaven i Skif – Prvobitno su naseljavali Ruskolaniju
sa centrom na Donu, zatim je Slaven otišao na sever u zemlju Ilmeraca, gde je osnovao Slavensk, kasnije Novgorod.
Objašnjenje F-5: 1 – Skiti, Anti, Rusi, Borusi, Surožci – sva ova plemena potomci su arijevske krave Zemun i zato su Kravenci (Zemunci). 2 – „.Ilira naših rođaka” – drugim rečima, po VK Iliri su takođe
slovenskog roda, što potvrđuju i neka novija istraživanja.
Tablica D-31: Ostadosmo sami jer nas Jazgi napustiše i odoše na
jug.
Tablica D-41:Tada nas je otac Or (Arij) predvodio, Kij je vodio Ruse,
Šćek je vodio svojepleme a Hrvat svoje Hrvate. A pošto smo mi unuci
bogova odvojiše se Hrvat i Šćek od drugih, a mi naselismo karpatske
gore.
Ostrvo Rigen se u svim istorijskim hronikama pominje kao slovensko.
Na njemu se nalazio grad Arkona sa čuvanim slovenskim hramom
_______________
J. Deretić, Serbi, narod i rasa, str. 271–273.
Velesova knjiga, Pešić i sinovi, 2005, str. 53.
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Ibid, str. 66.
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Svetovida. Sam naziv „Rigen” očigledno potiče od imena slovenskog
plemena Rugi. Dakle, ako se ranije Pomorje završavalo poluostrvom
Rigen, posle Kimbrijskog potopa ovo poluostrvo moglo se pretvoriti
u ostrvo. Pod „Redarijima” Maš podrazumeva stanovnike grada
Retre. Međutim, u istoriji je poznat slovenski narod „Reti”; osim toga,
u današnjoj Švajcarskoj u upotrebi je retoromanski jezik, to jest jezik
romanizovanih Reta. 59
Bolonjac Ferdinand Cospi definiše Dempstera kao „veliku govoreću
biblioteku”. Profesor u Pizi bi gurnut preko Camilla Guidia, od Volterra, da tretira antiku Etrurske. Piše, za kratko vreme „De Etruria regali libri septem (O kraljevini Etrurskoj u sedam knjiga)”, ali je to delo
ostalo u rukopisu prilično dugo, više od veka, dok ga Englez Thomas
Coke ne objavi u dve sveske, 1723. i 1724: Thomae Dempsteri de
Etruria regali libri VII nunc primi editi, curante Thoma Coke, Firenca,
sa „explicationes et conjecturae” firentinskog senatora Philippa Buonarrotia. To je prvi napor da se prikupi u bloku sve što se tiče istorije
i civilizacije etrurskog naroda. Mašovo delo je izdato 1771.60 Pohranjeni predmeti su nađeni 1687–1697, što isključuje mogućnost falsifikovanja artefakata.
Etrurci i njihovi preci Pelazgi, Tireni, imali su ogroman uticaj na formiranje prvo grčke a potom rimske kulture. Preci ili najbliži rođaci
širom sveta poznatih boginja i bogova Zevsa, Minerve, Junone, Semele, Apolona, Marsa, Neptuna, Une, Aplu bila su etrurska božanstva. Proslavljen mnogobrojnim podvizima, heroj Heraklo, koji je sve
te bogove uzdigao na Olimp, bio je poznat Etrurcima pod imenom
Herakle i smatra se njihovim praroditeljem. Nije tu reč o preuzimanju,
pozajmljivanju, već o genetskom sukcesivnom nasleđu. Pelazgi (ili
Pelasgi), čije ime srećemo već kod Homera i Hesioda, bili su jednog
korena, autohtonog etnosa Helade. Po svedočenju Eshila, oni su
imali prostrano carstvo koje je uključivalo Tesaliju, Halkidiki, Dodonu
i Argos, a Herodot saopštava da se sama Helada prvobitno nazivala
Pelazgija.61
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Samo ime grada Sarmizegetusa, koje je vezano za gubitak slobode
i pad pod vlast Rima, govori da su u njemu ravnopravno boravili
Sarmati i Geti. U tom cilju treba raščlaniti to ime na delove i pri tom
odbaciti, kao prvo, latinski dodatak us-a, a ono –ze-, koje povezuje
imena Sarm(ati) i Get(i), pročitati kao st. slov. „иже” (pošto latinski
ne poznaje „ж”), a sa značenjem naše sveze „i”, te ćemo dobiti jasnu
sliku o tadašnjem etničkom sastavu stanovništva tog grada
(Sarmi-že-getuza = Sarmati i Get-uza). Kod ovoga se mora dodirnuti
i pitanje „hijatusa” u odnosu na Sarmate od vremena VIII veka pre
Hrista, kada su ih Skiti istisnuli iz Ukrajine i južne Rusije, do njihove
nove pojave u istorijskim izvorima perioda Velike seobe naroda. Čini
se da je ovde dato jedno od mogućih rešenja.62
Početkom 300-tih godina Sarmati su zabeleženi kao Limigantes i Ardagarantes. Za čuvenog istoričara G. Vernadskog očigledno je da
su Jazigi – sarmatski Limigantes – Limig-Antes – Anti – Sloveni, a
da su Ardagantes Ardagar-Antes – Anti – Sloveni. 63
U XVII i XVIII veku nije ništa neobično za srpske naučnike iz Nemačke da u naslovima studija, leksikona i gramatika o Srbima govore
kao o Vandalima: Didascalia seu Orthographia Vandalica; Enchiridion Vandalicum; Lexicon Vandalicum; Linguae Vandalicae ad dialectum districtus Cotbusiani; Ortographia Vandalica; Principia linguae
wendicae quam aliqui wandalicum vocant; Rudimenta Gramaticae
Sorabo-Vandalicae Idiomatis Budissinatis; versio Vandalica Praestandi homagii fidelitatio. Tako je puno ime Societatis Jablanovicae,
društva osnovanog u Lajpcigu u cilju unapređivanja naučnih istraživanja i objavljivanja slovenskih stidija, u XVIII veku, uključivalo sledeće etničke elemente: „Akta Societatis Jablanoviaae de Slavis
Venedis, Antis, Vilzis, Sorabis aliquid de Vandalis et Henetis”.64
Profesor Klinge, sigurno jedan od nepristrasnih i obaveštenijih autoriteta za ovu oblast, veruje da je stara Rusija (Русь) osnovana u baltičkoj Slaviji (H. Lowmianski, O znaczeniu nazwy Rus w X-XIV wieku,
KwA 1, 1957. J. Otrebski, Rus, LpS 8, 1960. S. Rospond, Pochodzenie nazwy Rus, RoC 38, 1977. G. Schramm, Die Herkunft des

_______________

_______________

A. G. Maš, Retra – poslednje slovensko svetilište, str. 233.
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Ibid, str. 29, 30.
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Namens Rus, FoG 30, 1982. Г.Ф. Ковалев, Еще раз о
происхождении этнонима Русь, Acta Balto-Slavica XVII, 1987).
Tačnije, profesor Klinge veruje da je stara Rus΄ osnovana u delu baltičke Slavije kojim su vladali Rujani, „narod čuven po svojim trgovačkim i ratnim pohodima”. Jedna zanimljiva činjenica u prilog
Klingeovoj tezi jeste ona da se u nekim srednjovekovnim dokumentima Rugini nazivaju Ruscis: „Qui primitus Ruscis ad praedicandum
direktus vis evasit”, 969.65
Nazivi naroda prema korenu-osnovi Van, Dan i njihovim
izvedenicama: Veneti (Vendi, Vindi, Anti, Heneti, Vandali...), Stavani,
Indi, Sigini (Singini), Uinen (Uajani, Uenen, Veani), Jovan (Javan),
Danci, Medi (Manda), Mitani, Feničani, Panonci, Español
(Španjolac).
U Starom zavetu Madaj, to jest Medi, prikazan je kao jedan od sinova
Jafetovih. U jednom oštećenom zapisu iz vremena Hamurabija govori se o nekim narodima u severnoj Varduniji i pominju se Manda,
to jest Medi. Nebrod se dovodi u vezu sa Medima koji su osvojili Vavilon. Manda se pominje u zapisima iz vremena Sargona I, sina Ninovog. Mada ili Manda su jedna indo-arijevska mešavina iz koje
uzastopno izbijaju Nesiti, Mitani, Kimeri, Medi i bar delimično Skiti;
isto tako grupa kentum (Hititi) i ona satum (Mitani). Medima se ne
nazivaju samo Arijevci iz Medije i Arijane, koji se pojavljuju i u Mesopotamiji, nego i razna srodna plemena iz Male Azije, uključujući i Kimere, koji su bili u Maloj Aziji i iznad Crnog mora, odakle su otišli na
zapad sve do Britanije.66
Veoma je važan podatak koji nam ostavlja prorok Jezekilj, kad
pominje Jovana iz južne Arabije: „Vedan i Jovan iz Uzala...”. Jovan
se nalazi i u Postanju Staroga zaveta kao naziv za grupu srodnih
naroda (sinovi). Bošar kaže da se ovo ime pominje i kod Grka kao
Ίωύαν Jovan, od koga su oni napravili prvo „Jaon”, kao što se nalazi
u Ilijadi, pa zatim Jon.67
_______________
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Herodot pominje i Sigine sa Dunava (V, 9), po kojima je rumska
tvrđava Singidunum dobila svoje ime. Strabon za Sigine kaže da su
oni na Istoku usvojili persijski način života. Podunavski Sigini su otišli
na Istok zajedno sa Medima i naselili se u zemlji poznatoj pod imenom
Karmanija, koja se pominje kao Sigestan el Kerman ili Sirjan.68 Iz naziva grada se vidi da je naziv naroda bio Singini, osnova je nastala od
Vin, gde je izvršena smena v/ø, gde imamo spiritus, zatim usled palatalizacije i alternacije od h dobijeno s, a na osnovi imamo sufiks.
Ako pogledamo „Žitije sv. Kolumbina”, saznaćemo da se on oko 610.
godine doselio u Brigancijum (Breganc) i bavio se preobraćanjem u
hrišćanstvo lokalnih Veneta, koje su nazivali i Slovenima. Brigancijum se nalazio na obali Bodenskog jezera, koje je u prošlosti i ne
bez razloga nosilo naziv Lacus Venetus sive Brigantinus. Znači da
su Veneti bili Sloveni a ne Kelti. Na taj način je nesumnjivo utvrđeno
prisustvo značajnih masa Slovena u oblasti Bodenskog jezera oko
610. godine. Štaviše, navod da su ti Sloveni bili Veneti ukazuje na to
da su ovde bili vekovima. Nije bez značaja ni to što se na prostoru
severno od Bodenskog jezera pa sve do Dunava nalazila provincija
Vindelicia, sa očitim korenom „vind” ili „vend” što je bilo sinonim za
Slovene. Njen glavni grad bio je Augusta Vindelicorum, sadašnji
Augsburg. Sam naziv „vindelikorum”, kad se raščlani, postaje jasan.
U toj oblasti tekla je reka Licus, pa je dakle naziv značio „Vindi koji
žive uz Liku”. Sloveni su od pre naše ere bili prisutni južno od izvora
Rajne. Ti Veneti su dali ime oblasti Veneciji, a bili su prisutni i južno
od Alpa i na severnoj obali Jadranskog mora.69
Što se tiče Stavana, naroda u Pribaltiku, etimologija je poznata: StaVani, znači srodnici Veneta.
Etimologija naziva Español (Španjolac) je: (E)s-pañ-ol. Nijedna reč
u španskom jeziku ne može počinjati grupom s+konsonant, jer se u
tom slučaju dodaje zaštitno e. Slično je i sa imenom Esteban
(Stevan, Stjepan). Ovo dodavanje vokala nije usamljeno, slično
imamo i kod vedskog Isvara, i mađarskog ispan (župan), što su
Mađari verovatno preuzeli od stanovnika Panonije nakon
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doseljavanja. Ovu karakteristiku su u Španiju verovatno preneli
Vandali, Svevi i Boji nakon pohoda u Španiju i severnu Afriku.
O nazivima reči za pojmove služenja
U vezi sa osnovom Bel, Ber...
Na grčkom i latinskom σκλάβος, sclavus – rob. Na stroslovenskom
слоушати – slušati srodno je sa слоути – glasiti, (σ)κλῠ́ω – slušati,
pokoravati se. Iz napred navedenog bi mogao da proizađe pojam
služenja, sluga. Ovo je znak da su grčki i rimski lingvisti odlično poznavali slovenske jezike, i da su to svoje znanje zloupotrebili i pojam
sluga, rob preneli na naziv naroda. Mnogi lingvisti i istoričari
pokušavali su da objasne poreklo korena slov. Polazeći od „Sklavina”
i „Sklavena”, koje pominju Jordan i Prokopije, neki su to ime dovodili
u vezu sa latinskom reči „sclavus”, što znači „rob”.
Na latinskom servus – rob, sluga; servere – čuvati; servire (it) – služiti; serius, serus – verba, razgovor; σερβίρω – servirati. U savremenom srpskom jeziku od osnove ser nisu sačuvani ovi pojmovi, no
sačuvani su kod drugih Indoevropljana. I ovde dolazi do zloupotrebe,
do jednačenja reči naroda i služenja, čak i tvrdnje da naziv za narod
proističe iz naziva za robove kod Rimljana.
Verovatno je sličan slučaj sa helotima, spartanskim robovima –
εἱλώτης.
U vezi sa osnovom Ban, Van...
Na latinskom ancilia – sluškinja, robinja. Novolatinski ancile – rob,
prema nazivu koji se koristio na tržnici robova u Dubrovniku.
Možemo samo reći da se u kasnijim delovima Rg-Vede reč dāsa
upotrebljava u značenju „sluga”. Moguće je da je dāsa u vezi sa dis,
dus, dius, deus.
U vezi sa osnovom Bab, Bob...
Na latinskom famulus (starolat. famul) – sluga, rob; famozus –
glasovit, slavan, na glasu; fama – glas, priča; fabula – pripovetka,
razgovor; faba – bob!
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Iz napred navedenih primera, za tri osnove koje su uočene, i od kojih
se izvode nazivi za glavna (solarna) božanstva, koja su u etimološkoj
vezi sa nazivima naroda i reči govora, zaključujemo da su etimološke
veze bile očigledno univerzalne za dalju diferencijaciju reči govora,
slušanja i služenja.
Ekstrapolacije
Beograd (Sngidunum) je veoma staro naselje još iz antičkog perioda
poznato pod nazivom Singidun. U pogledu etimiologije primećujemo
da je naziv složenica: Singi-dun. Prvo ćemo se pozvati na Herodotovu Istoriju: ...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 kaže da su Sigini – skitski
narod koji je stanovao na severu od Istra (donjeg Dunava), a po Orfeju i Strabonu i u Aziji. To su, prema Herodotu, bili nomadi u današnjoj mađarskoj ravnici. Ligijci (ili Ligurci) su narod koji je stanovao
između Pirineja i Alpa, otprilike od današnjeg Marselja do Pize (V.9).
Možemo da zaključimo da je, po Herodotu, prvi deo prema Siginima.
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 poraza od
Grka i Makedonaca, u povlačenju podigli njihovo utvrđenje Sigidun.
Oni su mogli samo da ga obnove. Po Strabonu, šire područje Singiduna naselili su pripadnici plemena Skordiska (etimološki isto što i
Sardi/Pelasti, Sbardi, Sefardi), koji se behu izmešali sa ilirskim i tračkim stanovništvom. Izgleda da su oni potpuno izgubili svoje jezičke
osobenosti, ili su im bili potpuno srodni, jer iza njih nije u jezicima
ovog područja ostalo ozbiljnih tragova, što se vidi i iz dosad nabrojanih toponima.
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 talasokratije, Etruraca i Kartaginjana) Indoevropljana (bliskih slovenskih
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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 Atlantiku u Francuskoj. U tom slučaju bismo imali u zapadnoj Evropi
Pred-Kelte, u ovom slučaju uglavnom Baske i Gaskonjce, koji su u
daljoj prošlosti zauzimali daleko veći prostor, i indoevropske Kelte,
srodnike Slovena.
Bohemija, Bojka. Ova zemlja je nastanjena narodom poznatim kao
Bohemi, 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 razloga
lingvističke prirode. Očigledno je da je osnova reči Boh, koja je samo
jedna od varijanti: Bog, Bok, Bak, Bug i sl., gde je, nakon poznate
smene h/j, dobijena druga osnova Boj, a pored nje, zbog raznih
palatalizacija, zabeležene su i druge varijante: Bos, Bus, Bož i sl.
Poznato je da reč Bog nije stigla do zapadnih Indoevropljana, ona
postoji kod slovenskih bliskih indoiranskih srodnika, no ni kod njih
nije poznata kao reč koja označava opšte apstraktno glavno
božanstvo. Mađarski istoričari izričito ističu da je već prije prodora
Huna na tom području bilo Slovena.70 U obradi povesne građe Gy.
Dudás u razdoblju prodora skitalačkih naroda u Podunavlje utvrđuje
da su onde već bili Sloveni i Bugari,71 bez ikakvih turanskih “Bugara”
u to vreme! Konstantin 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. Podsećamo da
se u Velesovoj knjizi na više mesta nalazi oblik Šćek. U Crnoj Gori
je poznato prezime Šćekić, a imamo i reku Bojanu. Stoga ćemo
izučiti etimologiju reči Čeh. Ovu etimologiju izvlačimo od punog
oblika glavnog božantva: Ščъ-bol-ъg = Ščeh, nakon redukcije b=ø,
smene ol = u, preglasa u = e i smene g/h. Od Ščeh se skraćenjem
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.
_______________
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Iz analogije (H)atlant – (H)altlant (Aldland), 72 sledi Hat = Halt, Het =
Helt, Get = Gelt, Got = Golt, znači isti oblik kao i kod Kelta, Galata
(Gala). Takođe imamo God = Gold, Geld (Zlatno i okruglo kao Sunce,
zlatni novac, God – prsten na preseku drveta). Gott (ger) – Bog i
naziv naroda; God (engl.) – Bog. Iz napred navedenog proizilazi da
etimologija za ove narode i božanstva proizilazi iz osnove za solarno
božanstvo Bal, Bel, kako je to napred prikazivano.
Već je rečeno da se počeci arijevske civilizacije moraju pomeriti nekoliko hiljada godina pre najstarijeg vedskog razdoblja; a kada se
početak postglacijalnog doba pomeri na 8000. pre Hr. nije uopšte
iznenađujuće što se počeci arijevske kulture pomeraju u vreme pre
najstarijeg vedskog perioda, koje seže do 4500. pre Hr. Ima mnogo
odlomaka u Rg-Vedi koji jasno otkrivaju polarne atribute vedskih božanstava ili tragove drevnog arktičkog kalendara; dok nam Avesta
nedvosmisleno govori da je srećna zemlja Airyana Vaêjo, ili Arijevski
raj, bila smeštena u oblasti gde je Sunce sijalo samo jedanput godišnje, kao i da je bila uništena nailaskom snega i leda, koji su klimu
učinili oštrom i uzrokovali migracije na jug. Ovo su jasne i jednostavne tvrdnje, i kada ih uporedimo sa onim što na osnovu najnovijih
geoloških istraživanja znamo o glacijalnom i postglacijalnom dobu,
ne možemo izbeći zaključak da je poreklo Arijevaca istovremeno i
arktičko i interglacijalno. 73
Prema N. Nodilu: Kako je čuti, Perun je bog na visokom mjestu, bog
preugledan; ognjem nebeskim silovit, on gromom satire rušitelje
ugovorenog mira i krivokletnike na narodnom sudu… Dodamo li
tome etimologiju Perunovog imena, koje dolazi od slovenskog korena per-, odakle starosl. pьrati = udarati, prati, u Perunu je čisto oličen grom, trijes, koji udara i lomi, a nije munja, koja samo seva. No,
sudeći prema napred navedenom, koreni i osnove za božanstva idu
sasvim drugačije, obrnuto, svi ti pojmovi (u ovom slučaju: prati, udarati) se izvode iz reči samog božanstva.
U razdoblju od druge polovine III do prve polovine II milenijuma pre
n.e. u dolini reke Ind cvetala je visoko razvijena gradska civilizacija.
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BBVAR, II/28, Poglavlje, Bács-Bodrog vármegye története, 8. odel.
BBMON, I/57. Obrada je vezana za radove istoričara: P. Hunfalfi, F. Pulszky, S. Márki,
J. Révész, J. Ivái dr.

201

73

Vladimir Ščerbakov, Atlanti, str. 90.
B. G. Tilak, Arktička pradomovina Veda, str. 37.
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Bili su to utvrđeni gradovi, urbanistički planirani, geometrijski pravilni,
sa zidinama i građevinama od pečene cigle, kućama za stanovanje,
zanatskim kvartovima, irigacionim kanalima velikog kapaciteta. Sudeći po ljudskim skeletima, rasutim po ulicama, gradovi su pretrpeli
osvajačke napade.74
Nema jedinstvenog mišljenja o uzrocima propasti te indske civilizacije, a hipoteza o Arijevcima kao razoriteljima gradova doline Inda
ima i brojne protivnike. Izmena datuma nestanka gradova doline Inda
oko 1200–1000. godine pre n.e., ili njihovo neznatno približavanje
vremenu prodora u Indiju, morala je izazvati prigovore.74
U zajedničko mitološko nasleđe ulazi pre svega postojanje dve klase
mitoloških ličnosti: ved. deva – av. daeva i ved. asura – av. ahura.
Razlika između RV i Av. ogleda se u tumačenju ova dva reda. U RV
deva su bogovi, u Av. – daeva su demoni. U pogledu druge klase suprotstavljenost nije tako oštra: ahura u Av. označava samo bogove
(upor. Ahuramazdā), dok je u RV asura epitet boga (pre svega iz
klase Aditija: Mitre, Varune i dr.), ali označava i klasu demona. U daljem razvoju na indijskom tlu reč asura u mlađoj vedskoj književnosti
stiče negativan predznak, a stalna borba između klase bogova –
deva i njihovih protivnika – asura odrazila se u mitologiji brahmana.74
Sauti reče: slušao sam svete pripovesti, raznolike i predivne, koje je
Krišna Dvaipajana spevao u svojoj Mahabharati, a Vaišampajana kazivao u celosti na svečanosti Zmijske žrtve kraljevskog mudraca Đanameđaje, čelnika svih glavara, Parikšitovog sina. Zadivljen onim
što sam čuo, ja se dadoh na put i posetih mnoge svetinje i svete
vode, te stigoh u zemlju koja je omilela dvorođenima, zvanu Samantapanćaka, gde nekada boj biše deca Kurua i Pandua i radi kojih
se svi vladari zemaljski podeliše na dva tabora (Mahabharata, I.1.I.).
Izgleda ipak da je glavni uzrok propasti te drevne indske civilizacije
sukob bliskih naroda čija su glavna božanstva bila prema osnovama
Bar, Var... i ona sa osnovom Van, Ven, Vin... Posle je došlo do potpune integracije ovih IE naroda. U Indiji su blago preovladala verovanja i naziv naroda sa osnovom (V)ind, dok je u Persiji (Iranu)
preovladalo verovanje i naziv naroda prema osnovi Bar, Per.
_______________
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Rg Veda, Pešić i sinovi, str.12, 13, 14, 18.
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Aškenazi, Kazari. Persiski i arapski naziv za Slovene je Sakalib. Homerov naziv za Skite je Skoloti, koji ima iste ključne samoglasnike
kao persijski naziv. Latinski naziv za Slovene je Sclavi. Podvlačimo
srodnost Skita i Sarmata. Sake ili Sarmati u srednjoj Aziji (istočno
od Kaspijskog jezera, gde su susedi Persijanaca), gde bi naziv Sake
bilo jedan od redukovanih naziva za Slovene, odnosno Sarmate. U
ovom kontekstu naziv Aškenaz ima značenje »Od-Saka«, gde je fonema n nastavak za građenje prideva, isto kao t u nazivu Skit, ili b/v
u nazivu Serb ili Horev. Naziv Kazar ima takođe značenje govora i
božanstva, kao i u reči Sloven. Ka-zar je redukcija od Ka-Bar, b/Ø, i
Ø/spiritus (zbog izbegavanja hijatusa) = h/s. Prema glavnom božanstvu funkcija govora = kazivati, kazati. Kozak, Kazar, asocijacija sa
predstavom gl. božanstva, kod Ukrajinaca Peruna, boga gromovnika, koji je predstavljan u liku bradatog jarca. Tu istu pojavu imamo
i kod Etruraka, gde glavno božanstvo Tinija (gromovnik) ima nadimak Kaperči – jarac(?), analogija prema italijanskom caperci-divojarac. Prema napred rečenom, etimološki, Kazari na priobalju Crnog
mora ne mogu biti samo mongolskog porekla jer se radi o reči slovenskoig porekla. Očigledno se radi o državi kao savezu raznoraznih
plemena, slovenskih i mogolskih (tatarskih), gde su u jednom trenutku u vođstvu preovladala mongolsko-turanska plemena.
Prema B. G. Tilaku: nekada se mislilo da je ideja o potopu došla u
Indiju iz semitskog izvora, ali su ovu teoriju naučnici odavno napustili,
pošto se priča o potopu nalazi u tako drevnoj knjizi kao što je Šatapatha brahmana, pri čemu je utvrđeno da datira pre 2500. pre Hr. na
osnovu činjenice da se izričito vezuje za položaj Krittikâs, ili Plejada,
na istoku. Očigledno je, međutim, da je priča o potopu arijevskog porekla i u tom slučaju se poreklo izveštaja o poplavi koji nalazimo u
Vedama i Avesti mora tražiti u istom izvoru. Može se takođe primetiti
da je Jima, za kojeg se kaže da je napravio Varu u Avesti, tamo opisan kao sin Vivanghata, a Manu, junak indijske priče, iako u Šatapatha brahmani ne dobija nijedan epitet u vezi sa poplavom, veoma
često se u vedskoj književnosti opisuje kao sin Vivasvata (Vaivasvata), iranskog Vivanghata (Shat. Brâh. XIII, 4, 3, 3; Rig. VIII, 52,
1). Jama se u Rg-Vedi (X, 14, 1) takođe naziva Vaivasvata. Ovo pokazuje da bismo – uprkos tome što je Jima junak u jednom izveštaju,
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a Manu u drugom, i što se kaže da je u jednom slučaju potop uzrokovan ledom, a u drugom vodom – mogli smatrati da se ova dva izveštaja odnose na isti geološki fenomen.
Međutim, nema sumnje da je obožavanje ovih elemenata kao manifestacija božanske moći već bilo ustanovljeno među nepodeljenim
Arijevcima u arktičkoj pradomovini, a poslepotopske arijevske religije
razvijene iz drevnog sistema obožavanja i žrtvovanja. Videli smo da
Rg-Veda pominje drevne žrece ove rase kao što su Manu, Angirasi,
Bhrigui i drugi, a činjenica da su svoja žrtvovanja završavali za
sedam, devet ili deset meseci, dokazuje da su bili žrtvovatelji nepodeljenih Arijevaca u njihovoj arktičkoj pradomovini. Upravo ovi žrtvovatelji vršili su prvobitno žrtve tokom leta od sedam ili deset meseci
i poštovali promenljiva božanstva, prinoseći ponude. A kada se
Sunce spusti ispod horizonta, žrtvovatelji su, prirodno, završavali
svoje obrede i prinosili svoje ponude jedino Vritrahanu, glavnom junaku bitke sa demonima tame da bi, osnažen njihovim ponudama,
vratio svetlost zore svojim obožavateljima. Ne tvrdim da je razrađen
sistem žrtvovanja postojao u međuledenom dobu, ali smatram da je
prinošenje žrtava bio glavni ritual prvobitne arijevske religije, te da
je pogrešna tvrdnja da potiče iz postglacijala.
Postoji tvrdnja da su reč (Ṛik), žrtvena izreka (Yajus) i pesma
(Sâman) – emanacija Vrhovnog Puruše ili bogova; stoga moramo
zaključiti da je predanje o večnosti Veda ili njihovom božanskom poreklu staro koliko i sama Veda.
Pokazali smo da je poreklo vedske religije u interglacijalu. Arktički
karakter vedskih božanstava ipak u potpunosti dokazuje da su sile
prirode koje su oni predstavljali već prvobitni Arijevci odenuli božanskim atributima u svojoj pradomovini oko Severnog pola, ili na palnini Meru, prema Puranama. Kad je polarna domovina uništena
usled glacijacije arijevski narod koji je preživeo ovu katastrofu poneo
je sa sobom veći deo svoje religije i običaja.
U severnoj Holandiji, u Friziji, 1869. godine je otkriven starinski rukopis, koji je nazvan „Ura Linda Buk” – knjiga porodice Over de Linden. Ona pretstavlja istoriju starih Frizijaca. Frizijci su verovali u
jednog boga. Pominje se sveštenica Burgtmaad. Njeno drugo ime je
Min-erva. Ime frizijskog kralja glasi – Mino. U „Ura Linda Buk” govori
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se o trgovini Frizijaca sa Feničanima, o moreplovcu po imenu NeefTuna i njegovom rođaku Inka. Dalje se u knjizi govori o potopljenoj
zemlji Atlan. Ona veoma podseća na Atlantidu. Navodi se i godina
nastanka knjige: 3449. godina posle potapanja zemlje Atlan (varijanta imena zemlje – Aldland).
„Čitavo leto Sunce se skrivalo iza oblaka… Vazduh je bio težak u
mučan… Tada se i razlegao zemljotres, koji kao da je najavljivao
smak sveta… Aldland, koju moreplovci nazivaju Atlan, nestala je…
Tlo je gorelo ne samo u zemlji Finda, već i u Tvisklandu… Šume su
plamtele, i svu zemlju je prekrivao pepeo kada bi dunuli vetrovi iz
tog pravca… Sve je to trajalo tri godine, zatim je zavladao mir, i ponovo su se pojavile šume… Narod Finda naselio se na nenaseljenim
područjima…”
„Inkini brodovi u luci Kadik odvojili su se od Nef-Tunine flote i otplovili
u zapadni deo Okeana. Moreplovci su se nadali da će tamo uspeti
da pronađu barem neki planinski deo potonule zemlje Atlan, koja se
možda sačuvala i da će tamo moći da se nasele… A Nef-Tuna je zaplovio u Srednje more. O Inki i njegvim drugovima ništa se više nije
čulo…”
Ovo je drugi izvor, pored Platonovog dela, o legendarnoj zemlji Atlantidi. 75
I kod Sumera je zabeleženo slično sećanje u epu „Gilgameš i Enkidu”, gde se spominje da je „Enki u podzemni svet zaplovio”… „Kljun
lađe careve, poput vuka voda proždire, u krmu lađe Enkine, kao lav,
voda udara.”75
Verovatno je na uspomenu božanstvenog moreplovca Inke iz Frizije
(Frigije) u Južnoj Americi kasnije formirano carstvo sa nazivom Inka,
gde se poštovalo božanstvo Sunca. Prema istom se verovatno odredio i naziv planinskog lanca Anda.
Mora se postaviti pitanje o zaostvštini Frigijaca, u vezi Inke i Atlantide
iz Ede, da li je slučajno Kolumbo mislio da je otkrio zapadni put za
Indiju kada su ga američki Indijanci dočekali kao božanstvo (kao
belog čoveka, mogućeg srodnika Inke), i da li je o tome imao neka
predhodna saznanja. U principu se znalo da su još Rimljani trgovali
_______________
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Vladimir Ščerbakov, Atlanti, str. 89–92, 105, 106.
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sa Kinezima – put svile, arapski trgovci su takođe trgovali sa Kinezima, a Kinezi su sa brodovima stizali do Indije, Arabije i istočne
obale Afrike. Prirodno je očekivati da Kolumbo, kao iskusan pomorac, prvo očekuje na svom putu Kinu, a ne Indiju (ako nije znao za
Ameriku). Ovo pak indicira da je imao neka saznanja o moreplovcu
Inki, kad je za kopno koje je pronašao smatrao da je Zapadna Indija,
a naziv je verovatno prema Inki (Vindskog -Feničanskog porekla, a
ne prema Indiji).
Očigledno je prisustvo Indoevropljana u Egiptu još od ranog dinastijskog perioda, početak oko 3100. godine p.n.e., jer se u arhajskom
egipatskom jeziku pojavljuje reč Faraon, titula obogotvorenog vladara u Egiptu. 76 Neki istoričari prisustvo Indoevropljana vezuju za
invaziju Hiksa, koji preuzimaju vlast u 15. dinastiji drugog međurazdoblja (1674–1549. p.n.e.) Srednjeg Kraljevstva.
Zaključak
Imajući u vidu napred rečeno, imajući u vidu brojne primere, možemo smatrati da je potvrđena osnovna postavka, koja je univerzalna, o etimološkoj vezi između pojmova za reči glavnih (solarnih)
božanstava, govora, naroda i slušanja (služenja).
Ovakva etimološka razmatranja i analize mogu nam pomoći u istoriografiji, na primer, kako je to napred rečeno za Boheme, u vezi sa
ranijim tvrdnjama da su to Kelti. Međutim, iz lingvističkih razloga to
je nemoguće – reč bog nije stigla do zapadnih Indoevropljana, jer je
veoma lako izvršiti etimološko jednačenje Bohema sa Česima, i potvrditi istorijski kontinuitet naziva naroda i zemlje.
Takođe se vidi u dosadašnjim izučavanjima nastanka naziva za božanstva i narode veliki haos u korenima iz kojih je pokušavano da
se izvedu nazivi. Sada je to mnogo jednostavnije, koreni za izvođenje naziva za božanstva su primarni, a sekundarni su oni pojmovi
iz kojih je pokušavano izvođenje naziva za božanstva. Dakle – sve
obrnuto.
_______________
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Kristina Šekrst, Igor Uranić, Staroegipatski jezik, Zagreb, 2014, str. 14, 15.

207

Mарија Шолаја, Вајска

РУСНАЦИ ИЛИ РУСИНИ

Ми за себе кажемо да смо Руснаци: мушка особа je Руснак, а
женска особа је Рускиња. Наш говор је – руски. Ми говоримо
руски, деца су нам – руска, школе су нам – руске, читамо и
пишемо – руски, наша имена и презимена су – руска, наша вера
је – руска, наша црква је – руска, наше књиге и новине су – руске,
наша села и куће су – руске, обичаји и навике су – руске, ношњe,
песмe, игре су – руске, инструменти су – руски, наше ткање и
наши везови су – руски.

Русинско етничко подрује на Карпатима
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Никад нисмо чули од наших предака да смо нешто друго већ
само да смо Руснаци, руски народ, руске народности. Нас
Руснацох у селима Срби су називали Русима до Другог светског
рата. Сада нас називају Русинима: мушкарац је Русин, а женска
особа је Русинка, мада ми сами себе никада тако не називамо.
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Бања Луку, Прњавор, Дервенту, Стару Дубраву, Јаблок (како је
написао отац Симеон Хромиш, Кршћански календар у 1970,
штампарија „Руске слове“, Руски Крстур, 1970). Тамо је
мушкарац Русин а жена Русинка. Ја у свом тексту пишем о
Руснацох, о руском народу који се доселио са Карпата. Код нас
има доста презимена која потичу од руских народних имена, а
то су: Рус, Руснак, Русин, Русковски, Руској, Русовија, Русиј...
Ова презимена су прилично стара.
Уопштено, о Руснацох се зна јако мало или скоро ништа. За то
су криви наши школовани људи. А ми, иако нисмо многобројни,
нисмо случајно на овој земаљској кугли.
Народ у Русији су Руси: мушкарац је рус, а жена рускиња. Са
њима Руснаци немају никаквих физичких контаката. Наша црква
је руска црква, а њихова је русијска црква. Кад слушамо на
телевизији и читамо у новинама онда се говори или пише: руски
председник, руска црква... А правилно је: русијски председник,
русијска црква...
Део текста који је објављен у „Рускеј зари“ од 27.12.1936. гласи:
„Руски народ је подељен на три племена: великoруски,
белоруски, малоруски. Малоруском племену припадају житељи
Карпата, Галиције, Букове, Бесарабије, Малоруси Бачке и
Срема. Сва ова племена су руска од главе до пете и служе се
литературним руским језиком. Има пуно нагласака, подгласака
и говора као: московски, сибирски, харковски, земплински, и
бачвански.“
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Руснаци су се доселили са Карпата, са подножја према
Панонској равници. Населили су Бачку, Срем и Славонију, а
Русинима се назива народ из Галиције који се доселио у Босну:

Устанци, немири на Карпатској висоравни, сиромаштво, глад,
натерали су народ да се сели у друге крајеве и оснива нови дом.
Пратили су ток реке Тисе и стигли у средњу Бачку. Бачка је у то
време била слабо насељена мочварна равница опустошена од
Турака. Била је то за нас велика промена. Са шумовитих
Карпата нашли смо се у мочварној равници. Уместо шума и
камена – блато и вода, трска и шаш. Ископали су земунице и
семеном, позајмљеним од државе. засејали пустару, да не
скапају од зиме и глади. Масовно насељавање Руснацох у
Бачкој почело је 1745.
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Седамнаестог јануара 1751. тадашње село Вељки Керестур
(Велики Керестур) припремљено је за насељавање првих
Руснацох, односно првих руских фамилија. Село звано Керестур
је ту било и 1741, када се неколико српских фамилија преселило
у Чиб (садашње Челарево) и од тада је Керестур пуних десет
година био ненасељен. Пошто се ту почео насељавати руски
народ, село је названо Руски Керестур.
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Житељи који желе да се доселе на пустару морају бити
гркокатолици, Руснаци.
Биће слободни житељи (становници).
Ако се толико намноже да неће имати довољно земље,
земљу ће добити од државе, од комшијских пустара.
Сами морају куће правити (од ћерпича). После две
године плаћаће држави мање од 300 форинти, а
зрнасте хране кад роди даваће 1/7.
Крчма сме бити отворена од 1. октобра до 31. марта
идуће године, а месницу могу узети у закуп.
У селу могу имати продавницу уз плаћање закупа.
Житељи не могу сећи дрво било где, али за градњу
могу уз дозволу.
Куће, винограде могу продавати због селидбе.
Држава сваком становнику гарантује посао.
У Кули, 17. јануара 1751.
Коморски администратор
Франц Јозеф де Редл
Од 1919. званични назив села је Руски Керестур.
Из Руског Крстура народ је насељаван у Кулу и Куцуру. Број
становника је нагло растао и почело је исељавање у: Ђурђево,
Госпођинце, Савино Село, Крушчић, Врбас (стари и нови),
Сремску Митровицу, Ново Орахово, Бачку Тополу, Нови Сад,
Инђију, Шид, Бикић До, Беркасово, Бачинце, Петровце,
Миклушевце, Тишкоревце, Рајево Село. Изгледа да су се, у
доласку, неки задржали и заувек остали у Банату, у насељу које
даnас носи назив Руско Село.

Аутограф Марије Шолаје

Сачуван је један препис са латинског на мађарски језик из 1756,
када су државне власти, приликом насељавања нових
колониста, хтеле да
уговором уреде односе са њима.
Приказујемо садржај тог документа:

Из Руског Крстура народ је насељаван у Кулу и Куцуру. Број
становника је нагло растао и почело је исељавање у: Ђурђево,
Госпођинце, Савино Село, Крушчић, Врбас (стари и нови),
Сремску Митровицу, Ново Орахово, Бачку Тополу, Нови Сад,
Инђију, Шид, Бикић До, Беркасово, Бачинце, Петровце,
Миклушевце, Тишкоревце, Рајево Село. Изгледа да су се, у
доласку, неки задржали и заувек остали у Банату, у насељу које
даnас носи назив Руско Село.
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Руснаци имају свој грб, заставу и национални празник.
Грб је симбол закарпатске области. Смештен је у класични
четвороугаони штит француског типа који је вертикалном осом
подељен на два поља. На десној страни је приказан медвед
тамноцрвене боје, у стојећем ставу, окренут удесно. Према
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(златне) боје. Плаве траке, према тумачењу, означавају четири
жупаније (Унг, Берег, Ухоча и Мараморош), а три златно-жуте
траке – три златоносне реке (Уж, Златорица и Тиса). У
историјском смислу, плаво-златна комбинација је ознака
владарског дома Кијевске Руси, прве средњовековне државе
Источних Словена, односно Руснацох.
Застава Руснацох у Србији је заправо српска тробојка у чијем
средишту је смештен грб Руснацох. Тиме је створена симболика
– у грбу је изражена географска и психолошка припадност
Руснацох држави Србији и традиционално заједништво с
државотворним народом, а истовремено и неоспорна везаност
за крај из ког потичемо.
Национални празник Руснацох је 17. јануар. То је дан сећања на
датум (17. јануар 1751) када је Франц Јозеф де Редл, саветник
царице Марије Терезије и администратор Краљевско-државног
Бачког дистрихта у Сомбору, потписао први важећи документ –
Контракт о насељавању 200 руских гркокатоличких фамилија
на тадашњу пустару Вељки Керестур.

Грб Руснакa

тумачењу, медвед је стародавни славјански симбол Руснацох /
Русинох који их веже за праотечество (праотаџбину) у
Карпатима. Друга половина грба је подељена на седам
водоравних поља, трака, где се смењују траке плаве и жуте

Тог датума се свечаним академијама обележава сећање на
наше претке: писаном речју, песмом, игром, изложбама,
спортским такмичењима и постављањем етно-стола (слатка и
слана старинска јела, ручни радови). Године 2013, уз помоћ
локалних, покрајинских и републичких власти и учешћем
суграђана са којима живе, а и гостију, представника руских
заједница из: Украјине, Пољске, Румуније, Канаде, Сједињених
Држава и Аустралије, припадници ове наше најмалобројније
националне заједнице, евалуирали су 260 година живота у
новом крају. Искористили смо овај јубилеј да покажемо и да се
похвалимо – зашто да не? – свим оним што смо постигли за ових
260 година. А постигли смо много у материјалном, културном и
у сваком другом погледу. Имамо своје школе, од основне,
гимназије до универзитета –
катедре за руски језик и
књижевност на Универзитету у Новом Саду. Имамо своју
штампу, издавачку делатност, емисије на телевизији и радију;
своја културна, спортска и друга друштва и удружења, своју
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руску цркву (гркокатоличке вероисповести – православног
обреда). Негујемо и старе обреде и обичаје, користимо
црквенословенске књиге. И што је најважније, имамо читаве
генерације образованих људи способних да све то сами воде.
Има их свуда, интегрисаних у друштву у којем живе, присутних
у јавном привредном и културном животу и своје локалне, па и
шире заједнице. Има их у пољопривреди, занатству, индустрији,
менаџменту, софтверу и хардверу, у образовању, науци, спорту,
аматерском и професионалном позоришту, хорском и соло
певању и свирању, има их у војсци, полицији, има их у власти и
опозицији. Према званичним статистикама, нема неписмених
Руснацох, а више од десет процената популације има високо
образовање.
Образовање је у Руском Крстуру у почетку било повезано са
гркокатоличком црквом, која је изградила школу у порти и тако
организовала наставу. Школа је изграђена 1753. У мају 1855. у
школу долази први школовани учитељ Петро Кузмак (Петро
Кузмјак) из Карпата, из Страњанох, места које се данас налази
у Словачкој, општина Стара Љубовња. Он је у Крстуру остао
четири деценије.
Као образован и способан учитељ, Петро Кузмјак је својим
педагошким радом подигао степен образовања и оставио траг у
просвети, чиме је заслужио да школа од 1953. па све до данас
носи његово име.
У Куцури је школа почела да ради 1765, у Новом Саду 1823,
Шиду 1818, Балинцима 1847, Ђурђеву 1880.
Деца су у школи учила да читају, пишу, рачунају и веронауку на
народном језику, а учитељи су се служили уџбеницима до каквих
су могли доћи: на црквено-словенском, мађарском, латинском,
српском језику. Први буквар је донет из Ужгорода (Украјина).
Школе је издржавало село – житељи су сами плаћали учитеља
и свештенике.
Крајем 19 века, 1899. уведене су државне школе са наставом
на мађарском језику, осим веронауке. Међутим, мађаризација
није ишла лако јер је било отпора у народу.
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Школска зграда коју зовемо ,,Стара школа’’ је изграђена 1905.
на Вељким шоре (На Великом шору – главна улица). Школа је
имала шест учионица, једну просторију за састанке, једну
канцеларију и стан за управника. Касније је преправљена и ту
је сад месна канцеларија, матичар, полиција, просторије
спорског друштва ,Русин’’, пошта. У тој школи ђаци одавно не
похађају наставу, али се користе спортски терени ради тренинга
и такмичења. Касније, 1913, изграђена је још једна школа коју и
данас зовемо „Замок’’ због специфичног изгледа. Када је
изграђена названа је ,,Нова школа’’ и тада је имала пет
просторија. У обновљеном објекту, поред одељења првог и
другог разреда, ту је и канцеларија Националног савета
Руснацох у Србији, музејска збирка и одељење Народне
библиотеке Кула.

Зграда звана „Замок“ из 1913. у којој је смештен Национални савет
Руснака у Србији (фото Михајло Сабадош)

Средње образовање и васпитање се одвија у Руском Крстуру,
где је основана потпуна средња школа на руском језику –
гимназија са интернатским смештајем ученика из других руских
средина. То је једина руска школа у Србији и у свету. У гимназији
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и у средњој туристичкој школи настава се изводи на српском
језику за ђаке српске националности. У интернату станују ђаци
из других места. Места има за око седамдесет ученика.
Језик Руснацох у Србији се сматра за најмлађи словенски
књижевни језик. Службено је кодификован 1923. „Граматиком
бачванско-руског говора“, сачинио је др Хавријил Костељник
(1886–1948). Он је аутор прве књиге уметничке поезије на руском
језику, која носи назив „З моjоло валалу’’ („Из мог села’“), 1904.
године.
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А сада, неколико речи о четири азбуке: русијска, белоруска,
руска и украјинска. Све азбуке имају по 32 знака, а ми на руском
језику кажемо да наша азбука (руска) има 32 букве.. Колико сам
могла да пронађем у литератури, Русини, насељени у Босни,
говоре украјинским језиком.
Услови образовања на руском језику у основној школи и
гимназији „Петро Кузмјак“ су добри, почев од предшколског до
средњешколског узраста деце. Обично се формира једно
одељење на руском језику, два на српском и једно одељење
туристичке школе на српском.
Васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста
организује се и на језицима националних мањина. На тај начин
се деца припремају за школовање на матерњем језику.
Предшколско васпитање на руском језику има традицију дужу
од једног века: у Руском Крстуру од 1902, Куцури од 1905, у
Ђурђеву од средине XX века. Предшколских установа има у:
Врбасу, Кули, Новом Саду.
Крстур је већ деценијама познат по производњи квалитетне
паприке, па је пре неколико година уведена манифестација Дани
Крстурске паприке, где се, осим свежих плодова, излажу и
прерађевине од паприке, а буде и остале зимнице припремљене
на старински начин и разних других јела. Долазе гости са свих
страна, који све брзо испразне, а на крају се засладе се
старинским колачима.
Популарна је и Ружова заградка (Ружин врт), фестивал нове
руске народне песме. Он се преноси из Студија М Телевизије
Војводине у Новом Саду.
Место где у Србији, односно Војводини, живи највећи број
Руснацох је Руски Крстур – око 6000 становника, а укупно би нас
требало бити око 12500 становника.

Четири азбуке

Прва црква у Крстуру је изграђена 1753. Била је од плетера,
омазана блатом. У њу је могло стати око 500 душа. Данашња
црква је изграђена 1784, за време пароха Петра Копчаја.
Иконостас и казатељница су постављени 1791. Израдио их је од
јеловине и липовог дрвета Арсеније Марковић. Он је радио све
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резбарије на иконостасу. Иконостас, казатељницу и цркву је
1794/95. осликао Арсеније Теодоровић, по узору на православну
цркву у Баји. Цркву је достојанствено освештао Владика Василиј
Божичкович 1797. Сакристија је изграђена 1946. године.
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Црква је пре неколико година окречена, заштићена од влаге, а
обављене су и друге поправке. Црква је посвећена Светом оцу
Николају, а славимо га у мају месецу. Ту је сахрањено и неколико
руских владика, а један од њих је Архиепископ Хавријил Букатко
(1913–1981). Сахрањен је испред иконостаса, наспрам Исуса
Христа.

Унутрашњост цркве светог Николе

У парохијској библиотеци у Руском Крстуру чувају се стари
рукописи и штампане књиге из XVI, XVII, XVIII, и XIX века. У
књигама, са углавном религијском и духовном тематиком, могу
се видети прекрасне литографије, вињете, цртане минијатуре са
флораним, анималним, географским мотивима, а могу се видети
и орнаменти. Молитвеници имају корице украшене слоновом
кости и стаклом у боји.

Црква светог Николе у Руском Крстуру

Књиге су штампане у Кијеву, Љвову, Бечу, Москви, Будиму,
Почајеву... Издвајају се: „Псалтир“ (Кијев 1760), „Апостол“ (Беч
1770), „Службеник’’ (Љвов, друга половина XVIII века), „Минеји’’
(Почајево, друга поовина XVIII века), „Литургија Јована
Златоустог“ (1765), а од рукописа: „Сон Пресјатеј Богородици“
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(„Сан Пресвете Богородице’, друга половина XIX века),
„Болосласник’’ Јанка Москаља из 1899. Нажалост, књиге су
данас у лошем стању. Руска интелектуална јавност би требало
да се побрине о том да се књиге што пре рестаурирају, да их у
бољем стању оставимо будућим генерацијама.
„Читајмо да бисмо живели’’ – говори једна сентенца Гистава
Флобера.
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Земљорадња, земљорадници – биљна производња
Мали број деце је после основне школе настављао школовање.
Углавном су изучавала занат. Највише њих је остајало код куће
да би радили у пољу. На њивама се највише радило ручно и
коњима. На њиву се ишло рано, по мраку, а враћало се увече.
Мала деца су за време рада у пољу била на љуљашкама.
Највише се сејала пшеница и кукуруз, отприлике пола–пола.

Поглед у прошлост и у будућност
У неко далеко време, пут од Руског Крстура до Куле био је
уобичајено – земљани. С обе стране пута био је дрворед дудова,
а око сеоских пашњака биле су врбе. Путовало се пешке,
запрежним колима, чезама, фијакерима, омнибусом, који је
изгледао као циркуска кола (буда). Унутра су биле клупе за
седење, а вукли су га коњи. Бицикли и кола били су реткост, а
мотори, аутобуси и камиони нису ни постојали. Касније је почела
изградња калдрме (пут од камена).
Изглед села и околине се много разликовао од данашњег. Село
је било много мање, али је зато пашњака, ораница и бара било
више. У Руском Крстуру је било седам бара са чистом водом у
којима се мочила конопља, а касније је ливада око бара
коришћена за прављење и сушење ћерпича којима су зидане
куће, пећи, шпорети. Ћерпичи су прављени тако што се у блато
додавала јечмена плева и добро измешан материјал сипао се у
калупе, који су подизани, а мокар ћерпич би остао на месту,
после је неколико пута окретан све док се потпуно осуши.
У селу је било и неколико сувача и уљара. Суваче су служиле
за мељаву пшенице и кукуруза. Изгледале су као велики
рингишпил, покривен трском, а доле ограђен даскама. Имале су
велики дрвени точак са зупцима, који се окретао на великој
осовини, а део покривен трском био је фиксиран. Точак су
окретала два коња. На греди точка често су се возила деца.
Ветрењачом су се пшеница и пасуљ чистили од плеве.

На салашу

Овас јечам и конопља су били мало заступљени, а шећена репа
скоро никако. Сунцокрет су сејали око њиве с кукурузом као
украс. Косило се ручно, српом, а косачица је било мало. Онај ко
није имао пшеницу или је имао мало посејано, радио је као
рисар. Рисари су добијали девети или десети део од покошеног,
а од копње кукуруза четврти део. Они који су имали мало

222

Mарија Шолаја

покошеног правили су камару око села, а сви други на својој
њиви, односно на стрњишту. У селу се камаре нису правиле јер
су куће биле покривене трском и свака варница са вршидбе
могла је упалити куће. У вршидби је парна машина била главна.
У њу је ложен угаљ. Пећ која је вукла машину и окретала точак
на вршалици имала је високи димњак из ког је куљао дим, а
понекад би излетела и по која варница која је могла изазвати
пожар. За пећ је требало много воде да би се створило довољно
паре. Воду су довозили водари. Приликом вршидбе
организована је моба од родбине и комшија. После завршеног
посла ишло се код другог и тако би свако на вршалици провео
најмање две недеље у току једне године. Слама и плева
довозила се у село. Газда је учеснике мобе частио ручком, а
било је и штрудле с маком.
У делу атара који се звао Кочанчич или Пиринач (тј. Рискоша)
мушкарци су у пролеће сејали пиринач у воду дубине до пола
листа испод колена. Жене и девојке су пиринач плевиле и
жњеле ђутуре. Пиринач би израстао око шездесет сантиметара.
Конопља је давала хлеб али је узимала здравље. Почетком
августа месеца конопља би пристигла за кошење. Кошена је
српом. Покошена, везивана је у снопове, сушила се, мочила у
мочилима, поново сушена и затим прерађивана. Прво је морала
проћи кроз ступе (трлице) помоћу којих се одваја влакно од
дрвенастог дела – поздера, затим се дугачко влакно чешљало и
уплетало у „лутку’’. Жене су од влакна преле конац, ткале
платно, вреће, покровце. Производи су продавани на пијацама
у Кули, Врбасу, Торжи (данас Савино Село), Црвенки, Оџацима,
Вуковару, Осијеку, па чак и у Ђакову. Да би трговци опстали,
трговали су са Словацима, Србима, Мађарима и Швабама.
Влакно се употребљавало за производњу ужади и канапа.
Сејала се и конопља за семе из кога се добијало уље. Од њене
стабљике су се правиле ограде, а поздер је служио за огрев.
Постојале су две врсте производа од конопље: полуготови
(влакно, кучина, поздер...) и готови (пређа дебља и тања, конац,
платно, пешкири, столњаци, поњаве, вреће, сламарице,
покровци, чарапци, који су се обували на чарапе). Обично зими,
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жене су правиле прела код комшија. Понеле би преслицу и
влакно, а прела су трајала до десет сати увече, а за вечеру су
послуживани чварци. Девојке су ишле на прело код старије жене
,,газдарице’’, а два пута годишње су имале вечеру коју су саме
справљале.
Свакодневна одећа земљорадника
Летњу одећу чинили су: кошуља дугих рукава ткана од конопље,
гаће широке од четири поле, опанци од свињске или говеђе
коже (понекад и папуче), сламени шешир или округао црни
шешир од чоје. Прелазну одећу и обућу чинили су: рекла и
панталоне од сомота, џемпер вунени домаће израде, поркетска
кошуља, опанци обувени на вунене чарапе. Зимска одећа и
обућа састојала се од: шубаре од јагњеће коже, поркетске
кошуље, вуненог ручно израђеног џемпера, сомотске рекле,
бунде од јагњеће коже до изнад колена, сомотских панталона,
ручно штриканих вунених рукавице вунене (заједно четири
прста, палац посебно), ручно плетене вунене чарапе, дрвених
кломпи напуњенх сламом (да ноге не зебу), опаклије од овчије
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коже (дугачке, без рукава, копчање на једно дугме до испод
врата). Ко није имао опаклију загрнуо се покровцем од конопље.
Покровац је штитио од снега, ветра и кише. Пребацивао се и
преко ногу, поготову ако се ишло санкама.
Мирон Ковач из Ђурђева, мајстор за израду дрвених кломпи,
каже овако: „Дрвене клупе није проблем направити, већ треба
знати од ког дрвета. Сирово дрво зна да пукне кад се с њим
ради. Најбоље кломпе се праве од црвене врбе. Стабло не сме
бити шире од пола метра, а мора се сећи близу пања јер је ту
најгушће. Дрво се прво струже, а затим се унутрашњост буши са
шест ножева различите величине. Последња фаза је фино
стругање. У овом занату се не користи метар, већ је оријентир
за величину кломпе обичан и танак штапић поред ког су људи
стављали ногу, а на њему би се обележила дужина ноге. Дрвене
кломпе су историја, а млади за овај занат нису заинтересовани.’’
(Пренето из „Руског слова’’, септембар 2014.)
Пшеница и хлеб
,,Од прастарих времена, од када се човјек отргнуо од слободне
природе, основао стална насеља и почео се бавити
земљорадњом, његов опстанак зависи од културне биљке’’, тако
пише Т. Шарић (Опште ратарство, Сарајево, 1982. 5.)
Пшеница, као најважнија културна биљка у Египту је била
позната пре 10.000 година, у Кини пре 5.000 година, а код нас
су нађени остаци пшенице стари око 4.000 година. Прародитељ
ове културе засигурно се не зна. Претпоставља се да је то
дивља биљка слична пшеници.
Ми ћемо се накратко вратити занимањима наших сељана,
произвођача културних биљака – производњи пшенице, о чему
је већ било неколике речи у нашем тексту. Речено је да су наши
сељаци највише сејали пшеницу, која се млела у сувачама.
Најважнији крајњи производ пшенице, односно пшеничног
брашна, јесте хлеб – пшенични хлеб, ,,хлеб наш насушни’’.
Ево неколико пословица о хлебу: добар као добар хлеб – каже
се за добру особу; хлеб као душа – мекан и укусан; хлеб црни –
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као земља; на белом хлебу; не тражи преко хлеба колач (погачу)
– значи да треба бити скроман у својим захтевима и уопште у
животу; позајмљени хлеб се тешко одрађује; гладноме је хлеб
на памети; Бог никоме хлеба џабе не даје – хлеб треба
заслужити; укуснији је властити и црни хлеб него позајмљени
колач; хлеб отац, а вода мајка; без хлеба ни сланина није укусна
(из Руског календара 1975). О хлебу посебно још и ово: „Хљиб
наш насушчији, дажд нам днес, и остави нам долги нашја, јакоже
и ми остављајем должником нашим’...’’ – молитва Господња
„Отче наш’’.
Кад год је реч о хлебу увек смо заинтересовани да чујемо нешто
више о томе. Хлеб нам је потребан за наш организам и
здравље. Насушни хлеб је зарађивао и Исус Христос као
столарски радник у зноју лица свог. Као што хлеб са наших њива
храни наше тело, тако Небески Хлеб – Тело Божије храни нашу
душу. На тај начин, насушни хлеб је добио још веће поштовање.
И у нашам народу, код Руснацох, од давнива се хлеб поштује
као нека светиња. Кроз векове настали су лепи хришћански
обичаји, церемоније и народне пословице. Хлебом и сољу
дочекују се: гости у кући, највиши државници, владике... и жели
им се добродошлица.
Пре него што се почне јести прво се прекрсти и помоли па се
узима хлеб у руке. Хлебу се прилази с поштовањем, било у
кући, било на њиви – увек гологлав! Кад парче хлеба падне на
земљу, подигне се, пољуби и поједе. Кад се на њиви не поједе
сав хлеб, не баца се већ се доноси кући и оставља у корпу. Хлеб
обично начиње отац. Узима га у леву руку, а у десној држи нож.
Држећи тупу страну ножа на доњој страни хлеба, полугласно
изговара: „У име Оца и Сина и Свјатаго Духа, амин!“ Затим
начиње хлеб. Кад одсече окрајак подели га на онолико чељади
колико их је за столом. Потом свакоме одсече по парче. Хлеб се
увек начиње изнад стола. Хлеб се не једе левом руком. Мрвице
од хлеба са стола и испод стола се покупе па се са другим
остацима јела убаце у помије.
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У нашим домовима хлеб има своје место где се оставља. Пре
се остављао у фиоку испод стола, где су остављане виљушке и
кашике, увек умотан у платнену салвету. Касније је остављан у
плетену корпу са поклопцем. Корпа је била на високим ногама и
стајала је на одређеном месту у кухињи. Хлеб се прекрсти, и то
једанпут, са доње стране, само кад се начиње. Обичај да се
хлеб прекрсти кад се начиње био је код свих Словенских народа.
Уопштено, хлеб симболизује благослов, мир у дому, срећу,
доброчинство...
Код Руснацох домаћи хлеб је увек био округао и висок, тежине
до пет килограма. Мешен је од хлебног брашна (полубело
брашно са мекињама). У млину се млело посебно бело брашно
за колаче, а посебно хлебно брашно. Млело се у јесен да би
било брашна до пролећа, а у пролеће се млело да би било
брашна до новог жита. Брашно се чувало на тавану.
До 1955. у свакој кући домаћица је пекла хлеб за своју породицу.
После су се почеле отварати пекаре, па се хлеб тамо куповао, а
печење хлеба у кући полако је престајало.
Није било лако испећи хлеб јер то није увек успевало: или је
изгорео, или је био непечен, или није довољно нарастао.
Припрема, мешење и печење хлеба био је женски посао. Ретко
кад је то радио домаћин. Хлеба би се испекло у зависности од
тога колико је било чељади у кући. На пример, за четири особе
хлеб се спремао једном у недељи дана, а за девет особа два
пута у недељи. Пекло се било ког дана у недељи, ако је хлеба
зафалило. Кад би тесто било умешено у дрвеном кориту,
домаћица би га прекрстила десном руком и изговорила: „Отца и
Сина и Свјатого Духа, Амин.“ Испечени хлеб се ,,умивао’’ свежом
водом, руком, и то само његов горњи део. Остављан је да се
хлади у предсобљу, шпајзу или у задњој соби. Хлеб има: кору
(црну одгоре, румену са страна, белу одоздо), мекани део –
изнутра, окрајак – споља, испупчен предњи део. Најмањи део
хлеба – то су мрвице. Хлеб нормалне величине је био увек
округао и висок, тежак четири до пет килограма. Домаћица би
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увек испекла и један мањи хлеб од два и по килограма – ципов.
Први се начињао ципов, а потом велики хлеб. Није свако пекао
пшенични хлеб – сиромашни људи јели су хлеб од кукурузног
брашна.
У новије време жене на селу су престале да пеку хлеб. Купују га
у пекарама. Тако се губи и веће поштовање према хлебу, а
млади, мало или скоро ништа не знају о томе како се прави
домаћи хлеб. Пекарски хлеб, „векна’’ – како га називамо, и бели
и полубели, дугуљастог је облика; купујмо га и на селу или се
може добити као замена за брашно. Према куповном хлебу
народ нема искрено поштовање као што је имао према свом,
домаћем хлебу. Људи духовно постају глуви и неосетљиви за
многе ствари и појаве које су им до јуче давале смисао живота,
вољу и љубав за неговање домаће народне традиције.
Потичем из радничке породице. У нашем дому мама је ретко
пекла хлеб, углавном смо га куповали у пекари. Ретко се
дешавало да са парчетом хлеба изађем на улицу и да тамо
једем. Наравно, уз велику молбу и то се дешавало. На дебело
парче хлеба, суво или наквашено водом, посипала сам дебљи
слој шећера или мазала маст, коју бих посолила и посула
млевеном паприком. Мени и деци из комшилука су то били
најслађи залогаји. Када смо излазили на улицу јели смо хлеб
играјући се, а кад би парче хлеба пало у прашину, брзо би га
подизали, одувала прашину и уз шкрипање под зубима тако
слатко појели. Касније смо куповали маргарин, онај тврди, па
смо га мазала на хлеб, а некад би по маргарину посули шећер.
Била сам жељна оног правог, домаћег, сељачког хлеба што има
црну горњу кору. Зато сам одлазила код комшија када дођу са
њиве у време ручка. Комшиница би ми давала велико парче
црне коре, што бих ја са великом слашћу и задовољством
појела. „Где си била?“ – питала би мама. „На улици, играла сам
се“ – одговорила бих. „А зашто су ти зуби црни?“ – поново би
упитала... Волела бих да су и данас црни – ето моје страсти за
хлебом који има црну кору!

228

Mарија Шолаја

Mарија Шолаја

229

Куће и становање
Куће се по времену настанка, начину градње и изгледу могу
поделити на: најстарије, старије, новије и најновије.
Кућу најстаријег типа (још из доба досељења) називамо – слепа
кућа. Она није окренута према улици (шору) него према
дворишту. Према улици није имала ни забат, ни прозоре, ни собу
за становање. До улице је био шпајз, па соба, па предсобље, па
соба са прозорима према економском дворишту. У тој соби с
погледом у двориште се становало. Кућа није имала гонк. Била
је од набоја, покривена трском. Данас у селу постоји једна (под
заштитом) у главној улици (Велики шор) према Кули.
Куће старијег типа биле су, такође, од набоја, покривене трском,
са прозорима према улици, забатом од дасака украшеним с два
дрвена коњића и прозориа са шалукатрама. Гонк код ових кућа
пружа се од улице до краја куће (дужином куће) и подупрт је
дрвеним стубовима. До улице је предња соба, следе:
предсобље, задња соба и шпајз иза кога је дозидана штала. Иза
штале је била спуштена шупа. Неке куће су имале гонак без
стубова – подупирача. Поред улазних врата у кућу обавезно је
била посађена крушка.

Кућa најстаријег типа – слепа кућа, улична страна (фото Михајло
Сабадош)

Куће новог типа су грађене око 1950. по угледу на немачке. Оне
су од набоја, високе и масивне, обично покривене црепом, са
зиданим полукружним украшеним забатом до улице са два мала
прозора. Прозори до улице су са гвозденим преградама и
шалукатрама. Гонк је широк, простире се од улице дуж
дворишта, врата на гонку од улице су дупла а испред њих су дветри степенице.
Куће најновијег типа почеле су се градити крајем прошлог века,
од цигле, мада су се још градиле и од набоја. Забат је зидан
циглом, шпицаст у врху, на фасади су двокрилни прозори без
шалукатри. Те куће су покривене црепом. Зидане су на три
начина: по дужини, по ширини или на кључ. Куће зидане по
ширини и на кључ имају широку и високу наткривену капију.
Капија је у средини и дели кућу на два дела.

Кућa најстаријег типа – слепа кућа, дворишна страна (фото Михајло
Сабадош)
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На шоровима (улицама) су били посађени дцудови, било је
бунара, малих, откривених. Лишће дудова се брало у мају и јуну
месецу за исхрану свилених буба. Из бунара се користила вода
за пиће. Артерски бунари су копани после Првог светског рата.
Село је, као и куће, било осветљено петролејским лампама. У
самом селу осветљење је постављано на два места. Село је
електрификовано после рата.
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креветац, а поред – кревет. На зиду је била вешалица за одећу.
У другом делу собе био је смештен још један кревет. Између две
клупе био је сто. У зиду је било правоугаоно удубљење за
стављање сапуна, чешља и четке за одећу. У близини пећи био
је велики дрвени сланик. Дужином собе, испод плафона, била
је дебела греда. У челу собе, испод греде, била је окачена
велика икона, а по зидовима су биле мале иконе. Између два
прозора висило је огледало. Под је био земљани. Под од дасака
је био реткост, а ако га је и био, било га је само у предњој соби.

Кућа новијег типа са широким гонком(фото Михајло Сабадош)

Унутрашњост куће најстаријег типа је обично била оваква: у
задњој соби, иза врата је била зидана руска пећ, око пећи
зидана клупа у буџак. Клупа је прекривана крпарама. Руска пећ
је симбол породичне топлине, а моловани зидовим чувају руску
традицију. Ложило се из предсобља. У пећ су се ложиле
огризине и чуке. Кад стока (обично краве) поједе лишће и
комушку са кукурузовине остану голи штапови (огризине), који
се везују у снопове и то се ложило у пећ. Те пећи су испекле
много укусног хлеба, разна јела и колаче. Испред пећи је био

Руска пећ, симбол породичне топлине (фото Михајло Сабадош)

Предсобље је било президано на два дела. У првом делу зид је
био до плафона, а у другом делу иза зида је био отворен
димњак, сав црн од чађи. У ћошку је била зидана клупица, на
њу се стављао троножац (плоча од гвожђа округлог облика с три
гвоздене ноге), а на њега шерпе, шерпице и земљани лонци са
храном. Испод троножца се ложила ватра. Као огрев служиле
су чуке и џомбе (корен од кукуруза – остатак у земљи после
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жетве). У челу, на зиду је било полуокружно удубљење где су
висили осликани тањири и тањири са разним мотивима, а
најчешће цветним. То удубљење се звало – карина. Понегде је
уместо карине био дугачки оквир за тањире. У првом делу
предсобља је био ормарић са сталажом за посуђе. Поред
ормарића је стајао коршов (крчаг, врч) с водом за пиће. Ту је био
и сто на коме се лети јело, јер је предсобље служило као
кухиња.
Куће новијег типа имају затворен димњак. Унутрашњост куће
нема греду. У предсобљу је смештен зидани шпорет (од
ћерпича). Ту се једе. Само су нека домаћинства имала кухињу.
У предњој соби су кревети постављени од средине собе један
на леву, а други на десну страну. У чело собе, између два
кревета, је клупа, а испред клупе сто. Иза врата је сандук за
одећу и један или два ормана. Преко пута – руска пећ. Кућа је
споља и изнутра окречена, а само је у понекој кући предња соба
молована. Под гонком, у кућама старијег и новијег типа, на зиду
испод плафона је руком измолован венчић цветног дезена.
Такав венчић се понекад налази и у прозорима.
Слепе куће су од улице имале трском ограђен плац. Капија је
била од дугачких дасака постављених у водораван положај и
отварала се у једну страну. Касније су прављене капије са два
крила. У башти је био кош од плетеног прућа изнутра омазаног
блатом. Горе је био отвор за сипање зрна. У другом дворишту
је био свињац направљен од дасака. Иза свињца је била
просторија за плеву, па шупа и на крају штала.
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Руснацох била је симпатична, сашивена од лепих и скупих
материјала као и од платна домаће израде. Била је сашивена у
утврђеном стилу и кроју – складна, с укусом и елегантна, јасних
и живих боја, весела, допуњена добро очешљаном лепом дугом
косом или украшена фићулом (лепо украшеном капом) или
марамом. Све је то пропало. Остала је само тамна, црна
хаљина, што је облаче старе жене. Марама, фићула, блуза,
кецеља, сукња, рекла, високе кожне чизме, шарени кожух, црни
прслук са металним дугмадима и много тога ми смо заменили
за варошко.
Одећа не означава само националну припадност, већ и статус.
Женска ношња – одећа и обућа
Женска ношња била је дугачка и широка, са подсукњама. Старе
жене су лети везивале црну мараму, а зими су облачиле бели
кожух украшен шарама од коже и баволни.
Младе жене су лети, недељом, везивале танке шарене
господске мараме, цветног дезена. Зими су облачиле бајку и
менту (реклу од дебљег платна). Кишобрана није било. Кад је
падао снег или киша, жене су се умотавале у столњак, а
мушкарци у белу опаклију.

Народне ношње

Девојке су косу плеле у плетенице, мотале их око главе и
стављале плишану траку са машном. Око врата су носиле 5-6
огрлица (са куглицама) разнох боја, на платненој траци
сребрњак, а позади, на врату, дугачку траку везану у машну.
Обачиле су широке сукње. Имале су и по седам сукања на себи.
Младе су се облачиле у бело уштиркане сукње доле украшене
чипком или шлингерајем. Сукње су биле од памучног платна.

Свака народност је у стара времена имала своју
карактеристичну ношњу, псебно женску, по којој се
препознавала. Народна или сеоска одећа Бачке и Срема, где
су Руснаци највише насељени, почела је губити своју драж око
1955. Наше девојке, невесте и младе жене своје широке сукње
замениле су за уске, оне варошке. Женска народна ношња

Девојке су се облачиле и овако: коса уплетена у једну или две
плетенице (мада је коса могла бити везана у „коњски реп’’), са
неколико платнених трака разних боја, дужине 20–40
сантиметара, мада су траке могле бити дугачке све до чизама.
Девокје су биле гологлаве, а жене покривале главу фићулом
(врста капе) или су везивале мараму.
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плава). Преко сукње су везивале кецељу – обично црну, која је
била или исте дужине или краћа за пет сантиметара. Кецеља је
при дну била извезена.

Девојке у свечаној ношњи

Девојка са свиленом блузом и фићулом на глави

Девојке су носиле белу везену блузу са широким, набраним
кратким или дугим рукавима, прслук тамне боје везен цветним
дезеном у више боја, подсукњу, једну или две, које нису биле
много уштиркане. Преко њих су облачиле у струку набрану или
плисирану сукњу, која је била тамније боје (браон или тамно-

Код девојака је сукња била мало испод колена, код млађих
удатих жена до листова, код старијих жена до чланака. И девојке
и жене обувале су црне чизме до испод колена, а носиле су и
опанке. Женска свечана обућа (девојчице, девојке и младе
жене) изгледала је овако: ципеле и сандале у црној боји, а
чарапе беле, код младих жена преко колена. Не сећам се црних
свечаних сандала, али су код девојчица око шездесетих година
прошлог века, и наредних година, свечане сандале биле беле,
израђене код мајстора обућара, а њих је у Руском Крстуру било
неколико. Најсвечанија одећа облачила се за одлазак у цркву.
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Одећу од кадифе имале су најбогатије девојке, али се таква
одећа ретко облачила. Као украс, имале су платнену марамицу
у левој руци.
Мушка ношња – одећа и обућа
Мушка свечана ношња била је црна.
Стари су облачили беле гаће од три поле, од платна домаће
радиности, и кошуљу. Кошуља је била набрана око врата и
везивала се. На кошуљу су облачили црни прслук с белим
округлим дугмадима. Коса је била дуга, раздељена на средини
и равно одсечена. Зими су облачили бунду.
Мушка деца су лети облачила дугачке кошуље до земље, а зими
дугачке гаће с копчањем на леђима.

Mарија Шолаја

237

се облачили и овако: црни шешир (често украшен траком у боји),
кошуља бела или само мало пуним везом извезена, тамноплави или црни прслук украшен хоризонталним и вертикалним
линијама са великим металним дугмадима, која се не
закопчавају, чизме црне, мекане и на њима звончићи.
Стари и млади су лети ходали боси, само су недељом и
празником (на светац) носили обућу.
Наглим развојем техничке, последњих 60 година, десиле су се
велике промене. Село је постало модерније, са лепшим кућама,
сличним онима у граду. Рад у пољима је механизован, лакши.
Људи више путују по свету него пре. Преко радио и ТВ апарата
и интернета повезани су са целим светом. Музика, песме, разни
догађаји, поуке и вести људима су доступни сваког тренутка, као
и спорт, свечаности и разни културни наступи.
У селима је било мање кућа и мање шорова, али у кућама и на
шоровима више деце него данас. У школи је било мање
разреда, али је у сваком разреду било више деце. У селима је
било више младих него старих. У новије време све је обрнуто.
Народни обичаји
Наши преци су са Карпата, осим мало сиромаштва, донели
богатство народних обичаја. Многе генерације су чувале и
неговале своје обичаје. Међутим, са економским и социјалним
напретком неки обичаји су се модификовали и прилагодили
времену у коме живимо, а неки су, нажалост, нестају и ретко их
можемо видети.

Момци и девојка у народним ношњама

Момци су за свечане прилике такође облачили панталоне које
су биле уске, а у коленима су имале јастучиће, тако да су ноге
изгледале дебље, а споља криве. Носили су лаковане чизме са
искројеним тврдим сарама и црним или жутим гомбама, а када
су одлазили на игранку на пете су стављали звечке. Момци су

По речима старијих Куцурана, Руснаци су некада волели да се
смешно облаче, да се маскирају. То су радили у многим
приликама, а најчешће кад су сватови долазили по младу или
на забијачки (свињокољу). Тај се обичај назива – прибранци,
односно смешно обучени или маскирани.
Прибранци на забијачки
Данас најчешће свиње коље месар, који по њих долази, а после
извесног времена јавља газди да може доћи по месо и
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прерађевине. Они који хоће и знају сами кољу свиње, најчешће
у свом дворишту, и гледају да тај посао што пре заврше. Често
родитељи сазнају тек сутрадан да је била забијачка код сина,
када им он доносе чварака и крвавице. Скоро да више нико
после забијачке не спрема вечеру, а некада није било тако.
Пре Другог светског рата, па до 1970, у зиму је забијачка била
најважнији догађај.
Забијачку су сви с нестрпљењем
ишчекивали, а деца су на прсте бројала колико пута још треба
да спавају док свиња заскичи.
Осим укућана, забијачку је ишчекивала и родбина, јер су на
вечеру позивани најближи. Једном речју, људи су били жељни
свега што је спремано на забијачки. Не може се рећи да су били
гладни јер је кукурузног хлеба, хвала Богу, било довољно, али
је меса, кобасица, крвавица и крупи (кукурузне прекрупе са
кобасицом у тепсији) било потанко.
Увече, кад је све било порађено, а руска пећ добро угрејана,
постављана је вечера. Мирис забијачке се ширио улицом.
Наравно да је пријатан мирис мамио комшилук да дођу код газде
и непозван. Међутим, долазак прибранцох је био договорен међу
комшијама. Они су долазили смешно обучени и обавезно
причали измишљену шаљиву причу. Обично је комшија био
обучен у женску одећу, а комшиница као мушкарац. Тако
обучени били су смешни газди и гостима, а посебно деци.
Прибранци су забављали и засмејавали госте а као награду
добијали су крвавицу, а некад и кобасицу око врата, чварке у
џепове а крупу у шерпицу (која је сутрадан враћана газди). Није
било уобичајено да прибранци буду на вечери, јер због
многобројне родбине није било места за столом. И тако би
прибранци задовољни одлазили кући, а домаћи и њихови гости
до касно у ноћ су по неколико пута препричавали догодовштине.
После неколико дана, кад је забијачка била код другог комшије,
сценарио је био исти. Осим специјалитета на вечери, људи су
били жељни забаве, шале, смеха, а прибранци су били и забава
и шала и разбрибрига.
Старији Куцурани памте Ану и Емила, који су били стари и
сиромашни, а деце нису имали. Они су били прибранци скоро
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на свакој забијачки. Он је био обучен као циганин, имао виолину
и покушавао да као нешто свира. Она је била обучена као
тадашње певачице. Он је ,,свирао’’, она певала, а домаћи су их
богато даривали. Захваљујући томе зиму би презимили, јер
зими није било прилике за неку зараду.
А онда су дошла боља времена. Наши су људи економски
ојачали, свињокољ је обављан према потреби, а замрзивачи су
омогућили да меса буде током целе године. Телевизија је
заменила живу забаву и шалу, а мирис забијачке ретко је кога
привлачио. Тако је обичај ,,прибранци’’ нестао.
Верски празници
Рождество Христово – Божић
Као и код дгугих народа, тако и у мом постоје црквено-народни
обичаји поводом Рождества Христовог. Верници се припремају
за овај најрадоснији празник неколико недеља унапред. А
некада је то било овако. На Бадњи дан (Виљија) у кући се
осећао дах свечаног расположења и радости. Сви су у кући били
заузети припремама за Бадње вече и сам празник Божић. На
Бадњи дан сви послови у кући су се завршавали рано после
подне јер је на време требало обавити честитање, вечеру,
дочекати певаче и ићи певати (Кољадовац) код комшија, бабе и
деде, родбине, кумова, свештеника. За доручак су послуживани
капушћањики (лепиње од купуса), испечени у руској пећи,
премазани прженим црним луком на уљу, умотани и покривени
платненом салветом у плеханој чинији. Чинија је стављена горе
на пећ, да лепиње буду топле док отац храни стоку, а деца су
тек поустајала. Баба је у међувремену припремала бобаљки: од
хлебног теста се праве ваљушци, секу на коцкице, пеку (да буду
печени а светле боје). Печени бобаљки се оперу у води, а онда
зачине – прокува се вода, мед, мак, у то се додају бобаљки, и то
се неколико пута у току дана промеша да бобаљки омекшају до
вечере. Том водом су девојке из куће умивале лице, да би биле
лепе и славне као бобаљки.
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На Бадњи дан домаћице су припремале јело за Божић, као:
печена кобасица, пихтије и друго.
После доручка деца су китила велики метлаш (коров од ког се
праве метле), или неку грану коју би омотали белим или зеленим
папирним тракама, златним папиром, а украсили на разне
начине: орасима, лешницима, качили су медењацима, јабукама,
и посипали је ситним комадићима вате. У појединим кућама су
правили врапца од папира или теста који је висио на точкићу
испод греде на средини собе и шпагом је био привезан за врата.
Код отварања врата врабац се спуштао, а код затварања
подизао. Деца су тиме била одушевљена. Испод окићене гране
стављали су мале земљане саксије са зеленом пшеницом,
свеће, мале иконице, јабуке, орахе с медом, а у плеханој
шерпици зрна пшенице, кукуруза, пасуља, да година буде родна.
У кућама где је било девојака за удају бабе су слале девојке у
двориште да гледају на коју страну села пас окреће главу док
лаје, јер на коју страну лаје, на ту страну села ће се удати.
Касније су деца китила веће гране од јеле (биле су позајмљене
од комшије). Грана се стављала у плехани кабо (кофу) напуњен
зрнима кукуруза.
Кад би се смрачило, звонила су црквена звона, а у соби су
палљене петролејска лампа и свећа. Тада би отац унео сламу у
собу, а деца су се окупљала око мајке. Отац би поздрављао
укућане: Христос раждајетсја (Христос се роди!), а они би
одговарали: Славите Јего (Славимо Га). Затим би једни
другима честитали Бадње вече.
Док деца разбацују сламу по соби, отац се моли: Оче наш и
Богородице Дево. Затим, у пет сати почиње традиционална
вечера: печена риба у тепсији са пиринчем и кромпиром, на уљу.
После вечере: бобаљки, суве шљиве, ораси с медом. У тепсију
су богатији стављали шарана, а сиромашнији обично ситнију
белу рибу, која је била јевтинија. Било је породица које су за
вечеру, уз рибу, служили посну парадајз супу са дебелим
резанцима. Газде би се побринуле да после вечере, као и за
Божић, имају довољно ракије и вина. После вечере деца су
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ишла да певају божићне песме (кољади). Мању децу су водили
родитељи (отац или мајка), а старија деца од 14-15 година су
ишла сама или у групама. Деци су око врата висиле беле
врећице сашивене од дебелог домаћег платна, у које су
стављани дарови. Мања деца су певала под гонком, а старија
на улици, под прозором. Деца питају: “Дате се нам навеселити’’?
(Да ли се можемо радовати?). „Даме, даме!’’ (Може, може!) –
чуло би се из собе. Уз допуштење, деца су певала божићне
песме, а мања деца рецитовала. Кад би завршила, домаћица би
отварала врата или прозор и даривала децу орасима, јабукама,
сувим шљивама, поморанџама, медењакцима, чоколадом,
новцем итд.
Певачи (коледари) су били и звездари (носили су звезду), у знак
сећања на то што се по рођењу Исусовом на небу појавила јасна
звезда. То су били момци од 15-16 година, обучени у дугачке беле
кошуље, а на глави су носили високе беле папирне капе. Звезда
је била направљена од старог сита. Унутра је стављана икона
Рождества Христовог, свећа и мале иконе. Друга двојица су имала
косе (за кошење) и унакрст су ударала косом о косу. Звездари су
звонцем оглашавали долазак у кућу, а певали су у соби.
Одлазак код кумова је био посебан доживљај. Деца су знала да
ће од њих добити најлепше и најбоље поклоне. Певала су под
гонком. Око десет сати увече деца су се враћала кући, пешке,
промрзла, али радосна. Из врећица су истресала дарове и
гледала шта су све добили. Каква је то радост била! После
вечере момци су ишли да певају код девојака. Певали су под
гонком. Девојка је у тањиру доносила орахе и јабуке, и два литра
вина. Попили би по чашу-две, а десило би се да неко „потегне’’
и више него што треба. Момцима није било до „орашка до
мешчка’’ (ораха у врећицу) већ до девојачких очију и осмеха, који
су били највећи дар.
За сва три дана Божића обавезно се ишло на службу Божју.
Многих обичаја се и данас придржавамо. Сада се, углавном,
украшавају вештачке јелке, богато, али се више не шири
пријатан мирис по кући као од мирис јелке из природе.
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Ускрс (Вељка ноц, Пасха)
Највећи хришћански празник Ускрс доноси са собом и лепе
обичаје. Они су сачувани у нашем народу и преносе се с колена
на колено. Ускрс симболизује нови почетак, то је време када се
природа буди.
Пасха – тако једном речју називамо корпу са ускршњим јелима,
коју наше домаћице за Ускрс носе на освештање у цркву или у
црквену порту. Сва се јела припремају у Велику суботу, осим јаја,
која се фарбају или се пише по њима (писанки) у Велики петак.
Од јела се спрема: ускршњи хлеб (пасха) сличан славском хлебу,
кува сирец (врста сира), шунка, кобасица, рен, а од маслаца се
прави јагње. У многим домовима у Куцури, Ускрс се не може
замислити без пихтија. У недељу на Ускрс, у корпу се прво
ставља ускршњи хлеб (паска), око њега кувана шунка, кувана
кобасица, сирец, маслац, писанки, очишћено и на пола
пресечено јаје, рен, со. Понегде се у корпи може видети јагње од
маслаца. Тај обичај је више сачуван код нашег народа у
Хрватској. Маслац се може ставити и у чашицу, а врх украсити
першуновим лишћем. Корпа се прекрива везеним прекривачем
са ускршњим мотивима, или је само извезено – Христос васкрес.
Прекривач може бити од штикованог платна. Корпа и прекривач
се у друге сврхе не користе преко године. Деца данас имају своје
корпице у које се ставља мали хлебчић и писанки. У порти су
једнако важне и њихове корпице са раније припреманим
корпама, поређане једна до друге и припремљене за освештање.
Освештано јело се носи кући, ставља на сто, руча се, и то је један
од најважнијих ручкова у години. Отац, глава породице, дели јаје
на онолико делова колико има душа у кући. Верује се да ће се
тиме сачувати здравље, слога и заједништво фамилије. Деца се
такмиче чије је јаје најлепше и најтврђе. Пихтије се служе другог
и трећег дана Ускрса, обично за доручак.
О Ускрсу је на окупу цела фамилија, седе за столом, јер ни хлеб,
ни шунка, сирац, јаја и рен никад нису тако укусни као на овај
празник, код својих. Некада се за тај велики празник – Ускрс
куповало: нова одећа, ципеле, сандале, а у току године ретко
кад. Једнако и за децу, а њих је то посебно радовало.
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Писанки. До 90-их година прошлог века жене су у
Миклошевцима (Хрватска) шарале јаја гушчијим пером и врућим
воском од свеће. У Срему се то ради овако: кувана јаја треба да
буду млака, а восак од свеће врућ. За прављење шара треба
кићица (штапић) од липе који се засече и ту се стави плехић
(може и од пертле) и утврди се концем. Кад се восак на јајету
охлади, јаја се ставе у фарбу. Офарбана јаја се, потом, ставе у
топлу рерну, восак омекша и скида се крпом. Тако настају беле
шаре. На крају, јаја се премазују уљем да буду сјајна. Основна
боја је светло-плава са белим шарама и по томе је руска писанка
позната у Срему. Писанки се дарују деци и одраслима који
долазе да честитају Ускршње празнике.

Ускршњи концерт КУД-а „Тарас Шевченко“ из Ђурђева

Љуске освештаних јаја се издробе и дају живини да боље носи
јаја.
Наше жене овај начин бојења јаја скоро више и не примењују,
мада се у ускршњој корпи још увек може наћи јаја писана
(шарана), а затим фарбана, како су то радиле наше бабе и
прабабе.
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Јаја се фарбају и у природној боји – тамно-смеђа: кад се кувају
у соку од цвекле; светло-смеђа: кад се кувају у љусци од црног
лука; жута: кад се кувају у карију (индијски зачин); зелена: кад
се кувају у першуновом лишћу и спанаћу (помешаним заједно);
плава: кад се кувају с листовима плавог (љубичастог) купуса...
Јаја се могу фарбати и у вештачким бојама. Ново време је са
собом донело и нове начине фарбања. Данас се фарбана јаја
„облаче’’ у шарени папир, украшавају тракама, цирконима,
машницама. У новије време дом и сто, на коме је ускршње јело,
украшавају се издуваним јајима, тј. Јајима избоцкане љуске.
Верује се да црвена боја симболизује живот и чува од урока, па
се јаја фарбају у црвено и такво јаје се ставља у корпу са
осталом храном.
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Обљивање (поливање водом). Други дан Ускрса момци су
поливали девојке, а трећи дан Ускрса девојке су поливале
момке. Понекад, вече пре тога, момци и девојке су се сакривали
у групама у плеварник, где су и ноћили док их ујутро не би
пронашли и поливали. Вода је била у каблу и момак је руком три
пута захватао воду и девојку прскао по лицу, говорећи сваки пут:
Христос Восрес. Девојка је одговарала, такође три пута:
Воистину Воскрес. Исти је поступак кад девојка полива момка.
Најлепше писанки се даровало поливачима. Момци су били
поносни кад би од девојке добили плаву писанку. То је мушка
писанка и зове се – кантар. А шта је у ствари кантар? То је један
украс стављен на коња. Код момака и девојака се ишло групно,
паорским колима. Кад сам била девојчурак, ми смо ишли
бициклима. Обичај поливања се одржао до данас.
Концерти ускршњи као и божићни, одржавају се у местима где
живе Руснаци.
Дајемо и рецепт за паску (ускршњи хлеб). Величина паске
зависи од броја чланова породице. Материјал: 2 кг брашна, 2
квасца, 0,5 литара млека, 0,5 литара воде, 5 кашика шећера,
кашичица соли, 8 жуманаца. Део теста се стави у шерпу, а од
преосталог теста праве се украси, ставе у шерпу и хлеб се
испече. Хлеб се може украсити на више начина.
Свети отац Николај

Геометријски и цветни мотиви на ускршњим јајима

Симболи Ускрса: писанки (шарена јаја), фарбана јаја, јагње (од
маслаца). Јаја су симбол поновног рођења, плодности и
здравља. Јагње је симбол човека, јер је Исус представљен као
добар пастир који пази на своје овце. Јагње је и симбол
невиности и чистоте, јер у пролеће долази на свет. Зец и квочка
с пилићима као украс за Ускрс нису познати, мада у новије
време, али ретко ко, и њих користи као симболе. Гнездо за зеца
се не припрема.

Празнује се 19. децембра. Деца с нестрпљењем очекују тај дан.
А ево зашто: Свети отац Николај дарује добру, али и мање добру
(да кажемо неваљалу) децу. Претходно вече, а пре спавања,
деца су сама чистила зимске ципеле: прво их намажу воском, а
затим крпом гланцају док не добију леп сјај. Тако уређене ципеле
(или кломпе) стављане су у прозор или испред улазних врата.
Кад би деца заспала мајка је у ципеле и кломпе стављала:
орахе, јабуке, чоколаде, бомбоне, рукавице, чарапе... То су били
поклони за добру децу, а у ципеле или кломпе неваљале деце
стављале су: орахе, јабуке, рукавице,чарапе, главицу црног
лука, кромпир и повећи прут. Сутрадан ујутру, деца још
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сановна, искакала су из топлог кревета, трчала према прозору
или улазним вратима да погледају какве су дарове добила.
Велика је то радост била!
А данас је другачије. После вечерње службе деца долазе у
цркву с родитељима. Дочекује их свети отац Николај, беле
браде и бркова, с круном на глави. Њему у част деца певају и
рецитују, а он их дарује пакетићима (слаткишима и сланишима
које су родитељи купили). Према предању, свети отац Николај
је био дете богатих родитеља и кад су они помрли он је имање
поделио сиромашној деци. То је сећање на доброту светог оца
Николаја.
Русадља (Духови, Педесетница)
Овај црквени празник пада у педесети дан од Васкрсења Исуса
Христа. Новозаветна Педесетница је празник жетве живота
вечног. Будући да празник Силазак Светог Духа на апостоле
сматрамо рођенданом цркве, овај догађај је празник Новог
завета, правог и истинитог Завета. Празник се светкује три дана
Тада се у цркву уноси свежа покошена трава и црква се кити
зеленим гранчицама, И капија и прозори на кући су окићени
цвећем и зеленим гранчицама и остају окићени три дана.
Изворна јела, колачи и пића
,,На папригаш’’ кромпљи
То је сиротињско јело, као и већина руских чорбастих јела.
Спрема се као паприкаш, али без меса. Значи, насече се доста
црног лука, добро издинста на масти, у то се дода ољуштен и
на кришке исечен кромпир, ситна црвена паприка, соли по укусу,
залије водом и кува да јело добије густину, као паприкаш.
Крупи на тепши
На доста масти у тепсији издинстати две главице лука. Ту додати
две шаке кукурузне прекрупе (пре тога опране), залити са доста
воде, посолити по укусу, побиберити. Може се ставити и
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димљена кобасица. Ово јело се пече доста дуго и на доста
високој температури.
Шункова квашна јушка
То је супа од воде у којој се кувала шунка. Вода је углавном јака,
масна и слана па се разблажи додајући, по жељи, обичне воде.
Кад проври закува се са три размућена јајета. Да би супа била
ситија додају се два децилитра павлаке. Ова супа се најчешће
спремала за Ускрс.
Капушчањики
Умесити тесто за хлеб, наквасане јуфкице развити на прст
дебљине и петнаест сантиметара пречника. На то ставити фил:
кисео рендани купус, сецкани црни лук и уље (помешане). Тесто
скупити у јуфкицу и поново развити тако да је фил унутра. Пећи
у пећи кад је жар сабијен. Кад је печено сложити једно на друго
у шерпу и топло прекрити платненом салветом да се добро
упари и омекша. Тако омекшане и топле лепиње премазати
уљем. Поново их сложити једну на другу и послужити.
Бељуши
Умесити тесто као за хлеб. Нарасле јуфкице развити на прст
дебљине и петнаест центиметара пречника. Док то одмара
направити фил: пола килограма ситног сира, два јаја, соли.
Филом премазати лепиње, пећи у зиданој пећи. Печене се могу
премазати кајмаком и поново вратити у пећ да се мало запеку.
Горхељи
Од једног килограма кукурузног брашна, једне узвршене кашике
масти, мало слатке павлаке, мало соли, шећера и што више
нарендане бундеве и потребно је умесити толико тврдо тесто да
се не распада кад се формирају погачице (величине јабуке).
Погачице се стављају у добро подмазану тепсију и пеку доста
дуго и на јакој ватри.
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Тархоњи у мљеку
Умесити тврдо тесто (шака брашна, мало соли, једно јаје) и
рендати изнад млека које ври. Кад је тесто кувано оно исплива.
Скинути са ватре и по жељи пошећерити. Може се додати и
ванилин шећера, што ће мања деца врло радо јести. Густина се
подешава према укусу.
Цибереја
У пет литара млаке воде додати две шаке мекиња, кору од једне
кришке хлеба и везу свежег копра (мирођије). Све то кисне у
земљаном лонцу на топлом (као купус кад се кисели) 8–10 дана.
Кад мекиње падну на дно напитак је готов. Тада се процеди,
посоли по укусу и прокува. Прокувани напитак се пије 2–3 дана,
а после губи укус. Најбоље је кад се напитак справља лети. За
цибереју се може рећи да има доста витамина, да је укусна, да
помаже код обољења желудца, чисти крв, а посебно добро
освежава. Ово пиће се највише пило у време косидбе.
Има још много јела и пића – каша, череги и др. О јелима за која
смо се одлучили да их саопштимо читаоцу, како би се сачувала
од заборава, казивала ми је Наталија Хајдук из Руског Крстура,
2004. године. Ова јела је спремала њена мајка, а колико се сећа
и баба.
Записано је тако како је испричала.
Дечије играчке и игре сеоске и салашарске деце
Салаше су градиле само најбогатије газде. У раду је
учествовала цела породица. Деца су, већ према узрасту,
напасала стоку, окопавала усеве, скупљала сено. Мушкарци су
орали, косили, довозили производе са њиве, хранили стоку.
Жене су радиле и око куће и на њиви – кувале су, одгајале децу,
водиле бригу о њима, музле краве, прерађивале млеко, гајиле
живину... Гледало се да се стока што више издржава од паше, а
што мање храни у штали. Пре зиме се вишак продавао, а преко
зиме се задржавала само приплодна стока У пролеће се опет
множила. Лети је стока живела од испаше.
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Салаши су се у крстурском атару налазили на следећим
потесима: Косцељско, Брестовац, Сејки, Међаш, Ризкаша,
Селишче, Јараш, Државка. Највише салаша је било на пустари
Били, где је постојала и школа. Похађало ју је 1948. 36 ђака.
Настава је организована од првог до четвртог разреда основне
школе. Била је налик великој сали са четири прозора. Унутра су
била смештена три реда клупа. Ученици сва четири разреда
имали су заједно наставу. У пролеће су ђаци сакупљали
кукурузне џомбе – шепурине, којима су ложили каљеву пећ у
учионици. Школа је срушена 1957. године.
У крстурском атару је највише салаша било из међу два рата –
око 170.
Салашарско газдовање је зауставила индустријска и аграрна
криза 1930. Њихов животни век је завршен после Другог светског
рата, у време аграрне реформе 1953.
Прављење змаја
У пролеће смо правили ,,змајеве’’. Дечак чији би „змај’’ полетео
највише и најдаље, био је победник. Змаја смо правили од пакпапира и дашчица. Велики пак-папир смо савили са четири
стране, а направљен је и већи поруб. Савијени део смо лепили.
Лепак је био направљен од брашна и воде (ретко тесто). Кад смо
стране полепили, ојачали смо их танким дашчицама. По
дијагонали су стављена два штапића и причвршћена канапом.
На средини је привезано око 4 метра канапа. Змај је имао и реп,
како га ветар не би извртао. На једну страну, на ивичњак,
привезали смо по ширини танку шпагу на чију је средину
привезано око 2 метра конопца. На тај конопац смо с једне и
друге стране лепили папирне траке широке око три центиметра
а дугачке око тридесет центиметара. Пуштали бисмо га кад је
мало ветровито.
Текање
Познати дрвостругар у Руском Крстуру мајстор Бачко правио је
између осталог и дрвене лопте, велике као јабука. Та лопта се
звала тека, а игра текање. Деца која су хтела да имају теку
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доносила су од куће старе шешире од којих је мајстор правио
један део на преслици.
Текање се играло само на пашњацима, ван села, јер је било
потребно доста простора. Формирају се две групе дечака. Што је
више играча, игра је занимљивија. Једни од других су били
удаљени 10 метара. Прва група је имала теке и штапове од око
пола метра, а друга група је хватала теке. Један дечак је бацао
теку увис, а други је гађао штапом. Погођена тека је ишла према
групи што је хвата. Требало је и храбрости да се ухвати тека, јер
је често ударала у главу и по прстима. Касније се неко досетио,
па су теке хватали у старе шешире. Дешавало се да тека поцепа
шешир. Кад је то завршено, групе су мењале места и после
завршене игре упоређивали су се резултати. Ко је више тека
ухватио био је победник. У селу је било око 30 група које су текале.
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Било је деце која су се играла ,,вршалицом’’ направљеном од
бундеве. Одсекли би горњи део бундеве и извадили семење. Од
друге бундеве би направили точкове, избушили их, провукли
дуже штапиће (то су биле осовине). У бундеву би ставили
прашину, тресли је и тако „вршили пшеницу’’. За време вршидбе
то је била омиљена дечја игра.
Прављење „чардака’’
Пуна корпа клипова кукуруза уносила се у кућу. Старији би
поседали око корпе и ручно крунили кукуруз. Чуке (окласке) су
бацали на под. Деца су узимала чуке и правиле „чардак’’: две
чуке уздуж, две попреко. Ко је направио највиши чардак (а није
се смео срушити), био је победник.

Текање на други начин
Тражио се пањ од дуда. На њега смо стављали теку и један по
један играч је ударао теку штапом дугим око 60 цм. Ко погоди
теку и чија одлети најдаље, тај је победник. Ову игру је играло и
до десет играча.
Хубаба (,,топ’’)
Од густог блата се направи фигура попут тањира. На средини
се направи рупица, у њу се пљуне и затвори блатом. С хубабом
се тресне о земљу и такмиче се чија хубаба најјаче пукне, тај је
најбољи, победник је.
Вршидба
Некада су сви путеви били земљани. Преко лета се на њима
наталожи дебео слој прашине. У време вршидбе пшенице или
јечма, дечаци су од дашчица и летвица правили „вршалице’’ и
„елеваторе’’. Док су се једни припремали за „вршидбу’’, други су
на гомиле скупљали прашину, правили камаре од покошене
пшенице. Кад је све било припремљено, долазили су дечаци са
„вршалицама“ и у њих су рукама убацивали силну прашину,
односно „снопове пшенице’’.

Лутке, цртежи Владе Њарадија из Врбаса

Лутка
Девојчице су се најрадије играле луткама. Маме и бабе су шиле
лутке од крпа и пунили их пиљевином. Коса је била од вуне или
неког другог материјала, а очи, нос и уста нацртани. Од крпица
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су шиле хаљинице. Девојчице су волеле да размењују лутке.
Касније су правиле другачије лутке. Убрале би незрео (зелен)
клип кукуруза кад је свила била мека и сјајна. То је била коса.
Напред би нацртале очи, нос, уста. На одређеној висини
оштрим предметом би избушили рупу. Ту је гурнут штапић – то
су биле руке. Лутка је била готова.
Лопта
Девојчице су се, такође, волеле играти лоптом. Лопте нису биле
ни гумене ни пластичне. Кад је отац или деда чешао краве
„чешагијом’’, скидала се длака. Мајка је длаку скупљала, а када
се сакупи одређена количина, квасила се водом и сабијала док
се не направи чврста лопта. Лоптом се играло ударајући о зид,
а на пашњаку се добацивало. Дечаци су се играли фудбала на
пашњаку, али лоптом направљеном од крпе, крпењачом.
Слепа мачка
Девојчице би једна поред друге стале у круг. Одабрана девојчица
је била у средини круга са очима везаних крпом. Из средине би
кренула ка ивици круга. Случајно би додирнула једну девојчицу.
Пипала јој је лице, косу, уши, нос, руке, одећу и на основу тога је
требало да погоди ко је то, да каже њено име.
Зимске игре
Некада су зиме биле праве: много дубоког снега који шкрипи под
ногама, иња, дебелог леда у бари, на каналу. Зими су се дечаци
клизали. На свакој бари око села је било деце. Клизање се није
могло замислити без корчула (клизаљки), а правиле су се овако:
дашчица је била дужине ноге, широка четири прста. Одоздо би
се на дашчицу, паралелно и на размаку, причврстиле две жице
дебљине ексера. Стало би се на корчуле, ноге причврстиле
жицом и клизање је могло почети. Клизало се на једној нози. Да
би се што брже клизало, неки су се одгуривали штапом у коме
је био забоден ексер. Сналажљивији су од куће доносили
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,,кључ’’ (куку за чупање сламе). Ко налети на танак лед, упада у
воду, а није смео ићи кући мокар. Одећа се сушила код најближе
родбине или неког познаника. Девојчице се нису клизале јер је
то била срамота.
Свако се клизао на својој бари, у свом крају. Кад би дечаци с
једног краја дошли на други, на другу бару да се клижу, почела
би туча или би „дођоше’’ гађали снегом.
Кад су коњи дуго у штали, постају немирни. Зато их газда
упрегне у санке, багремове, углавном недељом поподне.
Поседају деца на санке из свих улица и шорова. Коњи јуре,
санке лете. Почиње песма, шала, смех се ори, девојчице се
кикоћу. Деца истрчавају из куће и гађају снегом децу на санкма,
а коњи јуре још брже. Некада би газда намерно налетео на виши
снег. Санке се преврну, што деца пропрате циком и смехом. Тако
се веселило до мрака.
Скупљала су се деца из улице да се утркују са санкама.
Поређала би се у ред, једно би дете седело на санкама (малим),
а друго би вукло конопац. На дати знак сви би повукли санке.
Било је падања, превртања, а сналаживљији и снажнији би први
стизали на циљ По страни су стајала деца и навијала.
Једна од игара је такође била добро сабијеним снежним
грудвама. У мом селу одувек су постојали, а и данас постоје: Пап
шор, Велики шор, Курти шор, Маковски шор, Цигла шор,
Капустов шор, Буџак шор. Људи су шорове називали по
карактеристичним ознакама, или по местима одакле потичу, или
одакле су се доселили у Руски Крстур. (а доселили су се са
Карпата, са њиховог подножја према Панонској равници).
Дечаци су одлазили на бару на крај села, код гробља, да се
гађају. Гађали су се они из Цигла шора са онима из Великог
шора, они с Курти шора, против оних из Буџак шора... То је била
и опасна игра, јер су повреде биле честе (снежна груда удари
некога у око или избије зуб). Ову игру су забрањивали учитељи
и свештеници.
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РАТНИ ДНЕВНИК ДР БОРИСЛАВА УВАЛИЋА 1914–1918.

Уводне напомене
Стогодишњица Првог светског рата је прилика да из „прве руке“,
сведочењем савременика и њихових потомака, сазнамо како су
Стара Паланка и њени грађани живели у те четири ратне године.
На тему Великог рата написана је огромна литература која се
односи на збивања у ратним подручјима (фронтови, битке), али
мало је писано о томе како је било иза бојишта, у позадини,
какве су „битке“ вођене за рањенике, снабдевање, обнављање
и подизање инфраструктуре, као и негативним последицама
ратних дејстава. Ова сведочења су вредна за сав
слободољубиви свет, јер 20. век је донео најгори епилог ратних
сукоба у људској историји, па зато „нека и будући нараштаји
знају све што је било на фронтовима, али и у позадини тих
фронтова за време светских ратова“, што каже Трива Милитар
у свом необјављеном рукопису „Иза позадине“.
Ратни дневник др Борислава С. Увалића, лекара, капетана прве
класе аустроугарске војске – који овде објављујемо – јесте
оригиналан историјски докуменат, чији садржај актуелизује до
сада непознати став човека који се мимо своје воље нашао у
вихору Великог рата. Из овог рукописа можемо пратити
мобилизацију у Старој Паланци, борбе на Дрини и прелаз у
Срем, ратна дејства у фронту на Сочи, пад Румуније и
дешавања на руском фронту, и то увек са аспекта санитетских и
других позадинских активности. Такође, преко Увалићевих описа
неретких одсустава, имамо увид у паланачке прилике тих ратних
година.
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Интервенције на препису рукописа су минималне и у служби су
појашњења конкретних скраћеница и израза, које је приређивач
стављао у велику заграду и тако отклонио било како одступање
од ауторског оригинала. Треба додати и то да је уздржаност
приређивача код правописних и техничких грешака аутора
рукописа била мотивисана жељом да се сачува изворност
рукописа, односно дух и стил писања др Борислава Увалића.
Лична имена, географски појмови, чинови, титуле и сл. су
преписане са оригинала, онако како их је аутор написао и нису
фонетизове, изузев у оним случајевима, када су ти појмови
нечитки или нејасни.

Факсимил Ратног дневника др Борислава Увалића
др Борислав С. Увалић

Дневник је вођен ћириличним писаним словима, графитном и
мастиљавом („плајваз“) оловком у свесци А5 формата, на 78
страна, а записи су уношени у више наврата у кратком
временском раздобљу, (свакако на основу ранијих бележака),
непосредно по повратку из рата у Паланку. Рукопис се лако чита,
нема исправки у тексту и на маргинама, што оставља утисак
добре припреме и поузданог уноса аутентичних записа. Датуми
су по новом календару, иако је нови календар у Краљевини СХС
почео да се употребљава од 15. јануара 1919, односно од 28.
јануара исте године.

У циљу прегледности пређеног ратног пута, приређивач је текст
аутора испратио скицама операција и битака у којима је др
Увалић, као официр-лекар аустроугарске војске учествовао, као
и породичним фотографијама везаним за одсуства која је
проводио у Паланци.
Са истинском патриотском свешћу и хуманошћу свога позива, а
као истакнути интелектуалац, др Увалић је – као савременик,
учесник и сведок трагичних ратних догађаја – знао да остави
писани траг, који сада улази у јавност као делић мозаика записа
о великим људским напорима у позадини ратних дејстава.
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Дневник Борислава С. Увалића

око 10 сати, деца су заспала [кћи Олгица и син Радивој], али ја
и Ива [супруга Иванка], нисмо ни тренули целу ноћ.

БЕЛЕШКЕ ИЗ СВЕТСКОГ РАТА ОД 26. ЈУЛА 1914. ДО 10.
МАЈА 1918.

27. јули 1914.

Хоћу у овим белешкама, да догађаје и мој живот у рату са
неколико речи опишем и тако да сачувам од заборава. Била је
субота у подне, када су „Пeштанске новине“, од 25. јула 1914. г.
јавиле неочекивани глас, да је наша држава [тада је Срез
паланачки био у Аустро-Угарској], уручила ултиматум Србији и
да ће до 6 сати увече, решити, хоће ли доћи до рата или не. То
после подне смо, код нас у ходнику, расправљали ја [др
Борислав Увалић], Небојша [старији брат] и Браца, Добрилин
[сестрин муж], све могућности. Женске су биле све узбуђене.
Браца је предложио, да одемо у кафану и да тамо дочекамо
тeлеграфске извештаје, па да знамо на чему смо. Ја нисам био
за то, хтео сам још једну ноћ да мирно спавам. И заиста, легао
сам рано и спавао добро.
26. јули 1914.
Била је недеља – јутро, још сам био у постељи, када сам чуо
добош на улици, одмах смо знали, шта је: Мобилизација! Ја сам
потражио моју пучко-усташку исказницу, констатовао да спадам
XIII-том Загребачком Кору и да морам наруковати XXV-тој
Домобранској пуковнији у Загребу. Нашем редовном животу
беше крај. У Паланци су прогласили мобилизацију IV Кора.
После подне ја и Браца пођемо у Илок да дознамо, да ли је XIII
Кор мобилисан на Дунаву, већ дознамо да јесте и вратимо се
кући, да се спремимо, јер сутра ујутро, хоћемо већ да пођемо.
Ја у Загреб, Небојша у XVIII Домобранску пуковнију у Осјек, а
Браца, његовој пуковнији у Бечкерек [Зрењанин]. Сви смо
утучени, како ћемо жене саме оставити, а баба [отац
Бориславов Срдан], мама [Марија] и Вида [сестра Видосава],
нису код куће. Треба вечерати – не можемо ни јести. Легли смо

Ујутро плач и кукњава, срећа што су деца спавала. Било ми је
силно тешко, мислио сам срце ће ми пући. Пођемо ја, Небојша
и Браца. У Гомбошу [Богојево] се опростимо од Браце, у Даљу
се опростим и са Небојшом. Вагони свуда препуни, вика, гурање.
Тај цео дан на железници нисам ништа ни пио ни јео, тек увече
иза Градишке, уђе др Коц, који је некада у Илоку био, он ми да
нешто мало јести, али сам ноћовао све до Загреба, целцату ноћ.
На станици хиљадама света. У хотелима нема соба, добро што
смо ја и неки ветеринар, већ на путу се побринули за стан, те у
освит зоре стигнемо у стан и спавали смо на поду, али уморни
смо били, те то нисмо ни осетили. На станици сам био са Чиком
Свиларевим [рођак, Паланчанин], који путује са мора кући.
28. јул 1914.
Тражим пуковнију XXV. Пријавим се код заповедништва, они не
знају ништа за мене, упуте ме пучко-усташкој пуковнији, која је
негде далеко ван града, на Шалати.
29. јул 1914.
Јурим на Шалату, тамо хиљадама света, гурање, врева. Када
дођем до неког официра, он потражи у попису мене, вели нисам
тамо додељен, погледа моју листу и упути ме опет XXV
пуковнији. Тамо се вратим и заиста сада ме већ нађу и упуте ме
стожерном лечнику др Канижадију. Ту се нађем са другим
колегама: надлечник Флорзехуц, хирург из Осјека, др Златко
Калчић, очни лекар из Загреба, др Шварц, др Јова Поповић из
Старих Шова [Равно – Бачко Добро Поље], Ра др Ерос, Ра др
Росенфлецер, неки доктор из Кисача, др Јуринац из Земуна и
други. Ту смо примали и прегледали војнике, који су
придолазили и спремали здравствени материјал за покрет. Стан
нађем у Мо...[нечитко] новој улици бр. 13, код породице Шишић.
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2. август 1914.
Дознам да нисам добио уделбу код ове пуковније, јер сам овде
прекобројан, него да имам сутрадан ићи VI-тoj Дом.[омобранској]
пољско-топовској пуковнији.
4. август 1914.
Пријавим се у топовној касарни код потпуковника Секулића
Рудолфа, заповедника VI Дом.[обранске] пољско-топовне
пуковније. У писарни ме лепо упути и дочека натпоручник Георг
Узер, ађутант. Рече ми, да ћу бити лечник код муниционских
Колона. Нађем код пуковније свог бившег друга на универзи Ра
др Рудолфа Миндсентија и помоћног лечника др Брезовског,
лечника из Хоџака [Оџаци], кога такођер познајем. У народној
соби сан.[итетски] поднаредник Огњар Мартички, Чуружан,
дакле доста познатих земљака.
По целом Загребу врева, гунгула, силна светина и војска, на
једаред се пронео глас, да је водовод отрован, да нико не пије
воду. Испоставило се, да то све није било истина. Ту сам први
пут видео паљевине, рушевине и опљчкане радње – прве
последице рата.
5. август 1914.
Пријавим се код натпоручника Фрање Доличког, зап.[оведника]
свију мун.[иционских] Колона. Упознам се са поручником др
Аладиром Жирошем, адвокатом из Тополе и ветеринаром
Блажом Шоштарићем, цивилним ветеринаром из Топуског.
Спремамо се за одлазак. Куповање потребних ствари. Примамо
новац од господарског часника – сатника Васе Продановића.
Непотребан новац пошаљем Иви [супруга Иванка] кући. Од куће
сам добио извешће картом. Данас је цело топништво, па и ја,
положило заклетву војничку, пред полазак у бој.
Узер [натпоручник Георг Узер] ми одредио слугу, неког Валента
Потхрашког, којега треба да нађем, тражим га цело поподне, па
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нисам га могао наћи, може бити да није ни нарукован
[мобилисан] до сада. Одем, док на једној битници [менза], док
су баш делили вечеру и повичем, који дечко хоће да буде часникслуга, сви ћуте, један тако мојих година, дође пред мене и јави
ми се, зове се Блаж Зебец из села Плавнице код Беловара.
Одма пође самном, да ми ствари пакује.
6. август 1914.
Дан поласка, влак наш полази око 5 сати. Стожер пуковније иде
са батеријом II. Сви на станици су узбуђени, официре испратиле
њихове фамилије и рођаци, ја сам сам, још непознат, полазак у
бој и није ми угодно. Моје ствари донели и чувају Зебец и
поштени мој завојар [медицински техничар задужен за
превијање], после и коњушар Тома Хамер – Међумурац.
Транспорт је ишао из Загреба преко Ђекењеша, Печуја, Осјека,
Даља, Винковаца па локалном пругом у Гуњу. У Винковцима смо
два сата стајали, тамо се изненада састанем са Небојшом, баш
када је неком вишем официру нешто јављао. Провели смо неких
пола сата заједно. Од Загреба до Гуње, пут је трајао три дана. У
Гуњу смо стигли у ноћ и ту смо прву ноћ провели напољу, на
балама сена. Сутрадан поподне, марш преко Брчког, Поточара
у Пукиш, ту добијем стан код Словака ратара Јанка Валента,
који је родом из Лалића, познаје добро бабу [Бориславов отац
Срдан Увалић који је учитељовао у Лалићу], а и на мене се сећа.
Лепо ме је примио и добру постељу дао. Одавде смо маширали
даље у Челић, па у Српске Јањаре [Јања], где смо били 12.
августа, ту смо спавали на једној ливади, на слами. Рано у зору,
чули смо први пут пуцњаву топова, дакле приближавамо се
ратишту. Из Српских Јањара смо марширали преко Турских
Јањара у Бјелошевац, где смо стигли 13. августа. На путу у
Бјелошевац, скрха се точак на коли, на којима сам се возио,
цивил-кочијаш био је сав сретан, јер сада може с коњи натраг
кући, не мора са нама. Мени нагло позли, добијем ужасно
повраћање и пролив, већ сам мислио колера, али ми у ходу буде
боље, добијем друга кола и пожуримо се да Колоне сустигнемо.
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14. август 1914.

16. август 1914.

Дођемо у Дугопоље, а ујутру 15. августа дођемо на Батар на
Дрини. Ту су наши [Аустроугари], правили мост за прелаз преко
Дрине. Било је лепо, топло време, преко у Србији нити се види
што, нити се чује, наша војска прелази. Ту сам видео прве
рањенике и то много од XVI Бјеловарске пешадиске пуковније.
Пре подне се у Дрини добро окупамо. Ту сам видео, шта вреди
бити добар пливач, мој камарад, поручник др Аладир Жирош,
три пута је скакао у воду и спасао три војника, које је бујица
понела собом и давили се, са једним је имао читаву борбу,
обесио се био за Жироша и умало и њега у пропаст увукао.
Двапут је Жирош скочио у воду у војничком оделу, зато су
Жироша предложили за одликовање и добио је похвалу од
Армијске команде.
После подне око три сата, прешли смо Дрину и пошли у Србију.
Ми смо марширали, ваљда један сат дуго и наједаред
комешање, вика, трка од оних напред, неки жандарми јуре на
коњима и нешто вичу, неки мајор сео на неоседланог коња и јури
топничке Колоне неке стале, неке окрећу натраг, на узаном путу,
многа тешка муницијска кола [се] преврћу у јарак, с почетка
нисмо знали, шта је, дознамо – веле, непријатељ нам залеђи
[иза леђа], и напада нас, лепе ствари, ја марширам са крајњим
делом последње колоне, осврћемо се, ништа не видимо, не
остаје ништа него напред марширати, па шта Бог да. Пожуримо
напред, колико се може, исправимо муницијских кола и стигнемо
на неку висораван, где смо заиста видели, да LIII и XVI
пуковнија, праве позиције фронта према нама, тј. према Дрини.
Но брзо [се] испостави, да је све било слепа вика, није било ни
разговора о каквом непријатељу нама залеђи. Зебец је целим
путем верно био уз мене, носио је моју малу торбу и непрестано
ми дао савет, ако дође до чега ми ћемо пешице гледати да се
спасемо, а пртљаг мој, нека враг носи, но није дошло до тога.
Увече поче киша јако падати, ми непрестано у маршу, ишло се
јако лагано, много се заостајало, целу ноћ проводимо на друму,
ја сам нешто дремао, но био сам скроз мокар, јер на колима
поњаве нисмо имали [на арњевима].

Стижемо у селиште Митницу, ту смо прешли железничку пругу,
која иде од Шапца до Зворника. Тим путем сам видео прве наше
мртве, а и српске војнике. Осим војника мртвих, видели смо и
доста цивила мртвих, већином закланих бајонетом, стараца,
баба, жена, девојака и деце.
Преко Гниле стигнемо око подне у Брезјак, ту код школе, на
једном пољу се улогоримо. Тако смо прљави, да никако не
можемо да се оперемо. Чим где стигнемо, одма је прва брига,
шта ћемо да једемо, изгледа да је најбоље провијант носити у
свом желуцу, јер никад не знамо да ли ћемо маширати, зато,
наједи се, кад имаш времена, па си сигуран. Ову ноћ смо ја и
Жирош спавали на колима, где су биле вреће са зоби. Постеља
је била тврда, наспавали смо се добро, јер смо били уморни.
Ноћу, наједаред се пробудимо на пушачку пуцњаву, али сасвим
из близу, испоставило се, да је неко, ваљда из страха, почео
пуцати, на то многи зграбе пушке и почеше у зрак пуцати.
Требало је мног вике и трчања официрима, док то нису стишали.
Ту код школе на Брезјаку, поподне изненада се нађем са мојим
кумом Радивојем [чије име носи Увалићев син]. Загрлимо се и
пољубимо. Састанку овде пре месец дана, нисмо се надали. Он
служи код Х Дом.[обранске] хусарске пуковније. Сели смо поред
јарка уз друм, те смо се једно два сата поразговарали. На овом
логору остали смо два дана.
19. август 1914.
Ујутро рано преко Чирана на Јаребичку цркву. Ту изненада
добијемо заповед, да морамо натраг. До подне дођемо натраг
до Брезјака, ту код Ћирана, добиле су наше Колоне, прву
топовску ватру. Пронеше се разни гласови, да су Срби нашу
фронту, на два места пробили. Шта је било не знам, но на
Брезјаку добијемо заповест, да даље не дамо натраг, те још то
поподне, целу ноћ и сутрадан, непрестано марширамо натраг,
те преко Лознице код Козлука пређемо Дрину, те после шест
дана стигнемо у Босну.
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У маршу натраг, још у Србији, нађем се са другим мојим кумом
Раденком Станковићем, који служи као надлечник код XLII
Дом.[обранској] сан.[итетској] [нечитко]. С њим сам се после
често састајао, па и после на руском ратишту. Од Козлука смо
марширали уз Дрину преко Шепака и Брањева и даље чак у
Српске Јањаре, где смо стигли 22. августа у ноћ. Путем на друму
на Дрини, видео сам једно 200 српских заробљеника, међу њима
и Д. И., који је после од аустријске војске у Брчком, стрељан био
27. августа 1914. године. Ту у Српским Јањарима се мало
одморимо и удесимо. Ја до сада нисам имао много лечничког
посла, неколико људи сам болесних послао у болницу, а двојици
су кола прешла преко ноге, те им је нога била згењечена.
Неколико рањеника од пешадије сам превио, који нису код
њихових лекара превијени, или су им ране јако крвариле, те су
мене потражили. У Српским Јањарима се нађем са др Војом
Марићем, пук.[овским] лечником, школским другом из гимназије,
који служи код XXVIII Дом.[омобранске] пешачке пуковније, он
се активирао, годину дана пре рата. Исто се састанем са два
добро позната пештанска доктора др Аладаром Илешијем, са
којим сам у Акуш-болници заједно служио, и др Голдиена,
обојица пре рата нису служили код војске, а сада су код
Моб.[илицијског] Респитала, за сада као цивилни лекари.
Јести имамо добро и доста. Удешавамо полагано нашу часничку
кухињу. Овде смо добили силне саламе и чоколаде. У Јањарима
останемо до 28. августа. Одавде пођемо у Пилице Долње.
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чули јаку и пешадијску и топничку борбу, нарочито у ноћи. У
Сухопољу, поред Хана Омербега, остали смо десет дана, било
је лепо топло и сухо јесење време, одавде смо ја и Жирош, ишли
колима једаред у Бјељину, где смо се фотографили и слике кући
послали.

13. септембар 1914.

У Белошевцу, ту дознамо, да дуж Дрине постављамо
одбрамбену линију и за сада остајемо овде.

Одмарширамо у Модран, а 14. септембра у Дугопоље и
Главичице. Ту смо ноћу ишли путем према Дрини и слушали
ужасне топничке ноћне борбе, тзв. бубњарску ватру
[далекометни топови – мерзери].

1. септембар 1914.

16. септембар 1914.

Наново дођемо у Срб. Јањаре, 2. септембра у Сухопоље и
Загоне. Ту нас је један наш [православни] поп добро почастио.
Од нашег повратка из Србије, па до данашњег дана, нисмо
никада чули ни пешадијску ни топничку ватру. Овде смо први пут

Дођемо у Хан Брезовице. На путу у Хан Брезовице састанем се
са колегом др Стевом Тишлером, лекаром из Сланкамена. Он
ми рече, да му један дан пре, због рањеника, помоћ ишту при
послу др Воја Марић и др Бранко Михајловић. Четврт сата после

29. август 1914.
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овог растанка, био сам први пут усред топовске ватре. Наше
Колоне опазе Срби и почну на нас вредно пуцати шрапнелима.
На ватру ненавикнути, момчад почне бегати на све стране, једни
амо, други тамо, тако да смо се разишли на све стране. Наш
ветеринар побеже под неки камени мост, те дуго се није смео
оданде маћи. Једва смо се некако око десет сати у ноћи, скупили
код Хана Брезовице. Било је који су тек сутрадан нас нашли. Ту
се сместимо на окрајку лепе шуме, како је било лепо време, то
смо ја и Жирош спавали под целтом [шатором], и то нас двоје
под једном целтом, било је веома угодно. У опће је он био веома
угодан друг, који ме је много пута разонодио и развеселио. Ту
смо у Хан Брезовици провели неких шест недеља. Осим марод
[болесничке] визите, нисам имао друга посла, те сам се доста
шетао. У даљини на североисток, кад је лепо време било,
видела се лепо Фрушка Гора, тамо сам много пута гледао и
мислио, иза Фрушке Горе је Дунав, а на Дунаву Паланка, тамо
су моји мили и драги, Боже шта они сада раде. Друштво моје су
били поручник др Жирош, мој добри и верни друг, даље,
шаљивчина-ветеринар Блаж Шоштарић, наш командант
натпоручник Фрања Долички и натпоручник Драгутин Кривачић,
затим заповедници Колоне, поручник Еуген Квинц и поручник
Пал Сецлер, у цивилу фабрикант малате из Горње Угарске,
поручник Младен Вукмир из Сарајева (познаје Небојшу),
поручник др Иван Григоровић – Банаћанин из Кеча, поручник
Драг. Шпилер (који је после на руском ратишту у ропство допао,
приликом Брусиловљеве офанзиве), поручник Бела Шкода,
инжињер, поручник Хорак, проф. др Вирањ, даље, поручник
Ербен и др Милован Зоричић и још други чија сам имена
заборавио.
Из Хана Брезовица сам још једанпут ишао у Бјељину. Почеле
кише, није се могло више под целтну. Ископамо у земљи
земунице, начинимо грађу и покријемо грањем, курузином и
лишћем и преко тога земље. Пећи нисмо имали, те смо у земљи
са стране ископали, начинили отвор за дим и тако се грејали и
било нам је топло. Нисмо имали ту још никакве постеље (у опће,
сад се види, колико [смо] овде у почетку били без искуства и
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невешти), него смо на курузовини спавали. Било према приликам
све добро, само смо имали у нашем стану ужасно много мишева.
Једну ноћ се пробудим и осетим да нешто хладно претрчи преко
лица, био је миш. Када је о мишу реч, морам забележити и ово: ја
и Жирош пили смо свако јутро чај са саламом. Почне нам теј [чај]
непријати. Викали смо на кувара Новковића, да не кува добро,
даље смо замерили, да није добар рум и то је трајало неке две
недеље. Једно јутро, Жирош је већ доручковао, ја почнем пити
чај, гадан, не може га човек пити. Под језик ми дођу неке длаке.
Погледам их, дође ми сумњиво, иштем од Зебеца рум, да ми
покаже, погледам флашу и на дну флаше нађем костур једног
миша, који се у руму удавио. Месо се у руму распало, које смо
лагано ја и Жирош попили. Огадио нам се после тога теј, да га
дуго нисмо могли у уста узети. Ту сам у Хан Брезовици на наговор
Жирошев почео јашити, јер рече ми, требаће ми, и имао је право.
После и у Србији, и у Италији, и на руској фронти, не знам шта би
било са мном, да нисам знао јашити.
14. октобар 1914.
Многе кише, које са Дрине долазе и веле, да је Дрина силно
набујала и силно брза. Ми смо имали на Батару обрањ [одбрану]
моста (Вујхенкорф) преко Дрине, но због велике воде, морала је
момчад једну ноћ, нагло прећи Дрину, говоре да их је сиромаха
доста се утопило.
27. октобар 1914.
Баш на дан Свечарства мога [крсна слава Увалића – Св. Мати
Параскева], које смо пре подне скромно прославили, а поподне
преселимо се у Бјелошевац, тамо се сместимо у једну сељачку
кућу. Имали смо примаћу собу.
4. новембар 1914.
Дознам да ме пуковнија тражи, јер су оба лекара, што су била
код пуковније, отишла од пуковније, но добијам заповед од
топничног бригадира, пуковника Најмана, да останем и даље код
Колона.
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9. новембар 1914.
Наша офанзива против Србије је већ толико напредовала, да
добијамо заповед за марш и то из Бјелошевца преко Брањева,
Скозића Турског, преко Дрине у Бању Ковиљачу, Лозницу и
дођемо поново у Брезјак, где смо у августу месецу били. Влажан
јесењи дан, киша и магла. Ужасно блато. Имамо широка кола,
са добром поњавом покривена, ноћу се раскомотимо, ја и
Жирош можемо комотно да спавамо, спреда се кола, такође,
затворе, те нам је сасвим добро. Но сирота момчад, они се пате,
по целу ноћ стоје и седе око ватре.
10. новембар 1914.
Марш преко Гниле и Јаребичке цркве. У овој цркви су Срби
имали болницу, но покупили су све и однели. Остала су два
мртва војника, које сам ја дао покопати. Села пуста, нигде никог
нема, куће попаљене, све разривено, разнесено. То вече
стигнемо још у Милаковиће.
11. новембар 1914.
Била је ужасна ноћ, хладно, магловито, кише, свуда блато,
пустош. Да немамо кола и у њима резервне обскрбе, не би могли
издржати. Овог дана смо марширали даље, преко Југовића,
Крка до Доње Мале. 12. XI – стижемо у Градојевић, 13. XI – преко
Доњег Црниљева, Брезника на Аџино Брдо, 14. XI – на Голо
Чело, 15. и 16. XI – преко Близањских Висова у Бабину Луку, 17.
XI – Дупљај, Лукавац, Дивци, затим пређемо Колубару у
стигнемо у Мионицу. Ту на главној цести, која води од Ваљева
на Обреновац, видели смо силна кола цивила – грађана,
највише женске и старци са силном децом на колима у која су
већином волови били упрегнути, они су хтели да се уклоне
испред наше војске – бегунци, но задоцнише. Сада су се
враћали уморни својим кућама. У Мионици останемо три дана.
Ту смо становали у кући Анорнија Крстића, бачвара, који нас је
лепо примио. Свако јутро нас је, још док смо у постељама били,
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понудио чашицом добре шљивовице, у опће, био нам је много
на услузи. У Мионици нас остави наш досадањи заповедник,
Фрањо Долочки, добио је заповед да преузме друго
заповедништво, на његово место дође натпоручник Драгутин
Кривалић. Ту сам неком старцу од 75 година, чувару говеда
Ђорђу Топаловићу, извадио из бутине куглу од револвера нашег,
коју је случајно на пољу добио. Био је тај стари згодан. Сутрадан
после операције, 20. XI, дође к нама и рече да је он свечар, био
је Аранђеловдан, и хоће да славу слави, и зато од нас иште
писмено, као дозволу, да може славити.
21. новембар 1914.
Одемо у Стражару. Ту сам видео силне шуме, које су сасвим
нестале за неколико дана. 22. XI – стигнемо у Врачевић и ту се
настанимо код газде Аксентија Жујовића. Ту смо остали неких
10 дана, а главна нам је брига била увек, шта ћемо јести. Тако
рећи, све смо набављали, јер од трена [војна организација –
управа], нисмо добијали ништа, но могло се у овим богатим
крајевима свега добити. Интересантно је било, да су ограде око
кућа и башта за једну ноћ нестале, све су војници положили.
Видели смо ту доста рањеника, који су тешким путевима
измучени, једва мичу, но болесника је куд и камо више него
рањених. Ватруштине силне, код војника, које је, као што се
дознаје, видимо све тифус био. Ја нисам никада пио ни кап воде,
када смо Дрину прешли.
2. децембар 1914.
Добијамо заповед да марширамо преко Стражаре у манастир
Боговађу, где сам видео силних пушака српских, а и наших
војника, тамо су их скупљали, што су побацане нашли. Одавде
отидемо пред вече у Прњавор. Ту нам се деси једна незгода. У
кући где смо хтели да преноћимо и да се огрејемо, упали се
димњак, те смо ималу посла, док смо ватру угасили. У сумрак
дође неки каплар, те се пријави код команданта, да је био послат
од свога мајора, са неком робом натраг, сада не зна где је
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пуковнија. Кревет му дали, нека сада остане код нас, у јутро ће
га послати заповедништву дивизије, која ће му рећи где је
његова пуковнија. За вечеру доведу, у свечаном оделу, неког
високог, око 30 година старог Србијанца, којег је наша патрола
нашла. Рече нам, да није из Крагујевца, где је на железници
радио и рад би био да оде у Обреновац, јер је оданде родом.
Мени је упало у очи да има беле, чисте руке. Пошаљемо га
ватри да тамо преседи, а сутра у јутро ће скупа са малочас
споменутим капларом у дивизију, јер је то била заповед, да
сваки мушки, који је за оружје способан, има се дивизији
послати. У јутро пошаље Кривалић тог Србијанца са капларом,
дивизији. После дознамо, да ни каплар ни Србијанац, нису тамо
стигли, оба су били шпијуни.
4. децембар 1914.
Марш преко Жупањца у Лазаревац, где тако веле, мислимо дуже
времена остати. Ту је било доста празних кућа, те смо гледали
да добру собу нађемо. Спремили смо се да овде останемо.
Сутрадан, баш смо били за ручком, добија командант заповед,
да одма оде горе у град, код заповедништва Кора. За 1 сат дође
Кривалић [за] наше велико чудо, рече нам, све спремити, имамо
сместа марширати и то натраг. Нисмо хтели да верујемо, али за
један сат, већ смо марширали.
5. децембар 1914.
Преко Петке у Мојковац, где смо дубоко у ноћ стигли и одмах
даље ишли. Путеви препуни колонама од кола у 3–4 реда ишла
су кола и то све у правцу Дунава, коњи изнемогли, падали су као
муве, тима су се одма резала ужета, па се марширало натраг.
Ја сам стално јашио, по 10–12 сати нисам силазио с коња, јели
смо једаред на дан и то конзерве без леба. Кола наша су газила
преко силних коњских лешева. Бојао сам се, да наша кола
нећемо морати оставити на путу, јер један коњ нам је био нешто
слаб. Али издржао је овде добро, после у Срему је крепао.
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8. децембар 1914.
Преко Механе стигнемо у Уб. Ту се нађем са колегом др
Илешом, са којим сам већ у Босни заједно био. 9. XII – преко
Богдановаца стигнемо у Пироман. 10. XII – преко Обреновца у
Умку. Ту се после пет дана, први пут нешто одморимо и спавали
смо неколико сати.
12. децембар 1914.
Стигнемо у Београд. Ја и др Жирош, одемо у град да га видимо.
Били смо у гостиони код „Руског Цара“, где смо нешто јели и
пили пиво. Вратили смо се брзо код фабрике кожа, где је био
начињен већ понтонски мост. Још то вече пређемо у Земун и
тиме ступимо опет на Аустријску земљу.
13. децембар 1914.
У јутро били смо већ у Бежанији, одма одавде одемо у Сурчин,
иза Сурчина у Бекмен, из Бекмена сам 14. XII у јутро отишао у
Земун, да купим разне потребице, а уз то сам се окупао добро у
парном купатилу. Кад сам по подне стигао у Бекмен, већ смо
добили заповед, да преко Сурчина, Добановаца и Угриноваца
марширамо у Војку, ту смо неколико сати спавали и одмах даље
идемо. 15. XII – у Стару Пазову, а одавде у Нове Карловце, ту
сам био на стану и гост, код старог попа Милановића, који ми
рече да добро познаје бабу [оца Срдана] и Виду [сестру].
17. децембар 1914.
Марш шреко Инђије. Ту сам на неколико минута видео
апотекара Ђуру Хаиниша, од кога сам чуо по нешто, како је у
Паланци. После подне стигнемо у Путинце. Ту се нађем са
Николом Пешићем учитељем, који је са мном ишао у гимназију
прва четири разреда. Осим њега нашао сам још једног
познаника из ђачког доба, попа Марка Ердерогу. 19. XII – идемо
у Руму, где останемо 4 дана.
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23. децембар 1914.
У Иригу, ту добијем стан код адвоката др Микавца. Ту сам се
састајао у гостиони са учитељем Ст. Родићем, бабиним добрим
пријатељем. Кат.[олички] Божић смо лепо, весело провели.
Нарочито је правио весеље др Жирош, Капстан, Болтек и
вет.[етеринар] Шоштарић. Овде је било свега. Ја сам се старао
за менажу [мени].
26. децембар 1914.
Добијем од капетана Балтека дозволу да један–два дана могу
отићи кући да посетим моје. После подне се кренем са Зебецем
и куваром Новаковићем, који је родом из Беочина, те колима
одемо преко Венца, Каменице и Беочина. А 27. XII даље колима
преко Черевића, Баноштра, Нештина у Илок и стигнем изненада
кући. Радост је била велика, али кратка. Код куће сам све здраве
нашао. 30. XII преко Новог Сада, вратим се у Ириг, од Новог
Сада у Ириг колима. У Иригу дознам да је Стрељивни пук добио
заповед и отишао у Руму. Преноћим, те сутра у јутро одем и ја у
Руму. Ту дознам да наша цела пуковнија, после нове године иде
у околину Пеште на опоравак. Ту сам 31. XII преузео место, као
лечник главар VI топ.[ничке] дом.[омобранске] пуковније.
Упознао сам се са др Оштрићем Огњаном, који је дошао
пуковнији, као нов лечник из Инсбрука.
2. јануар 1915.
У вече будемо увагонирани и 4. I у јутро стигнемо у Ракошпалоту
код Пеште, а одавде маршом по подне стигнемо у мађарско
сеоце Фот, где ћемо, наводно, дуже времена остати. У Фоту смо
провели угодно од 4. I до 3. III. Прво ме је овде посетила Ива
[супруга Иванка], после је отишла кући и довела децу, која су
силно уживала, што су ишли на тако далеки пут и што су у
Пешти били.
Посла код пуковније имао сам само с почетка. У Србији се
заразила момчад тифусом и овде су се доста чести случајеви
туфуса појављивали. После раскужења момчади и цепљења,
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престали су случајеви. За ово доба изишао је „Вјесник наредаба“
од 17. II 1915., у коме је моје промакнуће за пучко-усташког
пуковнијског часника са рангом од 1. новембра 1914. Но ова два
месеца протекоше јако брзо, ми добијемо заповед за одлазак, а
моји морадоше кући.
3. март 1915.
Будемо вагонирани у Ракошпалоти, преко Будапеште, Суботице,
Новог Сада, Петроварадина, Карловаца, Инђије у Руму, као
стигнемо 4. III у два сата по подне. У Руми смо почели живети
исто ко и у Фоту.
26. март 1915.
Добијем 14-дневни допуст, те пођем колима преко Ирига,
Каменица, Варадина у Нови Сад и одавде железницом кући. Кад
сам на допуст пошао, била је наша пуковнија спремна за
полазак из Руме, сви смо мислили да ћемо на руско ратиште.
Тим је веће било моје изненађене, када добијем код куће
заповед, да после допуста имам руковати у Ердевик. Други дан
Ускрса, посети ме тако рећи, читава II батерија: надп.[оручник]
Ванер, пор.[учник] Шпекер и заставник Фредленгер, дојашу на
коњима из Ердевика и проведу код нас цео дан. Овог пута сам
нешто лакше отишао од куће, знајући да нећу далеко и да ћу по
кад-кад моћи кући доћи. И заиста, потпуковник Секулић ме је за
цело време, док смо у Ердевику били, скоро сваку суботу
[пуштао] кући. У Ердевик сам дошао 9. IV, где је дотле био код
стожера др Оштрић. Он сада иде у Врбању, где су наше III и IV
батерије биле. У Ердевику сам становао, малте не цело време
код Златоја, што ми је било јако угодно. Живот у Ердевику је
такође био јако угодан, но баш дан Духова, када сам требао
отићи у Паланку, добијем заповед, да се 25. V имамо у Кукујевци
увагонирати. Букнуо је рат са Италијом. Дакле, знали смо на коју
ћемо страну. Мени је само јако жао било, што сам био тако близу
куће а нисам могао отићи да се опростим са Ивом и децом.
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25. мај 1915.
Пођемо железницом из Кукујеваца, преко Шида, Винковаца у
Осјек, даље 26. V у Печуј стигнемо, па преко Барања Сент.
Лоренца, Сигетвара, Барча, Ђекењеча, Копривнице, Крижеваца
у Загреб. Ту смо на станици се задржали 2 сата. Часници који су
код декнандне батерије, на челу са сатником Шоштарићем, нас
су дочекали. 27. V стигнемо у Штајнбрук, Љубљану и Аделсберг
(Постојна). 28. V Дувача, Сезана. На путу од Сезане за Опћину,
деси нам се незгода, која је веома лако могла изврћи и несрећу.
Возећи се у вагону, причао сам осталима официрима, како знам
једног господина, који сваки пут, када путује, погледа у број
вагона и ако бројке сабране износе број 13, онда никако неће
путовати тим вагоном, а број нашег вагона има бројеве, који кад
се саберу износе број 13. Неки рекоше, но баш ћемо видети,
хоће ли нам се што десити. Није од тог разговора прошло ни
пола сата, наједаред наше две локомотиве почну силно
звиждати, ми брзо погледамо кроз прозор и у томе осетимо јак
удар, неки падоше на под, одма сам видео шта се догодило: на
отовреној прузи стајао је други војнички воз, који није могао ући
у станицу Опћина, а наш влак је јурио пругом и срећа што је
машиниста (машинофирер), доста рано опазио опасност те је
зауставио влак, колико је само могао, те судар није био страшно
јак. Поред свега тога, последња два вагона од стојећег влака
била су потпуно измрвљена. Ти су вагони били отворени, вагони
без крова са разном робом. Војници који су на тим вагонима
били, видећи да ће судар бити, скочили су на земљу и није им
се ништа десило. Ми смо имали у влаку две локомотиве, прва
је искочила из шина. Разуме се да смо на отвореној прузи
морали, неки 5–6 сати чекати, док се измрвљени вагони нису
склонили и док нисмо даље пошли. Још више смо се
запрепастили, кад смо дознали, да је у смрвљеним вагонима
било 2 центе динамита, који је услед судара, могао лако
експлодирати.
Дубоко у ноћ стигнемо у Опћину, а 29. V у Првачину, ту будемо
извагонирани и одмах наставимо марш у Шенпас. Ту смо већ
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добро чули наше и талијанско топништво, како живо пуца и не
само да смо чули, него смо сасвим лепо могли и видети са три
брда: Монте Саучо (Св. Гора), Монте Гавнели и Монте Савоћино,
како је живахна топничка ватра. У Шенпасу преноћимо, а 30. V
пођемо у маршу преко Хајденшафта на Дол у Предмеју кроз
Тарнванску шуму. То је био ужасно тежак пут, јер Хајденшафт
лежи 100 метара високо над морем, а Предмеја 1100 метара и
више, и на ту висину смо се попели у дужини од седам км.
Разуме се да смо уз силне серпентине морали ићи. Ја сам сав
пут пешице превалио, јер с коњем није било баш саветно за
мене. Чудили смо се у тим местима куда стигосмо, да нигде
нисмо италијанске речи чути могли, него само словеначки.
Мислили смо, да свет због рата неће талијански да говори, но
после смо се осведочили, да овде живе само Словенци.
31. мај 1915.
Наставимо марш преко Локве и спустимо се у Бритоф, где [је]
наше заповедништво дивзије (18. Ј.Т.Д.). Бритоф лежи управо
под брдом Св. Гора. На врх Св. Горе има манастир на који
Талијани ужасно пуцају, тако да је манастир већ јуче горео. Ту
преноћимо у једном шљивику, а 1. VI одмарширамо преко Бате
у село Врх. Ту код Врха се поставе наше батерије у постав,
заповедништво пуковније остаје у Врху. Дурбином смо могли
сасвим лепо видети многе Талијане, како преко Соче раде,
копају и не скривају се баш јако.
1. јуни 1915.
Ноћио сам под целтом. Рано у јутро почели су Талијани пуцати,
гранате и шрапнеле су ишле преко нас. Неколико их је и близу
нас експлодирало, ранило није никога. Добијем данас заповед
од дивизијског заповедништва, да сам командиран у Чепован,
где имам удесити једну станицу за болесне и рањене
(Кранкенбалштацион). Одјавио сам се од пуковније. Било ми је
сасвим угодно, јер експлозије талијанксих граната, није било
баш пријатно [слушати], а друго, било ми је угодно, што сам знао
да ћу сада доћи до стручњачког лекарског посла.
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3. јуни 1915.
Одмаширам доле у Бритоф и јавим се код надстожерног лекара
др Маријана Храбовског сан.[итетског] шефа дивизије. Ту сам
био на обеду, код дивизије, а после подне одемо колима ја и
сан.[итетски] шеф у Чепован. Ту примим болницу, која ће за сада
бити смештена у 3 школске просторије, а настаним се код попа
Словенца Пиреца. На косту [храни] сам био код дивизијског
штаба, где су били феидпатери, судије и велики официри. Имао
сам с почетка пуне руке посла, нисам знао шта ћу пре. Већ после
подне кад сам стигао, било је у школи већ неколико рањеника,
који су чекали на мене. Здешавати болницу није било лако, јер
ништа нисам имао. Дали су ми 10–12 ненаучених вертера и то
је било све, све сам морао сам набавити и створити. С почетка
сам имао само рањенике и лако болесне. Теже рањенике сам
даље слао у Санта Луцију на железничку станицу, лако рањени
и лако болесни остајали су код мене у болници док нису
оздравили. Моји помоћници су били с почетка санитарни каплар
Јанош и санитарни каплар Мируда, који је био добар, само није
смео доћи близу рума или вина. После сам створио себи и једног
писара, од болесника сам узео Бечлију Карла Тинтера, који је
био вредан и ваљан дечко. Кад су се почели множити болесници
са дизентеријом, морао сам школу преудесити само за те
болеснике и уз то смо поред школе саградили бараку за 60
болесника, са амбуланцијом, рањеницима и осталим
болесницима се преселимо у једнокатну приватну кућу, где сам
могао сместити до близу 100 болесника. Но то није било све,
посао мој се рзгранао даље, имао сам два болесника са пегавим
тифусом, за те сам имао опет потпуно засебну зграду. После пак,
кад су се почели јављати и болесници са колером, имао сам
засебну болницу за колеру, једнокатну кућу одељену од села, на
путу кад се од Чепована иде Бритофу. Тако је било време, када
сам имао све пуно болесника, све три школске просторије,
бараку, приватну кућу једну и другу.
Истина, у време када сам имао јако много посла, био је к мени
додељен помоћни лекар др Павел Нечесаки, Чех, но то је
трајало само 6 недеља, после сам опет остао сам. У Чеповану
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је било војске јако много, које артилеријских Колона, које трена
и код свију сам ја вршио лечничку дужност, као узгред поред мог
болничког посла, а војске је било у Чеповану заједно 2000, ако
не и више. Све те цепити против колере и тифуса, беше баш
доста посла, али ја сам био вољан, волео сам што сам се
дочепао лечничког посла, те је све ишло лако и брзо. Доцније
дође још у Чепован пук.[овник] лекар др Рихард Зампони, који
је вршио службу код артилеријских Колона и тиме у неколико
мени олакша. Уз то је он био свугде мој заменик, када сам ја на
допуст ишао.
12. јуни 1915.
Имао сам у болници једног рањеног Талијана. 30. VI су се јавили
болесници са дизентериом. 2. VII придошао је к мојој болници
др Нечасаки Павел. 4. VIII инспицирао је моју болницу
натстожерни лечник др Вајл, санитарни шеф ХVI Кора. 11. VIII –
била је барака за реконвалесценте топова. 14. VIII – инспицирао
је болницу наш дивизионер генерал-мајор Белц. 19. VIII –
инцпицирао је болницу корподкомандант ХVI Кора Екселенц
Војфел Вуру. 21 VIII – у дивизиској заповеди од данашњег дана
добио сам похвалу од заповедништва ХVIII Ј.Т.Д., за подигнуће
и вођење болнице у Чеповану. 18. VIII – имао сам прве
болеснике од колере, Колоном-Тирол, Царска Ловачка
Регимента бр. 1., која је прошла кроз Чепован и путем је
оставила 6 болесника, које смо ми покупили, и за које се
испоставило да сви болују од колере. 5. IХ – код једне Колоне у
Чеповану констатовао сам два случаја колере. 7. IХ –
Сан.[интарни] шеф ХVI Кора инспицирао је моју болницу. 10. IХ
– добио сам писмену похвалу за вођење болнице од
заповедништва ХVI Кора.
Живот у Чеповану био је разнолик, пуно посла, али и угодан.
Наше друштво у менажи било је увек весело, а често смо имали
гостију. Друштво моје у Чеповану били су: кат.[ихета] – војни
курат Бруно Ловрић, који је у миру катихета на кадетској школи
у Каменици, обећао ми је да ће ме у Паланци посетити, даље:
војни свештеник православни – Румун – Илија Јуреску, иначе
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свештеник у неком селу близу Оршаве, даље, гркокат.[олички]
свештеник – Виктор Кампијан (место овога, после [свештеник]
Коркес), капетан војни судац Рудолф Вацел Мишак, надпоручник
војни судац Фридрих Рабендер, над.[поручник] војни судац
Ернест Чесани, надпоручник рачуновођа Штангел (овај је био
Чех, кад је пијан био, а иначе Немац), надпоручник Август
Лацика, надпоручник Јанош Кисек и поручник Ернест Цикеро.
Даље: ритмајстер Барон Рокитански, којег сам већ знао у
Ердевику, заставник Кичвехер, надлечник уролог – Бечлија др
Некер, официјал код пекарије Карл Суски, акуестист Капезијус,
поручник топнички Баумгартен и заставник Ђура Максимовић,
познаник из Фота (иначе унук патријарха Бранковића), поручник
Бошњак Дубиновић. Даље: инжињери Пукач, Ереши и Батори,
оберлајтанти Вагнер и Седерјеи и ветеринар Колкуц.
Лечници са којима сам званично посла имао: сан.[итарни] шеф
дивизије
стожерни лечник др Јанош Пелик, даље, Ра др
Сехцинт, Ра др Мучаи (хирург), Ра др Хочевар и други. Моје
друштво је био и наш сатник рачуновођа Васо Продановић, који
је са својом канцеларијом стално био у Чеповану. Од њега сам
увек дознао, шта је ново код пуковније. Једног дана августа сам
званично фунгирао при вешању неког Босанца јадника Папића,
који је од дивизијског суда осуђен на смрт вешањем. Ја сам
наиме, имао констатовати да је смрт наступила.
Поред угодног живота у Чеповану, о ратним операцијам нисмо
ништа ни видели ни чули, неугодне су биле честе Талијанске
крилатице [авиони]. Скоро сваки пут, кад су над Чепованом
прошли, бацили су на Чепован тешке бомбе, те смо услед тога
имали доста рањених а и мртвих. Никад нећу заборавити 24. Х,
кад сам добио 14-дневни допуст. Имао сам пре подне још много
ствари да посвршавам и да болницу предам др Зампонију, око
три фртаља 12 сретно свршим, кад наједаред дођу неки 4–5
талијанских крилатица и баци 7–8 тешких бомби на Чепован и
погоде међу цивиле раденике, који су се били скупили око
менаже. Брзо ми почеше доносити једног рањеника за другим,
међу којима беше и веома тешких рањеника. Већ сам мислио,
да нећу тога дана отпутовати, но срећом, до једног сата свршим
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све и брзо пођем колима у Подмелец, да не би евентуално
Талијани опет дошли и мени посла дали.

Др Борислав Увалић у кругу породице на одсуству

На допуст сам путовао преко Подмелеца, Клагенфурта,
Марбурга, Прегерхофа, Будапеште у Паланку. Био сам на
допусту до 6. ХI ујутро, те сам Св. Петку [крсну славу], код куће
провео. Натраг сам путовао преко Гомбоша, Винковаца,
Градишке, Загреба, Штајнбрука, Љубљане, Асминга, Подмелеца
и 7. ХI увече стигао у Чепован. Путем од Гомбоша за Винковце,
нађем се са капетаном Гавром Ласићем, мојим пријатељем из
Пеште, који је путовао на допуст у Градишку. Угодно смо се
изразговарали путем. С њим сам после на руском ратишту био
више пута, он је био код ХХХVI дивизије, код тешког топништва,
те смо се код подпоручника Фрање Талинца више пута
састајали.
19. новембар 1915.
У јутро будем телеграфски позван у Равнице, у бригадни
санитетски Завод бр. 1, где је било веома много тешких
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рањеника, те сам имао неколико операције да свршим. 20. ХI –
вратио сам се прво у Чепован. 1. ХI, баш кад сам на допусту био
дознам, да сам добио одликовање – Златни крст за заслуге с
Круном. Кад сам се вратио у Чепован са допуста, дознам, да су
Талијани за време мога допуста, више пута бацали бомбе и међу
осталим погодили кућу, где је становао сатник Продановић, која
је услед тога изгорела, он срећом није био у соби, него у
канцеларији, која је била у другој једној кући.
У слободним часовима сам се много бавио куповањем
чепованских чипки, које су се Иви и другима код куће јако
свиделе, те сам их морао непрестано куповати и кући слати.
Више пута смо јашили и ишли према Санта Марији, уживајући у
природним лепотама, посматрајући са висине долину Идрице.
Више пута смо ишли у Локве, које леже више Чепована. За мога
боравка у Чеповану, десио се један случај, који је за мене био
неразумњив и који ни данас не могу да схватим. Хусарска
патрола од 5–6 људи, са једним водником сврне у једну крчму и
тамо се редом сви добро напију. Кад су изашли, било је већ вече,
водник да неку заповед једном од хусара – но овај напит не
изврши заповед, него се противио, зашто баш њему да се даје
заповед. Водник се разљути на њега и споречкају се, оба напита,
водник зграби хусара за гушу, сруши га на земљу, извуче свој
службени револвер и испали 6 хитаца на хусара и то под
брадом, кроз главу, сви хитци су били један сасвим поред
другога – сваки поједини био би смртоносан, а не 6 хитаца, један
за другим. Сведоци су посведочили, да је водник, једном руком
држао за главу хусара, а другом му испалио 6 метака кроз главу.
Дакле, нешто ужасно бестиално. Ја сам са неким пучкоусташким цивил.[ним] лечником др Офнером, извршио обдукцију
и дао своје стручно мишљење суду. Водник на суду све призна
и исприча ствар овако, како сам ја сад описао. Установи се, да
је хусар био послушан и добар и поред свега тога, водник буде
потпуно ослобођен и своју подчасничку шаржу није изгубио.
Како то може бити – не знам. По томе може сваки часник или
подчасник свога нижега на прву непослушну реч сместа убити.
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29. децембар 1915.
Инспицирао моју болницу дивизијанер ХVIII Див.[изије]
генералмајор Кора, Штракер, добио похвалу од њега. Нову
годину смо лепо дочекали и имали смо томбулу и неку малу
представу, подчасници су певали и неке шале приредили.
23. јануар 1916.
Добијем од др Дембица [лекар у Паланци] брзојав, да су се кући
Олгица [кћи 5 година стара] и Деса у шарлаху разболели. У
очајању одем одма у Бритоф, дивизијонару, и добијем 10 дана
допуста. Одма пођем на пут и стигнем 25. I кући. Нађем сироту,
несрећну нашу Десу већ мртву. И она је морала пропатити као
жртва овог рата! Олгицу нађем у доста добром стању, Да би на
Олгицу могао даље пазити, иштем још осам дана допуста и
добијем до 8. II. Дотле је Олгица већ сасвим добро била. 8. II.
кренем тешким срцем од куће и преко Пеште, Прегерхова,
Клагенфурта стигнем 9. II увече у Чепован.
У месецу фебруару 1916., имали смо неколико дана високог
госта, иншпектора наше целе артилерије. Надвојвода Леополд
Салватор бавио се 5 дана на нашој фронти, а становао и ноћио
у Чеповану, био је у нашој менажи, те је свако вече била код нас
велика част, сви часници су били сваки пут на вечери (чак и Васо
сатник), имали смо војну музику. Јело се и пило изврсно, обично
је трајала вечера до 1 сата. Надвојвода се играо после вечере
са официрима тарока [врста картарошке игре], и обично добијао.
Правио је шале (лепа наша домовина – дитер винер) итд.
3. март 1916.
ХVIII Дивизија оде одавде у Тирол, наша топничка пуковнија
остане овде и тако и ја, све моје санитетлије, чак и фрајтера
Карла Тинтера изгубим и испразним болницу. Било ми је
необично, осим нешто мародне визите, нисам имао никаква
посла. На место ХVIII Дивизије дође LXII Дивизија.
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9. март 1916.

5. април 1916.

Сан.[итарни] шеф дивизије нове надстожерни лечник др
Вајзенштајн, дође у Чепован погледа празне болничке
просторије, био је мишљења, да та болница, за сада овде није
потребна, мене одреди код бригадног сан.[итарног] Завода бр.
109., и то у оперативни одео у Кал, а на моје место долази
сан.[итарни] кадет Гнезда.

Више часника су ишли у град Горицу да погледају град, те се
једној групи и ја придружим и после подне стигнем из Ајсовице,
преко тзв. Долине Ружа (Розентал), у овом рату много напаћен
град Горицу. Утисак који је на мене овај град учинио нећу никада
заборавити. Видиш једну лепу варош талијанског типа, са уским
улицама. Живот у њој, заиста тако изгледа као што јесте у
истину – на сваком човеку видиш да је у вечитој страви. Све је
полумртво. Силне велике зграде су напуштене, у свакој улици,
на много места, видиш порушене зграде, или барем оштећене
од граната. Радње трговачке, које су отворене, тамо влада
живост, јер и војник и цивил жури да набави своје потребице, док
граната не разнесе трговину. Неке кафане су отворене, велики
прозори и огледала у њима полупана, у кафанама само
официри, али разговор и забава ту је сасвим тиха, као да сваки
пази, да га непријатељ не би чуо, који заиста није даље него
1800 корака одваде. Седимо у кафани, читамо новине,
наједаред чујемо из непосредне близине, пуцањ нашег тешког
топа, који је поред нас постављен у дворишту једне лепе палате.
Нама је то необично, но они који су ту стално, ту су се на то већ
навикли. Улицама пролазе силни војници, највише је
Далматинаца овде и много сељака Босанаца, који овде праве
службу као водичи коња (грегферлерн) и носиоци рањеника. О
тим јадним Босанцима чуо сам чуда причати, а сам сам видео,
да се не страше никакве ватре и да најладнокрвније иду свуда и
на најопаснија места и на коњима носе храну, муницију и доносе
рањенике на помоћишта. Честа пуцњава по граду (било је више
пута за мога боравка експлозија талијанких граната) није била
угодна – ја барем нисам био навикнут на то. Вечерали смо у
хотелу „Парк“ и тамо смо сваки час чули пуцње наших топова и
експлозије талијанских. За време вечере, купили су прилоге од
гостију, за неког малог келнера ове гостионе, који је пре два дана
тешко рањен. Није ми било угодно и око 10 сати седнем на кола
и вратим се у Ајсовицу. Неки наши официри су остали да се
веселе у таквом граду, где толики силан свет страда.

10. март 1916.
Предам протоколарно ствари болничке Гнезди и од њега
преузмем ствари у Калу.
11. март 1916.
Стигнем из Чепована у Кал. Ту преузмем послове. Имам неких
140–150 сасвим лаких болесника. Још истог дана одем у
Равнице и јавим се код пуковског лекара зап.[оведника]
бригадног сан.[инета] др Новака. Овде посао није био тежак и
живело се доста лепо. Био сам истина сам, но ипак сам имао
још два часника, од неког артилериског штафла [образовања],
који су са мном заједно костирали [хранили се].
1. април 1916.
Дознам да моја топничка пуковнија одлази са овог ратишта,
добијем вољу и ја да идем, те одем санитарном шефу и
затражим да и ја са пуковнијом идем. Чуо сам да иду на руско
ратиште, те сам и ја хето са пуковнијом тамо. 2. IV – у дивизиској
заповеди одредба, да имам пуковнији се вратити. 3. IV – предам
у Калу болницу надначелнику др Хартману. 4. IV – дочекам
сатника Васу [Продановића], кад је са колима ишао из Чепована,
те са њим пођем преко Бертофа, Равнице у Ајсовицу. Састанемо
се стари познаници: фр. Шкода, Ђока Јовановић, Кривалић,
Шпехер, Јарош и сви други. Јавим се заповеднику пуковније,
подпуковнику Хинеку Пајеру.
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6. април 1916.

8. мај 1916.

Одлазак из Ајсовице у Првачину, а 7. IV у 7 сати у јутру будемо
готови са увагонирањем, те се кренемо и путовали смо преко
Опћине, Сезане, Аделсбрна (Постојне) и стигнемо у 5 сати после
подне у Љубљану. Даље смо путовали преко Штајнбруја,
Цилије, Чакторње, Нађкањиже, Балатонфиреда, Шиофока,
Кишфехервара у Будимпешту. Од Пеште на Солнок,
Пишпекладан, Дебрецин, Сатмарнемети, Марамарошсигет у
Керешмезе. Ту смо неких 10 сати стајали. Даље преко Колоније,
Лужана, Верешчанке и Јуркуца (Јурковце), где будемо
извагонирани 11. IV 1916. Тако стигнемо за пет дана са Соче на
границу Буковине. Знали смо већ да се враћамо нашем ХIII
Загребачком Кору и нашој XLII дом.[обранској] хрватској
дивизији. На станици нас дочекају наши стари познаници,
часници наше регименте: заповедници пешачких муницијских
Колона, надпоручници Евген Квинц и Павле Сеслер, са којима
смо нарочито ми били добро познати, који смо код Колона били
на српском ратишту. Ту после нађемо и нашег пук.[овског]
лечника др Р. Миндсентија, који је добио моје пређашње место
као лечник код Колона, јер то је комотније, него код пуковније.

Добијем допуст и проведем 20 угодних и лепих дана код куће.

12. април 1916.
Одмарширамо у Похорје (Похориливка), где ће заповедништво
пуковније и остати. Ту је у месту и заповедништво дивизије, а
поставе наши батерија су 1–2 км од нас. Али све ми је овде тихо
и мирно. Руси слабо пуцају. А и наши. 5–6 дана доцније, стигну
и наше 3. и 4. батерија од Толмина, и састанем са др Оштрићем,
са којим сам онако лепо живео у Фоту. Сада ћемо скупа остати.
Ту у месту удесимо болничку собу. Имали смо веома мало
посла, а живели смо мирно. Одма на почетку кад сам дошао у
Похорилиште, ишао сам сатником Васом у Черновиц, да купим
потребен ствари за официрску кухињу и менажу. Черновиц је
леп град и лепо лежи, али се види да је много пропатио за овога
рата.

1. јуни 1916.
Вратим се натраг и добијем од нашег новог сан.[итетског] шефа
надстожерног лечника др Хенрика Коралека заповед, да имам
код Бригадног здравственог Завода бр. 15 замењивати на месец
дана заповедника, који одлази на допуст. Заборавио сам
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малочас споменути, да смо Ускрс угодно провели, други дан нам
је био гост наш дивизионар фелдмаршаллајтант Лука Шњарић
и арт.[иљеријски] бригадир Оберст Шолц.
Дакле, 1. VI примам бригадни сан.[итетни] завод, где затичем још
два колеге, надлечника др Сабатовског, Пољака, асистента
инсбрушког универзитета и бечког Жидова, др Хофмана, пучкоуст.[ашког] асистента-хирурга. Спремили смо се да мирно и
угодно живимо, но не буде тако.
4. јуни 1916.
Око 3 сата ујутро, пробуди нас ужасна пуцњава руских и наших
топова. Почела [је] Брусиловљева офанзива, о којој се говорило,
да ће доћи. Морао сам рано устати и у Бригадни завод отићи,
јер ми је јављено, да су донели 50–60 отрованих од гаса. Руси
су, наиме, почели офанзиву рано у зору, са нападајем гасом, но
јако много штете нису нам нанели, веле, да ветар није био по
њих погодан. Тиме је почела велика руска офанзива, која је
трајала пуних 6 дана, а завршила се 10. јуна нашим узмаком.
Пуцњаве су стално тако јаке биле, да смо ми, далеко од топова,
морали викати да један другог разумемо. Имали смо у Заводу
посла без прекида и дању и ноћу. Од Дивизијског сан.[итарног]
завода добијем још два лечника и то: др Златка Калчића и др.
Хагемана, који су дошли у добар час, јер ми смо у прва два дана
већ изнемогли. Имали смо дневно 700–900 рањеника, а уз то
још болесника. Болних у ово доба бива обично много више, него
у мирно. 5. VI у вече постане ситуација ужасно критична,
шрапнеле и гранате руске летеле су свуда око нас. Пред наш
стан и кухињу, где нам се кувало, пало је више граната. О томе,
да се сакријемо у подземна скровишта, није могло бити ни речи,
а имали смо их код Завода, ванредно израђених, јер онда наш
боравак овде, био би илузоран, јер ни једног момента нисмо
били без посла. У ноћи се изгубила моја Шарица [кобила], те је
никада више нисмо нашли. То су били јако тешки дани. 5. VI у
вече видели смо да је сав трен отишао из села, у селу је горело
барем десет кућа наједаред, а како нисам знао каква је
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ситуација, а известили ме нису, решимо када све рањенике
пошаљемо на станицу у Јурковце, да и ми одемо у Тутри, што
то вече и учинимо, али видећи да се сиуација нешто умирила,
још то вече вратимо се натраг и наставимо наш посао. 6. и 7. VI
још смо у Похоријцу радили, али тада је и наша команда
увидела да Сан.[итетни] завод не може у таквој непријатељској
ватри радити, те нареди, да у вече 7. VI имамо се преселити у
Мајерхоф Татарка, који је 1,5 км далеко од железничке станице
Јурковци. Ту смо за рањенике имали велику борбу, где је некад
била епидемијска болница, могло је у њу стати 2000–3000
рањеника. 8., 9. и 10. VI до 12 сати пре подне, ту смо радили,
имали смо стално нове рањеника, а оне које смо превили,
евентуално оперирали, кад су се одморили и најели, носили смо
даље на кранкенхол штатион – на жел.[езничку] станицу. За
пренос рањеника имао сам стално на располагању 100 кола, а
лако рањени су ишли пешице. Радили смо и били смо већ сви
преморени, ноћи смо по двојица ишли спавати на 3–4 сата, па
смо се враћали, да друге заменимо. Мене су још осим тога, као
команданта, сваки час будили, те нисам скоро ништа спавао.
Једно је још било добро, овамо нису падале руске гранате ни
шрапнели.
10. јуни 1916.
Око 10 сати инспицирао је Завод сан.[итарни] шеф групе
Велицијус, којој смо ми припадали, надстожерни лечник др Фајн,
но бавио се само кратко време код нас. У пола дванаест сати,
позвао ме је санитарни шеф телефону и да ми заповед, да одма
одмарширам са Заводом у Врбовец (Вербиц) и рече ми, да
заповед поновим, ја му телефоном кажем: Abmarsch nach Verbitz
[Покрет за Врбовец], онда шеф рече: Nicht richtig, sofortige abmarsch nach Verbitz [Нетачно, покрет одмах за Врбовец]. Сада
сам већ заповед добро разумео. Док сам ја код телефона био,
видело се свуда да је велика узбуна, метеж, управо утрка. Са
стране Доње Похорце, било све што је могло бити: непрегледни
трен, колоне, топништво и инфантерија [пешадија] и највећи
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неред по пољима, преко њива, како је коме било згодније.
Наредим одма спрему за полазак. Срећа наша је била, што сам
један сат пре тога све рањенике даље послао, тако да нисам
имао много да понесем са собом. За фртаљ сата све је било
готово, све смо испразнили и понели, само смо четири
рањеника, односно болесника, морали оставити и то два са
тешком повредом у трбуху, једног са тешком озледом на
плућима и једног са Еријсипеласом. Но док смо се ми спремали,
већ су руске шрапнеле свуда око нас падале, тако да је већ било
крајње време да пођемо. Мени је било силно неугодно, јер сам
то јутро рано Зебеца послао у Заставку к трену од наше
пуковније, да ми донесе пошту, јер како сам се вратио са
допуста, нисам још никако поште од куће добио. Сам сам све
своје ствари неспаковане побацао у кола, а за Зебеца сам држао
за цело, да ћу га сада изгубити. Може врло лако заробљен бити.
У брзом маршу, дођемо до железничке станице Јурковци, ту
нисмо због силних кретања цугова [возова] могли преко шина да
пређемо. Ствар је била озбиљна, јер Руси су сада већ без
прекида сипали на нас и шрапнеле и гранате. Ту нас стигне
Зебец, купао се од зноја, јер идући колима од Заставке, познао
је ситуацију, а како су му кола лагано ишла, јер је пут био
закрчен, он остави кола и трком дође до Татарке, где нас већ
није затекао, те даље према железничкој станици и ту нас нађе.
Око једног сата сретно пређемо преко пруге и пођемо према
Врбовцима. Заиста чудо, да од нашег Завода нико није био
рањен. Ишли смо преким путем Врбовцима и требали смо ући
на главни друм, кад смо се окренули, наша барака у Татарки је
већ горела. Но то је било веома тешко, јер друм беше препуњен
непрегледном војском. Дође ту и наша II батерија, који су
неколико топова спасили, те за њима се протекцијом и ја
Заводом утурим и тако дођем у Врбовец, али ту није било ни
разговора о каквом останку овде, а уосталом није било ни
могуће, јер смо били на друму управо укљештени, те смо са
струјом [људи у колонама] морали даље. Из Врбовца дођемо у
Куцурлик, а одавде у Валову, где смо били око 8 сати у вече, ту
се нађем са др Оштрићем и Јарошем и они су се сретно
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спасили. Ту одморимо коње, вечерамо, те наставимо наш пут
ноћу преко Коцмана, марширали смо целу ноћ и у јутро 11. VI
стигнемо у Сњатин. Овде нас упуте у Заблотов, веле тамо ћемо
добити даље заповеди. У ужасној киши, стигнемо пред вече у
Заблотов, ту је била Група Бенигни, те се ту јавим код
сан.[интетског] шефа и добијем упутство, да имамо марширати
преко Коломеје у Тлумачик. Ту се одморимо и наставимо пут, те
стигнемо, мислим, 13. VI у Тлумачик, а 14. VI у Делатин. Ту се
један дан одморимо, нађемо ту часнике наше пуковније, многи
нарочито од IV батерије и од хаубице су заробљени.
15. јуни 1916.
Ишао сам санитетском шефу у Коломеју, који се веома чудио,
да смо били у стању Завод из Татарке спасити. Ту добијем
заповед, да сутрадан имамо са Заводом ићи у Кути-Вушниц и
евентуално у Вашкуц, и тамо се јавити код Кавалери Кора
Брудермана. 16. VI пођемо из Делатина и у три дана марша,
стигнемо у Кут-Вишниц. Ишли смо преко Јаблонова, Уторопија,
Пиштина, Кусова. У Кусову смо били смештени у Лечничком
заводу др Тарновицког, који нас је лепо примио. Ту смо
преноћили. У Вишници нађем сан.[итетског] шефа, од Кора
Брудермана, који ми рече да ту останемо и да чекамо од њега
даље заповеди. Сутра дан, био је ваљда 21. или 22. VI, добијем
заповед, да у маршу од два дана, имамо отићи у Селетин и тамо
удесити Кранкенхалфлатион, да би могли болесне и рањене
преко Кирлибабе у Угарску слати. Одма пођемо и марширали
смо уз речицу Черемос, преко Ростокија, стигнемо већ први дан
у Ушће-Путилу. Сутрадан стигнемо у Дихтениц и пођемо даље,
но већ рано у јутро дође до нас хусар-гласник од санитарног
шефа, да даље никако не идемо, него да се одморимо (марш је
био напоран) и да се вратимо у Ушће-Путилу. Срећа да нас је
хусар нашао, јер би иначе ушли Русима у руке. Тако Селетина
нисмо ни видели. Ту на путу смо провели једну ужасну ноћ,
спавали смо, боље рећи хтели спавати у коли под арњевима,
око 10 сати дође такво севање, грмљавина, киша и бура, да ја
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свога века такву никад упамтио нисам. Хтео сам да бежим, јер у
близини је била нека напуштена кућа, но бура је била тако јака,
да није било могуће. Неугодно је још било, да сам био сасвим
сам. Око једног сата, бура се једва једном стиша и ја заспим.
Сутра дан вратимо се у Ушће-Путилу. Ту смо били 1–2 дана.
Добијем заповед да идемо у Жабје. Ту стигнемо и сместимо се
у цивилну болницу, имали смо и одма посла, рањеници су
долазили стално. Заборавио сам још споменути, да су др
Ткалчић и др Хагеман у Делатину оставили, добили су заповед
– вратити се див.[изијском] здравств.[еном] Заводу. У Жабју смо
остали три дана и добијемо заповед ићи даље у Карпате, у
Арџилужу. Били су то тешки брдски путеви. Срећа што је било
лето и што су нам коњи добри били, те су те терете издржали.
Кад смо у Арџилужу стигли, видели смо да ту нема за нас места.
Шума, гора, нигде куће, ту је крај једне ускотрачне приватне
железнице која води Ворохту. Ту оставимо само један део нашег
особља, који ће ту примати рањенике и увагонирати их, а ми
сами одемо у Ворохту у фабрику дасака [пилану] и тамо у школи,
која је била одма [уз] ускотрачну железницу, и удесимо наш
Завод. Ту смо опет радили 2–3 дана и добијемо заповед, да
имамо одмарширати у Керешмезе, дакле стигли смо са границе
Бесарабије у Мађарску. Из Керешмезеа одемо у Татарсорош, а
одавде поново у Керешмезе. Ту се врати пук.[овски] лечник, који
је био стални командант Завода, око 12. јула. Ту у Керешемезеу
је дошао за санитетског шефа натстожерни лечник др
Јовановић, којег знам још из Загреба, он ме је хтео код Кора
задржати, но како сам ја имао заповед вратити се мојој дивизији,
те се овде одјавим и одем у Марамарош Сигет, где ћу добити
даља упутства, како да нађем моју пуковнију.
14. јули 1916.
Стигнем у Мармарош Сигет и ту пре него што сам добио
упутства нађем сатника Продановића и Литичанина од наше
пуковније, који су са нашим свим треном, чак овамо забасали,
те су и они сада тражили пуковнију као и ја. Сад се више нисам
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бринуо, Васо и Марко ће трен транспортом водити, па ћу и ја са
њима. Ту смо били два дана, те будемо увагонирани, те смо
путовали преко Кираљхазе, Бачуа, Мункача, Лавочне, Стија,
Станиславова у Тарновацу-Лесну. Путем нам се десило ово:
сума бројака од нашег вагона износила је број 13. Ја то кажем
Латичанину, и баш смо ради били знати, хоће ли нам се у путу
што десити. У Бачу смо стајали са нашим транспортом од у јутро
до у вече, цео дан нисмо марили што стојимо. Кухињу смо имали
уз нас, а у вече у 8 сати решимо да одемо на станицу и да
запитамо. Одемо ја, Васо и Марко и у моменту када смо се
распитивали, кад ће се наш влак кренути, рече нам чиновник,
тај влак ето баш сад иде. Разуме се, да је већ доцкан било да
скочимо у влак. Једили смо се сва тројица, нарочито Васо.
Срећа, што смо одма наишли [на] један други транспорт-цуг, који
је ишао у Мункач. Скочимо у њега, дођемо у Мункач и ту нађемо
наш влак. У Тарновеци-Лесни на железничкој станици нађемо
наше Колоне, надпоручника Квинца и Шкоду, ту преноћимо и
сутрадан одемо пуковнији у Мајдан Средњи. И тако вратимо се
опет нашој пуковнији. Ту нађем др Оштрића, Јароша, Ђоку
Јовановића, поручника Шпицера и под.[поручника] Пајера. Ту
проведемо неких 14 дана. Због пуцњаве руске, морали смо стан
мењати. Ту једно после подне умало Зебец није страдао, ишао
је путем и баш уз њега падне руска граната у земљу, но срећом
није експлодирала, а да је експлодирала, Зебеца не би више
било.
6. август 1916.
Имали смо опет узмак. Руси су, наиме, пробили код Молодилова
и Опније, те смо ми без битке морали натраг и то ишли смо
преко Хавриловке, Волосова, Цуцилова у Грабовијец на
Бистрицу Надворјанску, даље пак преко Сасеновке,
Хорохолинске Горе, Лаховце у Хлебовке. Из Хлебовке се
преселимо, сваке сигурности ради, у село Глебоку. Тачно датум
не занам, када смо ту стигли, но биће око 14–15 августа. Ту ћемо
остати дуже. Ја и Оштрић нађемо себи заједно стан, а близу
стана удесимо и собу за болеснике. Ту смо живели мирно и
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добро. Ту су нам Руси дали мира, свега су ваљда два пута
пуцали у село. Око 10. Х отишао сам кући на допуст, после
допуста сам добио нови посао од сан.[итетског] шефа: морао
сам преузети вођење раскужног или боље рећи разушљивог [за
сузбијање вашака] завода. Сва војска и цело село морало се два
пута раскужити, јер су се појавили неки случајеви пегавог тифуса
у близини.
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економијом, имао је свако своје пилиће, које смо неговали, затим
смо се трудили око врта, за поврће и друге сличне ствари. Јуни
месец 1917., прошао је у миру. И очекивали смо и нисмо
очекивали руски нападај. Говорило се већ онда, да Руси када су
добили своју „слободу“, неће више да ратују, него сви хоће
својим кућама да иду.

5. децембар 1916.
Добијем дозволу да идем у Пешту да купим потребне ствари за
Божић. Ишао сам са поручником Мирославом Шпицером и то на
коњу до Красне, ту смо одсели код мога доброг друга из
Текелијанума – сада пук.[овског] лечника др Симе Матејића, који
је био ту заповедник Бригадног сан.[итетског] завода бр. 21. Ту
смо остали до пред вече и затим автомобилом у Креховице и
затим преко Стрија у Пешту и кући. При повратку дошла је са
мном у Пешту и Ива, а био је и Која. Кад сам се вратио у Глебоку,
живели смо мирно, али доста добро. Наше заповедништво се
преселило на висину једну над селом, али ја и Оштрић смо
остали у селу, ту смо два пута дневно ишли на коту горе. Ту је у
селу у то доба био зубарски амбулаториј др Глики Роберта,
иначе зубара из Беловара. У Глебоку сам добио као накнаду за
моју изгубљену Шарицу [јахаћи коњ] од ерара [државе] другог
коња, кога сам после продао ерару за 2400 кр.[уна]. Мој добри
слуга Томо Хамер се ту у Глебоку још на почетку септембра
1916. разболео од упале зглобова и морао је отићи у болницу.
Био је после сирома оздравио, био у Загребу и писао, да ће се
вратити мени, но касније мора да му се болест повратила, те је
сирома у болници умро. Био је ваљан и послушан дечко!
Пролазили су у Глебоку дани, по нас без икаквих догађаја, маја
месеца [1917] сам добио допуст – дакле по трећи пут из
Глебока, те сам ишао кући. У месецу новембру 1916. у Глебоку
добио сам одликовање Фиграну Лаудис. То ми је предао
сан.[итетски] шеф, од Групен Веурпен, за наш рад у Бриг.[адном]
санитетском Заводу бр. 15, приликом Брусиловљеве офанзиве.
Кад сам се маја 1917. вратио са допуста, почео сам се бавити

6. јули 1917.
Нападну на нас и ту се код Глебоког развију борбе које су
трајале три дана. Ми смо са коте могли веома лепо да
посматрамо целу битку.
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9. јули 1917.

23. јули 1917.

Изненада добијемо заповед, дакле после, мал-те-не једне
године, да напустимо наше положаје и то зато, јер су Руси више
Станиславова продрли, те су због тога и наше чете мењале свој
фронт. 9. VII у вече одемо из Глебоког у Луквадолину, где су
наши топови били у поставу 2 дана.

Пођемо из Ровније преко Петранке на Грабовку и Лесјовку. Ту
преноћимо у кући, где је пре била арт.[иљеријска] група,
под.[пуковника] Мандића. Ту смо нашли доста руских новина из
којих смо се могли оријентирати о расположењу Руса, а много
што смо чули и од сељака, који су у селима остали.

11. јули 1917.

24. јули 1917.

Пођемо преко Красног у Ровнију. Овај узмак је био у приличном
нереду. Пронео се глас, да су Руси, код једног нашег батаљона
пробили фронт, те је наједаред сва војска почела да бежи. Путем
смо оставили силне ствари и многу муницију. У зору стигнемо у
Ровнију. Ту ћемо остати. Ту се настанимо у једној кући близу
моста на реци Ломници. Али нисмо били ту сретни. Руси су на
узвисини код Красне видели лепо мост и пуцали су на мост, чим
су видели да војска иде преко моста. Сваки метак, који је мало
даље од моста отишао, пао је на нас.

Пођемо из Лесјовке преко наших постава, где смо скоро 1 годину
били, преко моста Лаховце. 25. VII ноћу нисмо могли спавати,
јер смо ја и Оштрић изабрали место под једним великим дрветом
поред друма и пред нама и иза нас, свуд око нас, наши топови,
који су целу ноћ грували. Уморни кренемо се даље и сад настаје
за нас опет чергашки живот. 25. VII пређемо нама од прошле
године познате крајеве Тарновиц Лесну, Мајдан Средњи и
стигнемо у Глинку. 26. VII у Слободка Лесну и у Млиниц
стигнемо. Посла нисмо имали, јер је слабо било боја. 27. VII
преко Подхојчики-Кобилиц, Балинец у Бачачки. 28. VII стигнемо
у Волчковце и у Оремц, ту су биле већ јаче битке. И ми смо
имали код артилерије 15–20 рањених дневно. Ту останемо два
дана. 30. VII стигнемо у Микулинце и Сњатин-Град, у коме смо
били лањске године, при узмаку код Брусиловљеве офанзиве.
31. VII одмарширамо у Кулачин, а одавде у Окошени. 1. VIII
одемо у Пједикуц. 2. VIII пут преко Лужана у Најмамајешће. 3.
VIII из Најмамајешћа поред Олтзучке и Черновица у Махалиј,
недалеко од Черновица и тако завршимо прогон Руса. На том
целом маршу нисмо доживели ничега особитог, једно смо сви
констатовали, да су руси измицали у добром реду, све су са
собом понели, тако да иза њих ништа нисмо могли наћи. Што
нису могли понети, то су попалили. Они су узмицали, јер су на
другом месту били потучени, ми смо пак ишли за њима, кад су
Руси стали, онда смо и ми стали. У Махали Буди останемо до 7.
VIII. Тога дана се преселимо у Раранче. 10. VIII одем у Черновиц,
да купим понешто и да видим град. Черновиц је сада сасвим

16. јули 1917.
После подне, када је била крвава битка код Ловранија, било је
већ тако, да ћемо отићи – били смо се покупили и ја сам са
треном и кухињом већ ишао према Розњатову, но путем видимо,
да се ситуација поправила, те се вратимо натраг, но да би имали
више мира, морали смо наш стан преместити. Ту смо остали 6–
7 дана, док Немци [нису] код Тарнопоља велики продор против
Руса начинили, те су се Руси и са наше фронте морали натраг
повлачити. Хоћу још овде да смпоменем, да смо овде код
Ровније први пут дошли у контакт са немачком војском, која нам
је притекла у помоћ. Било је ту немачке инфантерије, топништва
и кавалерије [коњице]. Њихово пешаштво носи се у фронту на
автомобилима, а не као наше, да мртво уморно стигне и одма
мора у бој. Опажа се код њих ван реднадисциплина, сваки ради
као сат. Заиста њима се човек мора дивити.
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другачији него што је био 1916., кад сам у њему био. Запуштен,
прљав, многе државне зграде су изгореле. У Раранчи проведемо
нешто више од две недеље. 23. VIII преселимо се поново у
Махалу. Од неких месец дана, био је др Оштрић код Групе
Блануша и тамо се разболе од дизентерије и из Махале оде у
болницу. Тако сам се изненада растао са мојим добрим колегом,
са којим сам веома добро живео. У Махали смо били до 23. VIII.
Немачке чете баце око на наше позиције близу Черновица, а уз
то, то је јако плодан крај, те израде да ми на њихово место одем
и то поред Дњестра, на једно 30–35 км у Бесарабију и шумовит
крај, где надалеко нигде нема никаквог села.
14. септембар 1917.
И тако одмаширамо из Махале преко Раранче, Черновке, Черног
Хорба у Добруноћ, а одавде у Громешти, који лежи већ преко
наше границе у Бесарабији. 15. IX из Громештија одемо на
Подубје, где ћемо остати. То је место једно, где смо нашли једну
кућу и две мале бараке и ништа више. У Махали сам имао сукоб
са нашим подпуковником. Већ сам у Махали поднео молбеницу
за допуст. Овде у шуми проведем пуних месец дана. Било је
досадно, јер није било друштва, једино што сам ишао
надпор.[учнику] Фр.[ањи] Голинцу, који није био далеко од мене.
15. октобар 1917.
Добијем допуст и одем преко Добреноћи, Черновке, Садагоре
нашима у Черновиц. 16. X одем из Черновица у Кохомеру, ту се
пријавим код арм.[ијског] сан.[итетског] шефа, надстожерног
лечника др Каудора, којега замолим да ме где на друго место
премести, јер бих хтео интензивније да се бавим лечничким
пословима, него што то имам прилике код пуковније. Он ми
обећа премештај и ја одем преко Станиславова, Лемберка,
Пеште кући у Паланку. Допуст је јако брзо прошао, но још код
куће добијем телеграм, да сам премештен пољској болници бр.
204, и то на оделење вен.[еричне] женске болести и имам
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наруковати у Коломеју. Боље и то него у Бесарабијске шуме.
Растанем се тако изненада од VI дом.[обранксе] топничке
пуковније. Овде при растанку, хоћу да забележим моје познате
официре са којима сам дуже времена заједно провео. Осим два
заповедника пуковније, био је код наше пуковније мајор Исидор
Блануша, доцније подпуковник и заповедник Хаубицке
регименте, познат са својом „мирном колибом“ у Окни. Много
сам времена провео са кап.[етаном], доцније мајором Конрадом
Херцнером, човеком духовитим, поштеним, али нажалост јаким
алкохолистом, кога ће алкохол зацело пре времена убити. Мајор
Шоштарић и кап.[етан] Жарко Врбашки из Ст.[арог] Бечеја, били
су још наши стари официри. Сатник Болтек је био кратко време
са нама у Фоту и у Срему. Умро је 1917. у Бечу од парализе.
Сатник Максо Раицнер зап[оведник] 1. батерије. Сатник Венер,
беше добар друг у Срему, код његове батерије смо увек могли
добити кост [храну], која на другом месту није била, његов
наследник је био сат.[ник] Драго Кривачић, добар, лакомислен
млад човек – тип нашег официра. Сатник Колман, био је тип
мађарског џентрије [племић]. Сатник Балог који је код Окне у
руско ропство пао, добричина, али у пићу луд и убојица. Долази
даље надпоручник Фрања Талинац, добар другар, иначе
професор у Вараждину. Код њега – кад је имао у Лијовили
команду, често сам се састајао са кап.[етаном] Гавром Лазићем,
те смо неколико тамо лепо се провели. [Даље,] надп.[оручник]
Милан Шпехар, Фијуманац [Ријечанин], сатник Ђоко Јовановић
Панчевац, надп.[оручник] Владимир Фридлендер, Загрепчанин,
надп.[оручник] Кертивељеши, инжињер из Пеште, надп.[оручник]
Миро Ашпергер, правник из Ђакова, надп.[оручник] др Булиша,
зап.[оведник] Колоне, хохштаплер, адвокат, надп.[оручник]
Бихлер, хрватски Жидов, сатник Магда, болешљив човек, који
[је] одма нестао, чим је код Глебоког офанзива почела, сатник
Варда, Горњо-Карловчанин, сатник Ђуро Узер, човек весео за
друштво, надпоручник Меркел, који је са нама био у Срему,
иначе апотекар из Ст.[арих] Шова, надветеринар Смодек, с којим
сам био више пута у Босни, који је у Србији заробљен, био је
весељак и пијаница. Добро сам живео са ветеринаром
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Вацлавом Јарошем, Чехом из Писека. Симпатична су била два
брата акт.[ивна] надпоручника Живковића, родом из Бечкерека.
Поручници са којима сам бивао чешће: Мирослав Шпицер,
доцније је пук.[овски] ађутант-фреинглик из Доњег Михољца,
прикрил Милан Михалиновић, Мостарац, који је сиромах 1918.
године, на талијанском ратишту, лудо погинуо играјући се једном
неексплодираном непријатељском бомбом, лајтнант Урбан,
инжињер Осечанин, који је 1917. у лето рањен био, исто
Осечанин и поручник Фајт, којег сам превио. Даље, били су
поручници: Шпанбауер – брадати, Стижић из Беловара, Хевлик
– мали Чех, Мађар мали – Хосуфалуши, поручник Микац –
Вараждинац, пор.[учник] Свитила – чешки Шваба, надп.[оручник]
Кореник (Коренит – Хрват), лајтнант др Ивица Франк, лајтнант
Цувај, поручник мали Жидов Хиршлер, поручник Бабић, сатник
Занети – Талијан, поручник Иван Радојевић – Митровчанин,
поручник Мајер, неко време ађутант пук.[овски] у Фоту и Руми,
погинуо је на талијанском ратишту 1915., поручник Хорватић,
сатник Светислав Туркоња, човек ненормалан са почетним
Гавев-ом, надпоручник Лева – Осечанин, добар дечко. Сатник
Радлер, надпоручник Лопушни, детаљиста академичар из Горње
Угарске, лајтнант Анталковић, добар дечко Загребчанин,
надп.[оручник] Јержи Бек, заробљен од Руса код Окне,
надп.[оручник], исто заробљен код Окне, лајтнант Искра, човек
који је видео Америку, био је до сада економ, после рата хоће
да тргује ракијом и вином, добар друг др Оштрића, поручник
Фифингер, код Окне заробљен од Руса, поручник Де-Бона, исто
заробљен, поручник Феферман из Вуковара. Господарски
часници: добар друг сатник Васо Продановић и сатник Марко
Липичанин, поручник Шпицер у Ердевику, поручник Радослав
Путник – Панчевац, иначе књиговођа у Митровици, и поручник
Рафаило Маријан (ову луду нисам требао забелижити). Да не
дужим, времена сам провео са цајгсакцесистом [оружар топова]
Ломбашем, он је био за топове, оно што смо ми за људе.
Познате колеге са којима сам ја био на ратишту: др Мандлер,
надлечник код хаубица, др Лапер, надл.[ечник] и др Гликс
пом.[оћни] лечник код тешких топова, др Душан Гајић код
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инфантерије, пук.[овски] лечник, иначе из Голубинаца,
над.[лечник] Јан Бришек из Загреба, заробљен од Руса у
Покорлицу, исто и пом. лечник др Дејановић. Надсатник лечник
др Канижаји, заповедник дивизијског здравственог завода,
пуковски лечник др Феоршић и др Станковић, над.[лечник] Дајц,
код дивизијског трена, над.[лечник] др Почехар код Хусара,
над.[лечник] др Васо Вукадиновић код XXVIII пешачке пуковније,
надчасник др Видра исто код XXVIII пуковније и други.
10. новембар 1917.
Кренем се из Паланке и стигнем у Колонеју 12. IX у вече. Ту у
граду преноћим. У јутро се јавим код пуковске болнице 204.
Заповедник стожерни лечник др Гаил је био на допусту, него ме
дочека само надлечник др Бидерман, затим се јавим и код
сан.[итетског] шефа, надсатника лекара др Каудера. Већ у граду
се нађем са пук.[овским] лечником др Хенком Левијем, који је
командант оделења цивилске болнице, коме сам ја додељен.
Са њиме изађем у болницу, која је ван вароши 2 км далеко. Тамо
затечем још надлежног др Хегедуша, који се због незгодног
Левија јавио болесним, тако да смо на оделењу где беше 300
болесника, радили само ја и сан.[итетски] заставник Ердеш. Др
Леви је само команданта играо – радити није хтео ништа. Др
Хегедиш набрзо буде премештен, а дође пук.[овски] лекар
Валентин, активни војник, бечки Немац.
5. јануар 1918.
Ишао сам изненада на допуст и био код куће до 20. I. 17. I сам
изабран био у Ст. Паланци за општинског доктора. 22. I стигнем
натраг у Коломеју. Почетком марта ослободимо се несносног др
Левија, а на његово место дође априла те 1918. надлечник др
Владислав Слалинка – Чех. Код болнице наше је био још
апотекар Чахурски – Пољак, кога је после заменио ап.[отекар]
Лоренц (Шваба из Чешке), даље ап.[отекарски] помоћник
Вендлих, сан.[итетски] заставник Харер (Чех) и инжињер Беарц
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(Талијан из По...[нечитко]). Заповедник болнице постане др
Валентин и сада смо лакше и мирније живели. У Коломеји нисам
иначе имао никог познатог, осим Симе Матејина, зап.[оведника]
пољске болнице бр. 820, њему сам чешће ишао. Код њега сам
се упознао са надпоручником др Шандором Кречаревићем,
адвокатом из Сомбора.
10. мај 1918.
Затражим мој редовни допуст. Од 1. августа код К&К фелдспилег
417 у Нееголокуцу код Черновица, а затим од 28. IX до краја
[рата] у Хлодавицу крај Червињана.
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генерације држи светосавску беседу и добија стипендију Саве
Текелије. Интересантно је овде напоменути да се гимназијско
пријатељство Борислава Увалића и потоњег нашег великог
књижевника Вељка Петровића (1884–1967) неће прекидати до
краја његовог живота. Вељкова тетка Марија (рођена сестра
песниковог оца Ђорђа) била је удата за парошког свештеника,
пореклом из Обровца Стефана Петровића, што је доприносило
њиховом релативно честом виђању и дружењу у Парагама и
Паланци.

ДЕЛА КОЈА НЕ СТАРЕ, УСПОМЕНЕ КОЈЕ НЕ БЛЕДЕ
Угледни јавни радници из породице Увалић
Историјат породице Увалић доносимо на основу казивања др
Драгана – Борислава Увалића (1938) из Београда, унука др
Борислава Увалића, а сина др Радивоја Увалића, коме сам
неизмерно захвалан и на документациј коју нам је дао на увид,
као и на свестраној помоћи око припреме за штампу ратног
дневника његовог деде.
Др Борислав Увалић
Породица Увалић је пореклом са Косова и Метохије. Она се у
једној од сеоба Срба на прелазу XVII у XVIII век населила на
просторе данашње јужне Мађарске. Деда др Борислава Увалића
Пантелејмон живео је као земљорадник у селу Сент Иван, негде
између Баје и Сегедина. Отац Срдан и мајка Марија, поред
Борислава, имали су још шесторо деце: Видосаву, Небојшу,
Слободана, Родољуба, Добрилу и Милену. Борислав је рођен у
Кули 26. октобра 1879. године, где му је отац био у учитељској
служби. Ту је и стекао основно образовање. Гимназију је
завршио 1898. године у Новом Саду, а као најбољи ђак

Село Сент Иван, на карти Мађарске из 19. века

Велика жеља да студира правне науке Бориславу се није
остварила, јер је стипендија, која му је додељена, била
изричито намењена за студије медицине. Немајући избора, он
одлази у Будимпешту и уписује медицински факултет који
завршава 1904. Године са високим просеком оцена. Нуде му да
остане на факултету као асистент на интерној медицини. Из
патриотских разлога, и обавеза према Текелијином
стипендијском фонду, одлази у Загреб, где стажира, а 1906.
године почиње лекарску праксу у Паланци. Др Борислав Увалић
жени се 1908. године Иванком Плавшић, ћерком лекара
породице Дунђерски из Србобрана. За г-ђицу Иванку Плавшић
везан је један несвакидашњи догађај за оно време. Она је,
наиме, у тренутку када упознаје Борислава већ била верена за
богатог племића Петра Путника, али је одмах раскинула веридбу

302

Леонард Немет

и удала се за др Увалића. Њеним миразом од сто хиљада круна
др Увалић је купио једну јеврејску кућу (данас у улици Краља
Петра I. 27–29, – тржни центар „Виктор” и продавница меса
„Матић”), у којој отвара лекарску ординацију. У браку са Иванком,
др Борислав добија троје деце, ћерку Олгицу 1910. и синове
Радивоја 1912. и Рељу 1919. године.
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Непосредно после Великог рата, др Увалић је обновио Српску
читаоницу у Старој Паланци и тридесет година био њен почасни
председник. Ову почаст, између осталог, стекао је зато што је
сачувао назив удружења „Српска читаоница”, јер је све до тада
на снази била забрана: „Протоколисање (регистрација – прим.
Л. Н.), удружења и друштва са српским именом у називу,
надлежно министарство више не потврђује”.

Бушење артерског бунара у главној улици у Паланци

Пред рат, 1913. године, др Увалић оснива Бачкопаланачко
артерско-водоводно удружење, с циљем захватања здраве
пијаће воде из већих дубина земљине коре, како би се спречило
ширење заразних болести чији је узрочник била бактериолошки
неисправна пијаћа вода прве издани – плитких дворишних
бунара.
Tоком Првог светског рата, као војни лекар, др Борислав Увалић
био је на ратиштима широм Аустроугарске монархије, а из рата
је изашао као капетан I класе. У ратном вихору др Увалић је
водио дневник, који ће захваљујући његовом унуку др Драгану
Увалићу и уредништва „Изворника“ после сто година угледати
светлост дана.

Супруга Иванка са сином Радивојем
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На функцију среског лекара именован је 1920. године и на њој
ће остати до окупације 1941, када га мађарске окупационе
власти, као истакнутог народног трибуна, хуманисту и
просветитеља српског народа у срезу Бачкопаланачком,
смењују са свих положаја.
Као срески лекар, он 1921. оснива Антитуберкулозни диспанзер,
на чијем челу остаје до почетка рата 1941. године. Улажући све
своје знање, уз огромне напоре, бори се против ове опаке
болести, не штедећи себе све је чинио како би умањио њене
поражавајуће ефекте.
Паланачка штампа између два рата пуна је признања др
Бориславу Увалићу од стране захвалних пацијената и њихових
најближих, за његово прегалаштво и несебичну помоћ болесним
и сиромашним болесницима Паланачког Среза. У паланачком
недељнику „Стража”, од 3. марта 1927, пише: „Хвала нека је др
Бориславу Увалићу, који је приликом лекарских савета, орно и
вољно покушавао да спасе нашу Десу. Хвала што нас ни у
најтежим часовима није заборавио.”
С обзиром на то да није примао поклоне од пацијената, било је
доста анегдота у вези са тим. Ево једне од њих: Дешавало се да
у дворишту или башти своје куће нађе прасе или јагње, па
мислећи да је нечије из комшилука, истера га на улицу, а тек
касније сазна да је то био поклон њему за учињено добро дело.
Из једног породичног записа сазнајемо: „Мене је Ваш отац лечио
четири године од сушице а да никада није узео ниједног динара,
чак ни за лекове.” У прилог овом запису иде и крилатица коју
сам недавно чуо од Бате Јергића: „Ако имаш пара – можеш код
ког лекара оћеш, ако пак новаца немаш – можеш само код др
Борислава Увалића”. То је важило како за Србе тако и за Несрбе
Паланачког Среза.
Лепеза његових интересовања била је необично широка, што
видимо у већ поменутом листу, који пише да су учитељица Ната
Јулинац и др Борислав Увалић организовали Соколски слет у
Паланци 8. маја 1927. године, уз учешће соколских удружења из
Сомбора, Вуковара, Новог Сада, Стапара, Сивца, Дероња и
Товаришева.
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Поред спортских, нашег великана су интересовала и културна
збивања, нарочито она трајнијег карактера, с националним,
историјским или родољубивим предзнаком. Тако је један од
иницијатора за подизање споменика краљу Петру I
Карађорђевићу у Бачкој Паланци био управо др Увалић, али до
реализације те идеје нажалост никада није дошло.
Чувени патриотски говори др Борислава Увалића, пуни
родољубља и националне свести, као да и данас имају своју
актуелност. Поводом смрти Паланчанина Љубомира Марцикића
– потпредседника Удружења трговаца и индустријалаца Бачка
Паланке, оснивача Привредне банке у Паланци, члана Народног
одбора српских земаља, повереника „Привредника”, носиоца
ордена Светог Саве – др Увалић је надахнуто говорио о
покојнику и његовим заслугама за развој нашег града. А у поводу
десетогодишњице смрти песника Јована Јовановића Змаја, 23.
јуна 1929, др Увалић је свој пригодни говор почео стиховима:
„Пуца зора, браћо биће дана,
да се види наша борба славна.”
Критички се осврнуо на уставну кризу, народно нејединство,
пропадање сељака, велику светску економску кризу и њен
погубан утицај на нашу привреду.
Недељник „Стража” излазиће под новим именом „Југословенска
стража” од 21. октобра 1930. године, а нови уређивачки одбор
сачињавали су: др Борислав Увалић, др Марко Зрилић, судија
Миро Мандић, старешина Сокола и представници немачке и
мађарске интелигенције Бачкопаланачког Среза. Од тада
паланачки недељник мења уређивачку политику и у први план
истиче културно-национална и друштвено-политчка питања од
општег значаја, стављајући се у службу локалне заједнице.
„Без охолости и гордости, пун љубави према сваком и свему што
је национално, диже, соколи и води ка победи” – овако је говорио
др Увалић поводом десетогодишњице смрти Краља Петра I, 16.
августа 1931. године, настављајући: „Васпитавајући се у
његовом духу, примајући његове идеје, моћи ћемо остварити и
стварно уједињење, јединство духа, жеља и националних
идеала.”
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Такође, паланачки недељник је остао у служби информисања
грађанаства како о најзначајнијим локалним догађајима, тако и
о личним и породичним вестима. Тако је у „Југословенској
стражи” осванула и ова вест: „Петнаестог. фебруара 1931.
године, др Борислав Увалић и жена му Иванка удају ћерку
Олгицу за др Павла Богдановића из Новог Сада. Венчање ће
обавити старопаланачки свештеници Ђока Николић и Милоје
Марцикић, као и брат др Борислава Слободан Увалић,
протонамесник у Српском Милетићу.” (Др Павле Богдановић ће
после Другог светског рата бити један од најчувенијих
кардиолога у Јогославији.)
Борбу против неписмености и подизања општег образовања
најширих слојева српског народа у нашем срезу др Увалић је
почео 8. августа 1930. године „књижицом” у којој препоручује шта
треба читати и организацијом течајева за описмењавање деце
и одраслих, који нису били обухваћени редовним школовањем.
Акцију ће водити школски учитељи, а надзор ће вршити Каменко
Милошевић, председник Учитељског удружења и просветни
надзорник Божидар Милошевић. У вези са овим активностима,
др Борислав Увалић оснива Просветни одбор у Општини Стара
Паланка, који ће у наредним годинама бити окосница свеукупног
друштвеног, образовног и културног развоја припадника српског
народа у тој општини и околним селима са српским
становништвом.
Др Увалић је изабран за председника друштва „Касина”, које је,
због нехата и махинација, било доспело у врло незавидан
положај. Његовим избором за председника, у наредних неколико
година, то друштво је повратило стари сјај и постало место
окупљања напредне паланачке интелигенције свих конфесија и
националних припадности.
Као оснивач, 1924. године изабран је за председника Народног
одбора Црвеног крста Среза паланачког. Др Борислав Увалић
ће се исказати као велики хуманиста и организатор прикупљања
помоћи пострадалом становништву широм Краљевине
Југославије.
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За потпредседника Месног одбора Народне одбране у Бачкој
Паланци избран је др Увалић, а за председника Вуко Пејовић,
секретар је био Војин Мишков, благајник Јован Јовицки, а његови
чланови били су: Тоша Лазић, Драгомир Урдић, Јаша Леви,
Никола Живковић, Миле Марцикић и Павле Шуљан.

Паланчани пред црквом Светог Ђорђа на Опленцу 1934. године

Поводом трагичне погибије Његовог Величанства Краља
Александра I Карађорђевића 9. октобра 1934. године, др
Борислав Увалић шаље два телеграма саучешћа, у својству
председника Црвеног крста Среза Бачко-паланачког, и као први
потпредседник Југословенске националне странке: „Са
неизмерним болом у души усред страшне државне и народне
несреће, молимо Вас, да на највишем месту будете тумач
најболније туге за изгубљеним Витезом Краљем Ујединитељем”,
у потпису: председник Црвеног крста Среза Бачкопаланачког др
Борислав Увалић; „У неизмерној тузи за Народним Великим
Краљем Ујединитељем, молимо да на највишем месту будете
тумачи нашег најболнијег срца”, у потпису: први подпредседник
Ј.Н.С. др Борислав Увалић.
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Свој патриотизам и родољубље, личну саосећајност са
националном и државном трагедијом поводом убиства Његовог
Величанства, изразио је и на следећи начин: „Због дубоке
државне и народне жалости др Борислав Увалић ове године
неће славити Крсну славу Свете матере Параскеве, и тим
поводом не прима уважене госте и честитке”, што је објавио
паланачки недељник „Југословенска стража”.
„Народ Среза Бачкопаланчког, поклонио се 15. новембра 1934.
Године сенима Витешког Краља Александра I Ујединитеља. На
помену у цркви Светог Ђорђа на Опленцу, чинодејствовали су:
старопаланачки свештеник Милоје Марцикић, товаришки Ђорђе
Лазић, силбашки Лаза Станковић и паланачки евангелистички
свешетеник Павле Шуљан. На гробу Краља Александра I
Карађорђевића, у име среза, венац и цвеће положио је и
пригодан говор одржао, с пуно топлих и национално искрених
речи, др Борислав Увалић.” Говор је почео следећим речима:
„Наш Велики Краљ Александар I пао је као жртва мучког
атентата 9. октобра у четири сата поподне у Марсеју. Својом
крвљу Краљ-Мученик, започео је дело мира, ради кога је и
кренуо на пут у савезничку Француску (...) Последње његове
речи биле су – Чувајте ми Југославију! (...) Нека му је вечна
слава и хвала!”, завршио је говор пред мноштвом припадника
Сокола и других грађана Среза Бачкопаланачког, који су ишли
на поклоњење гробу Његовог Величанства.
До Другог светског рата, др Увалић је биран на многе одговорне
функције. Тако је на изборима 1935. године био председник
Бирачког одбора 23. Изборне јединице Дунавске бановине. У
паланачком аеро-клубу „Наша крила”, уз председника др Марка
Зрилића, био је активан члан Управног одбора. Много година
борио се да све три паланачке општине уједини, што су Срби
бојкотовали, да не би изгубили примат већинског становништва
који су имали у општини Стара Паланка.
Иако му је за време окупације 1941–1944. године била
забрањена свака активност, др Увалић је илегално помагао
покрет отпора, па је чак у својој шупи оперисао партизане и
лечио народ без обзира на верску и националну припадност.
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Поред матерњег, говорио је руски, немачки и мађарски језик, а
познавао је и старогрчки и латински. И код Несрба био је цењен
и као личност и као лекар. Његова ерудиција, морални
принципи, високо изражен професионализам, стручност,
скромност и широка лепеза активности били су предмет општег
поштовања, чак и дивљења.
Хедонизам др Увалића, за разлику од припадника српских
интелектуалних кругова тог времена у Паланци, сводио се на
скромна породична славља и дружења са понеким од њих, али
без порока. Остале су приче да је са својим фијакеристомкочијашем Русом Иваном Казанчевим свакодневно, у раним
јутарњим часовима, знао да попије ракијицу и кафу, планирајући
активности за тај дан, док би Рус настављао да ужива у доброј
„капљици“, што му др Увалић није много замерао.
Крајем 1944. године, непосредно после ослобођења Бачке
Паланке, др Борислав Увалић је организовао Војну болницу
Команде места. Иако у поодмаклим годинама, био је спреман,
као и до тада, да се ухвати у коштац с изазовима које доноси
рат и неимаштина после ратних пустошења.
Некако у то време, др Увалића и његову породицу задесиће
велика трагедија. Наиме, у пробоју Сремског фронта гине му
најмлађи син Реља, кога мајка Иванка и отац Борислав, до краја
живота нису прежалили.
После четрдесет година рада, прегалаштва, одрицања и давања
себе Паланци, др Борислав Увалић одлази у Београд за сином
Радивојем, где умире 14. августа 1958. годинеу 79. години
живота. Сахрањен је на Новом гробљу у Београду.
На
крају
овог
хронолошки
устројеног
биографскоаутобиографског одељка овог рада о лику и делу др Борислава
Увалића, нећемо претерати ако кажемо да је он великан
Паланке који све до данас нема наследника „својих жуди”. Он је
Паланчанин чија дела не старе, али успомене на њега и његова
дела припадају нашој и будућим генерацијама. Не дозволимо
да те успомене избледе.
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Др Радивој Увалић – Бата Шпанац
На Збору радних људи Школског центра за економско
образовање у Бачкој Паланци, одлучено је 1973. године да
школа убудуће носи име „Др Радивој Увалић”. Тим поводом, 20.
априла 1974. године, на дан рођења овог великог паланачког
интелектуалца и револуционара, професор Радован Завишић
одржао је пригодан говор, који је почео речима: „Када су радни
људи Школског центра разматрали које име да дају овој
образовној установи, прихватили са задовољством и одлучили
да то буде име друштвено-политичког радника, револуционара,
човека који је потекао из нашег града а чије име има
општејугословенски значај, чије име за све наше народе и
народности, а посебно за грађане Бачке Паланке има узвишено
значење...”
Радивој Увалић рођен је у Паланци 1912. године, у породици
напредних интелектуалаца високо моралних, хуманих
вредности – оца др Брослава и мајке Иванке, рођ. Плавшић, који
су оставили дубоког трага на формирање сина првенца. Радивој
је почео своје школовање у Паланци, нижу гимназију је похађао
у Илоку, а у Новом Саду је завршио 1930/31. године вишу
гимназију. „Његов другарски, непосредан и напредан став био
ми је лично познат јер сам у исто реме био у тој школи. Одличан
ученик, велики зналац језика, високе личне културе, уздржаног
понашања, пуног такта према млађим друговима, Радивој је већ
тада указивао на његове битне особине, касније изграђене
личности револуционара и друштвено-политичког радника“,
истакао је у поменутом говору професор Завишић.
После завршетка средње школе, Радивој Увалић је уписао
студије права у Београду, а 1932. године одлази у Париз, где на
Сорбони 1934. године завршава права, а докторира правне
науке на истом универзитету 1939. године. Поред тога,
докторирао је економске науке и завршио Високу школу за
дипломатију.
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По доласку у Париз, упознаје Сплићанку Злату Цвитанић, будућу
супругу и професора француског и немачког језика (говорила је
шест језика), која га повезује са напредним радничким покретом
Југословена и руководством КПЈ, чији су се чланови после
забране Комунистичке партије у Југославији налазили, између
осталог, и у Паризу.

Др Радивој Увалић

Од 1935. године, др Радивој Увалић је члан КПЈ. У његовом
стану у Паризу састају се истакнути чланови Партије: Горкић,
Чолаковић, Голубовић и други. Од јануара до августа 1937.
године, учествује у Шпанском грађанском рату, борећи се на
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страни Шпанске републике. Интелектуалац који је награђен
Високом наградом Сорбоне отишао је у ровове шпанских
републиканаца да се бори против надируће европског фашизма
као обичан војник Интернационалних бригада. У браку са
супругом Златом добија сина првенца Драгана–Борислава,
којега мајка, иако му било тек три месеца, доноси из Париза у
кућу деде Борислава у Паланци, где остаје до 1946. године.
По повратку у Паланку 1939. године, др Радивој Увалић одлази
на одслужење војног рока у официрску школу у Сарајеву, а пред
Други светски рат предаје као доцент на Правном факултету у
Суботици. „Срели смо се више пута, овде у Бачкој Паланци
(пред Други светски рат, прим Л. Н.). Позвао ме је на пријатељски
разговор и партију шаха, јер је био страствен шахиста. После
моје неуспеле шаховске одбране, др Радивој је говорио о
напредним правним писцима и – свестрана личност какав је био
– износио је своје утиске из области културних догађања, веома
занимљиво и живо. Увек непосредан, тактичан, био је
изванредан саговорник, широког и темељног знања и напредних
идеја”, надахнуто је говорио професор Завишић о др Радивоју
Увалићу.
Као организатор демонстрација у Паланци поводом
потписивања пакта са Немачком, 27. марта 1941. године, др
Радивој Увалић је говорио о предстојећим догађајима јасно,
разложно и проницљиво, истичући неопходност борбе против
фашизма.
Исте године, после кратког априлског рата, одлази прво у
Београд, а затим, у јуну месецу, у Топлички крај, на планину
Пасјачу, где са Ратком Павловићем организује устанак против
окупатора. Био је командант, а потом комесар у Расинском
партизанском одреду. Касније, 1943. године, предаје на
партијским курсевима, стручно помаже у стварању Народноослободилачких одбора. Крајем 1944. године, у чину мајора, био
је на дужности у Полит-одељењу XXV дивизије, а нешто касније
у пропагадном одељењу Врховног штаба.
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Непосредно после рата, др Увалић се налазио на дужности
начелника Министарства индустрије, затим начелника Одељења
за обнову Председништва Владе НР Србије.
„Године 1947, срели смо се у Рогашкој Слатини. Увалић се
вратио из Москве где је годину дана био на истраживању
друштвеног планирања”, сећао се професор Завишић.
До 1953. године, др Увалић је радио као доцент на Правном
факултету, а затим као редовни професор на Економском
факултету у Београду. У дипломатској служби у Француској,
Норвешкој и Аустрији ради до 1960. године. У време
дипломатске службе, захваљујући др Радивоју Увалићу као
амбасадору ФНР Југославије у Француској, спречен је
међудржавни инцидент, односно сукоб нашег брода и брода
Француске ратне морнарице. Наиме, наш брод „Србија”
илегално је преносио оружје побуњеницима у Алжиру, који је
тада био француска колонија, и само захваљујући брзој
интервенцији наше амбасаде избегнут је оружани сукоб. Због
ових дипломатских заслуга, др Радивој Увалић бива одликован
Легијом части Француске. Враћа се у земљу и, у својству
директора Института друштвених наука у Београду, бави се
научним радом. Објавио је већи број књига, чланака и расправа
из области југословенске и светске економске науке. Био је
одговорни уредник часописа „Економист” и „Економска реч”, а
1961. године изабран је за дописног члана САНУ.
У другом браку добио је троје деце: Стаменку, удату Трумбић,
која живи у Паризу и ради за УН; Милицу, удату Бонами, која
живи у Фиренци и предаје на Универзитету у Перуђи; и сина
Рељу, који живи у Индији и бави се експорт-импорт пословима.
Овде ћу да парафразирам великог Лава Николајевича Толстоја:
„Све срећне породице, срећне су на исти начин, а несрећне,
свака на свој.” Тако и породица др Радивоја Увалића: што
вишом силом, што стицајем неповољних околности, неретко
недостатком оних карактерних особина код неких у породици
које су красиле др Борислава Увалића – поједини чланови ове
угледне паланачке породице доспели су у незавидан положај,
али о тој теми можда неком другом приликом.
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Поново је др Радивој Увалић у дипломатској служби, у својству
амбасадора у пријатељској несврстаној Индији, до 1967. године,
а по повратку у земљу постављен је за помоћника Државног
секретара за иностране послове. Важио је за изванредног
познаваоца целокупног бића те огромне азијске земље, њене
културе, религије, економије и друштвено-политичког уређења,
своје знање је са симпатијама и ентузијазмом улагао у
проширење пријатељских односа између Индије и СР
Југославије.
Крајем 1971. године, др Радивој Увалић је по други пут именован
за нашег амбасадора у Индији. Стицајем неразјашњених
околности, на тако далек пут креће аутомобилом, али не само
са сином Драганом, како је планирао, него и са људима који су
му у последњем моменту наментнути. Неочекивано, 28.
септембра 1971. године прострујала је вест, у земљи и свету, о
трагичној погибији др Радивоја Увалића у саобраћајној несрећи
код места Горган у северном Ирану. То је друга велика трагедија
паланачке породице Увалић: мајка Иванка је, после Реље,
сахранила и другог сина – Радивоја.
Академик Велибор Глигорић, у некрологу, опраштајући се од др
Радивоја Увалића – чије је конспиративно партизанско име било
Бата Шпанац – између осталог, рекао је: „Увалићева младост
није спокојна, њен пут је засут бомбама и пушчаним зрнима,
разорним оружјем. Њене груди су изложене смртним
опасностима. Високо је на том олујном путу уздигнут пламен
револуционарне свести и свести научног радника, који замењује
кабинет бојним пољем, да би на њему изборио боље услове,
како за живот и слободу човека, тако и за слободу и прогрес
науке.”
Лик и дело ове изузетне личности остаће у трајној успомени нас
Паланчана, а школа која носи његово име може бити поносна
што га је сачувала у свом називу, и што је све време чувала
морални и стручни кодекс, не каљајући ни његово ни своје име.
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Прилог
Д. М. Клицин:
У спомен Срдану Увалићу (1852–1937)
Српски народни учитељ у пензији Срдан Увалић (отац др
Борислава Увалића), кога је пред мађарским судом оптужио
наметнути патријарх Герман Анђелић, сахрањен је на Алмашком
гробљу у понедељак 22. марта 1937. године. Срдан Увалић је
пуних тридесет девет година био просветни радник у нашем
народу, а уз то је увек био један од најодлучнијих бораца за
народна права. Умро је у 86. години живота свога, а за њега се
заиста може рећи да је уснуо сном праведника. Он се својски
одужио своме народу, радећи неуморно у школи и ван школе за
опште добро и одранивши четири сина и три кћери, који су у
раду за народ ишли стопама свога бабе, Бог му је пак дао и ту
радост да види и праунучад.
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По природи својој био је Срдан Увалић скроман, али је, када је
била реч о народу и његовим правима, био ватра жива. Као
чврст карактер, није скретао са правог пута и није се плашио
претњи. Зато се још у доба Светозара Милетића прочуло његово
име у нашем народу, а истрајао је и у борбама која су вођена на
челу са Јашом Томићем. Родом је био из Новог Св. Ивана у
Мађарској (од оца Пантелејмона, прим. Л.Н.) али је учитељевао
у Бачкој, најпре у Товаришеву, затим у Кули, а завршио је у
Лалићу, где је радио 25 година. Свуда је оставио најлепшу
успомену не само као учитељ, него и као народни борац.
Нарочито се пак прочуо у нашем народу поводом тужбе, коју је
против њега поднео, код мађарског суда у Кули, злогласни
патрирајх Герман Анђелић, кога је цар и краљ Фрања Јосиф
силом своје власти наметнуо за патријарха православним
Србима – иако је он, Фрања Јосиф, био римокатолик, а Герман
Анђелић није добио у српском народно-црквеном сабору више
од 11 гласова, док су његови противници – најпре популарни
будимски владика Арсеније Стојковић, а за њим и плашчански
владика Теофан Живковић – добили по 53 гласа. Фрања Јосиф
је хтео по сваку цену Германа Анђелића – и он га је силом своје
власти наментуо.
Ово насиље Фрање Јосифа примљено је у нашем народу са
највећим огорчењем, које је обузело и Срдана Увалића, као и
све родољубиве Србе. Десило се пак, да је Срдан Увалић на
десетак дана после објављеног именовања Германа Анђелића
за патријарха отишао на црквену славу у Товаришево (Св.
Григорије, прим. Л.Н.), где је у приватном друштву дошло до
оштрих речи због тог именовања, а из тих оштрих речи изродила
се парница, која је прославила Срдана Увалића у нашем народу
као неустрашивог борца. О томе је у 30. броју Милетићеве
„Заставе“ (од 7. марта 1883. године, по новом календару, прим.
Л.Н.) изишао овај допис:
Из Сомборске околине – (процес Анђелића против учитеља
Увалића). 4. фебруара 1883. г., прочитана је код Кулског
краљевског суда пресуда највишег тј. трећестепеног суда,
донесена на тужбу наименованог патријарха Анђелића,
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против кулског народног учитеља Увалића, којег је исти због
клевете и увреде части тужио.
Како се до данас није нашло вештије перо да ову ствар на
јавност изнесе, то ћу ја уколико ми је та ствар позната, да је
саопштим.
Г. Срдан Увалић био је прошле, 1882. године, 25. јануара (7.
фебруара по новом календару, прим. Л.Н.) у Товаришеву, код
својих пријатеља о црквеној слави. Код тамошњег
администратора, Стевана Протића (потоњи катихета у
Мостару и Сарајеву – писац и сатиричар, прим. Л.Н.), десило се
у друштву са познатим поп-Петром сентиванским (из
Деспотова, прим. Л.Н.) који одмах по клерикалском обичају поче
грдити и свакојаким називати народњаке. Тиме је исти
изазвао Срдана Увалића на препирку, који је по својој нарави
ватрен, бранилац автономије као и своје народности. Може
бити да је стога том приликом мало опорије говорио против
поступка јерархије (свештенства, прим. Л.Н.) а на име против
поступка наименованог патријарха, но подли и ниски духови
оклеветаше г. Срдана Увалића, тако да га је овај (Герман
Анђелић) због клевете и увреде части Кулском краљевском
суду тужио.
Првостепени суд осуди оптуженог због увреде части, која би
се у том састојала, што су сведоци посведочили, да је
оптужени приликом препирања рекао, да наименовани
патријарх мора имати образ као опанак, када се је против
воље народне наименовања примио, на 200 форинти новчане
глобе, тужба због клевете није била уважена. Краљевска
табла (краљевски судбени сто, прим. Л.Н.) ову пресуду
потврди, али највиши суд смањи ову новчану глобу са 200 фор.
на 50 фор; те је оптужени исти дан по публиковању највише
пресуде морао 50 фор. платити.
Тужитеља (Германа Анђелића) заступао је кулски адвокат
Карољ Корбаји, а оптуженог је бранио адвокат и српски песник
Мита Поповић (1841–1888), сведоци су били: поп Стеван
Протић, Данило Перишић и Тодор Георгијевић, парох
обровачки.
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Ако ми цењено уредништво у свом цењеном листу
(„Новосадске новине“, прим. Л.Н.), места даде, постараћу се
да цео ток ове борбе у верном преводу на јавност изнесем, јер
врло карактерише осветни дух наименованога (Германа), а још
боље поводљивост за својим улизицама, који се тиме хоће код
њега у милост да увуку, што друге народне и поштене људе
оклеветају и оцрњују.
Тако је у „Застави“ 1883. године приказана парница Германа
Анђелића против Срдана Увалића, али нисам нашао у њој
обећани опис тока те парнице у верном преводу. Можда се
писац из неких разлога предомислио. Али овај допис је довољно
осветлио карактер народног борца Срдана Увалића, који је
потпуно заслужио да му се очува спомен у нашем народу.
Нека му је слава – и вјечнаја памјат!
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Milan Samardžić, Beograd
KRIVOŠIJE I KRIVOŠIJANI
I
ANTROPOGEOGRAFSKA OBELEŽJA
1. Krivošije
Ime
O tome kako su Krivošije dobile ime, postoji više mišljenja. Prema
izvoru iz dubrovačkog arhiva, još u 15. veku pominje se ime Krivošić,
po kome su, navodno, Krivošije dobile ime. Po drugom, Krivošijani
su neprestano “krivili šiju” gledajući u nebo, pa odatle i ime Krivošije.
U nebo se gledalo zbog kiše: tokom jeseni – kada će kiše prestati, a
tokom ljeta – čekajući kišu, bez koje nije bilo rodne godine. Čak I
jedan stih iz narodne pesme kaže: Moj dragane gledaj gore / Kad
će kiša da se ore.
Položaj i teren
Same Krivošije, smeštene iznad Risna u zaleđu Boke, na obroncima
Orjena, čine siromašno kamenito područje. U sastavu Austrougarske,
Krivošije su bile njen najistureniji jugoistočni deo, između Turske na
severozapadu i Crne Gore na istoku. Naselja sa kojima se ova oblast
graniči su Ubli i Risan na jugu, Kruševice na zapadu, Trebinje i Grahovo na severu, Cuce na istoku i Ledenice na jugoistoku.
Krivošije se prostiru na površini od oko 114 km². Dele se na Gornje
i Donje Krivošije. Granica između Gornjih i Donjih Krivošija pruža se
planinskim prevojem Crkvice, koji pripada orjenskom masivu. Ovo
područje je i u svetu poznato po obilnom atmosferskom talogu.
Crkvice su specifične i po tome što, iako tu godišnje pada najviše
vodenog taloga u Evropi, čak 6000 mm, izvorske vode nema.
Orjenski masiv dominira Krivošijama, sa najvišim vrhom od 1883 m
i sa preko 30 planinskih visova preko 1000 m, a to su: Velika jastrebica (1865 m), Vučji zub (1802 m), Međugorje (1769 m), Mala jastrebica (1660 m), Velje leto (1603 m), Lisac (1590 m), Bunevska
greda (1500 m), Bukovo ždrijelo (1493 m), Borova glava (1440 m),
Kriva glava (1411 m), Siljevik (1368 m), Nakovanj (1364 m), Mačija
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planina (1349 m), Reovačka kita (1345 m), Goli vrh (1311 m), Velja
greda (1296 m), Velji vrh (1277 m), Kušlat (1271 m), Deljevac (1258
m), Stražnik (1225 m), Velja ploča (1208 m), Dvrsnik (1176 m),
Bjeloš(1165 m), Matijaševica(1136 m), Visoka glavica (1129 m),
Prćina gora (1127 m), Jankov vrh (1025 m), Kapa (1009 m) i Ober
(1006 m). Svi navedeni visovi su deo orjenskog masiva, osim Bjeloša
i Matijaševice, koji pripadaju lovćenskom masivu.
Između visova leže dolovi i vrtače, gde su se, i pored malo obradivog
zemljišta, gradile kuće i nastajala manja sela i zaseoci. Najveća zaravan u Krivošijama je Dragaljsko polje. Najniža nadmorska visina
nalazi se upravo u dnu Dragaljskog polja i iznosi 620 m.
Naselja u Donjim i Gornjim Krivošijama
Zaleđe počinje selom Ubli, koje se nalazi pod Ubalskom planinom
(1397 m). Severozapadno od Risna, odvojeno od Ubala kamenitim
prevojem, a severno od Risna, smešteno je selo Poljice, kojim u
stvari i počinju Donje Krivošije. Zbog tla od “kamena do kamena”
narod je prostor između Dragalja i Risna nazvao “Kameno more”.
Nepristupačnost ovog terena, najbolje opisuju imena mesta od Dragalja prema Risnu: Crni nugli, Lupoglav, Grkavac, Manita rupa i
Ledenice.
Idući od Poljica prema severu, nalazi se još nekoliko donjekrivošijskih
sela. Prvi na redu je Knežlaz, istorijsko mesto u kome je zaključen mir
između Austrije i ustanika. Zapadno je Dragaševo selo. U blizini je Unijerina, selo nazvano po jamama zvanim “unirine”, među kojima je i
čuvena Uglješina jama, u kojoj je nestalo nekoliko stotina austrijskih
vojnika tokom Prvog krivošijskog ustanka. Zatim slede Podi, na putu
za Crkvice i Zvečava sa dolovima: Krstuljin, Popov, Šćepov, Miškov,
Ljeskovi, Brezov do i zaravan Crkvice. Sa Crkvicama, gde su se odvijali značajni događaji u krivošijskim bunama i ratovima i gde je u 19.
veku Austrija izgradila vojni logor sa oko 3000 stanovnika, završavaju
se Donje i počinju Gornje Krivošije.
Spuštajući se sa Crkvica ka severu, šumovitim Bukovim lugom,
dolazilo se do Krstača i Ravni, do Kortinog i Malovog dola, sela gde
je bilo najviše kuća. Kada se nastavi prema severu, put vodi preko
Poljanje, Jasena, Siljevičkog dola, Mačije stope, Lacmackog dola,
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do Zagvozdka i Jovičine vode i dalje preko Bijele gore do granice sa
Hercegovinom. To je planinski deo Gornjih Krivošija.
Sa Crkvica, kolskim putem pored Jankovog sela i kroz Dvorničko
ždrijelo stiže se u Dragaljsko polje, koje je uvek bilo najnaseljeniji
deo Krivošija. Dragaljsko polje, dugo oko 5 a široko oko 2 km, leži
na pesku i kamenu pokrivenom tankim slojem zemlje. Kuće su
građene u podnožju brda koja uokviruju polje: Bjeloš, Dubava glava,
Braćan, Velji vrh, Jankov vrh, Dvrsnik i Štedim, i to pri kršu kako bi
se sačuvalo obradivo zemljište. Do nedavno ono se celo obrađivalo,
oralo i kosilo.
U Dragaljskom polju, koje se do sredine prošlog veka po Dvrsniku zvalo
Dvrsno, ima više sela i zaselaka: Bara, Umac i Crni Nugli, Grandovina,
Lug, Han, Žmukići, Bojanići, Poljkovac, Kulina i selo Dragalj.
Kada se govori o krivošijskim naseljima, moraju se pomenuti i
Ledenice. Stanovnici Ledenica su učestvovali u Prvom krvošijskom
ustanku protiv Austrije, zajedno sa Krivošijanima, a Ubljani u Drugom
krivošijskom ustanku. Ledenice čini nekoliko zaselaka: Markov Do,
Grkavac, Gornje i Donje Ledenice, koje leže na zaravni na vrhu
Risanskog brda, a gde se nalazi najstarija crkva u ovom području,
crkva Svetog Nikole.
Kuće
U stara vremena, kuće u Krivošijama su se zidale od kamena kao
suvomeđe, prizemljuše sa jednom ili dve prostorije. Pokrivane su kamenim pločama, kasnije slamom i šašoljkom, dok sve to u 19. veku
nije zamenila cigla (crep). Pod je najčešće bio od nabijene ili
popločane zemlje. U dnu kuća, za loženje vatre, pravljeno je ognjište
od kamenih ploča, veličine oko 1m². Na njemu se pekao hleb ispod
sača prekrivenog žarom i pepelom. Iznad ognjišta visile su verige na
koje se vešao kotao za kuvanje i sušilo meso. U drugom delu kuće
bila je prostrta slama za spavanje, dok su pokrivači bili ponjave i guberi. Već početkom 19. veka grade se kuće sa više prostorija, na dva
boja – donji boj čini tzv. izba, prostorija za stoku, a gornji služi za
stanovanje. Pored kuća pravljene su štale za stoku, zvane pojate, je
su izbe bile suviše male da bi primile svu sitnu i krupnu stoku od koje
se živelo.
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Porodične zadruge
Što se tiče organizacije porodica, kao u Crnoj Gori i Hercegovini, u
Krivošijama su dominirale porodične zadruge, zajednice porodica
dvojice ili više braće i njihovih roditelja. Tri generacije su živele zajedno u skladu, međusobno su se poštovali i slušali stariji. Starešina
zadruge je bio najstariji, obično đed, a glavna žena u kući baba. Baba
je vodila i organizovala kućne poslove, a poslove van kuće đed. Zadnja reč po delikatnim pitanjima pripadala je đedu. Svako je u kući
znao šta mu je posao. I deca su, čim bi malo poodrasla, dobijala
zaduženja. Najviše posla imale su žene nevjeste. Njihov posao je
bio da drže kuću i obave mnogobrojne poslove izvan kuće. Zato je u
tom kraju i nastala izreka “Ne stoji kuća na zemlji, već na ženi”.
Porodične zadruge, tamo gde su postojale, imale su poseban značaj
u formiranju mentaliteta, pa i kod Samardžića i drugih bratstava u
Krivošijama. Prvo, one su uspele da svojim članovima u dušu usade
ljubav prema porodici, bratu, sestri, bližoj i daljoj rodbini, i drugo, one
su stvarale sigurnost, materijalnu i drugu, pa su se bračni drugovi
lakše odlučivali na veći porod. Uobičajena je bila pojava da imaju
brojan porod – desetoro pa i više dece. Vremenom je to dovelo do
toga, da zadruga nije bila rešenje, jer bi dovela do usitnjavanja
poseda, koji ne bi mogli da pruže materijalnu sigurnost. Zato je jedino
rešenje bilo iseljavanje.
Taj duh porodične zadruge se sačuvao u prodicama Samardžića i u
savremenim civilizacijskim uslovima. Za najveći broj Samardžića
porodica je svetinja, kao i ljubav i poštovanje ne samo prema užoj
porodici, već i prema celom bratstvu. U Krivošijama su porodične
zadruge opstajale i neposredno posle Drugog svetskog rata, da bi
se potom postepeno prirodno gasile. Danas one u gradovima nastavljaju život po istom rodbinskom principu, ali kao porodična
preduzeća.
Prirodna bogatstva
Prirodna bogatstva Krivošija čine šume, boksit, pesak i lekovito bilje.
Ona su bila i od ranije poznata, ali njihovo značajnije iskorišćavanje
počinje tek u 20. veku. Jedino su šume, prevashodno bukve, jasena
i cera, uvek korišćene za ogrev i prodaju. Najviše je bilo bukove

Milan Samardžić

323

šume, i to na prostoru od Crkvica prema Jasenu, Kušlatu i Bijeloj
gori. Između dva velika rata, od 1921. do 1928, u Risnu je radila pilana, snabdevana bukovim drvetom za preradu žičarom koja je bila
izgrađena od Bijele gore do Risna. Pilana je zatvorena 1928. zbog
nerentabilnosti. Nalazišta boksita otkrivena su u Dubovoj glavi, iznad
Radojičića, a njegova eksploatacija je započela negde posle 1957.
U rudniku je radilo svega 15–20 radnika. Proizvedeni boksit odvožen
je teškim kamionima do Risna, a odatle se brodovima izvozio u Italiju. Rudnik nije bio naročito bogat. Nakon desetak godina rada
zatvoren je zbog nerentabilnosti.
Posle Drugog svetskog rata, seljačka radna zadruga je bez plana
brala i prodavala bukovu i cerovu šumu koja je rasla uz puteve. Kasnije su branje nastavili privatnici, što rade i dan-danas. Bukove šume
još ima, ali je sve teže do nje doći.
Ono u čemu su Krivošije prirodno bogate jeste pesak. Čitavo Dragaljsko polje leži na pesku, a glavne velike naslage nalaze se u donjem, istočnom delu polja. Dragaljski pesak (inače ima ga sitnog i
krupnog) pokazao se kao dobar građevinski material, pa je 70-ih godina prošlog veka počela njegova eksploatacija. Za izgradnju mnogih
kuća u Boki korišćen je baš dragaljski pesak.
U krivošijskim brdima i dolovima, kao i u Dragaljskom polju, raste
mnogobrojno divlje voće i lekovito bilje: divlje jabuke i kruške, lipe i
trnjine, šipurike, kupine, pelin, žalfija, kadulja, iva trava, kantarion,
vrijesak, majčina dušica, bokvica, kopriva, žućanica, hajdučka
trava... U Bijeloj gori ima lincure i srčanika. U narodu vlada mišljenje
da je svaka trava koja cveta manje ili više lekovita. U vreme SFRJ,
u Risnu je radila fabrika za preradu lekovitog bilja ”Ljekobilje”. Mnoga
domaćinstva su u manjoj ili većoj meri brala lekovito bilje, najviše
lipu i pelin, i prodavali ga “Ljekobilju”, koje je ubrzo posle propasti
SFRJ ubrzo prestalo sa radom. Danas se lekovito bilje bere za
domaće potrebe, a sve ređe za prodaju.
Poljoprivreda i stočarstvo
Glavna delatnost od koje se živelo bila je poljoprivreda – ratarstvo,
stočarstvo, voćarstvo, a zatim lov i pčelarstvo. Oralo se, sejalo,
sadilo gde god je bilo zemlje, čak i najmanji vrtić. U Dragaljskom
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polju najbolja obradiva zemlja nalazila se po obodu polja. Oralo se
drvenom ralicom, koju su vukli volovi ili konji. Prvi gvozdeni plugovi
pojavili su se u vreme Austrije. Zemlja je bila posna i ukoliko nije bila
dobro nađubrena slabo je rađala, naročito tokom sušnih godina.
Najveći dar od boga za Krivošijane bila je dobra letnja kiša. Pored
krtole, kupusa, pasulja i luka, koji su najbolje uspevali, jedno vreme
nakon Drugog svetskog rata gajio se i duvan.
Voćarstvo nije bilo razvijeno. To, pre svega, nisu dozvoljavali klimatski uslovi, u prvom redu iznenadni prolećni mrazevi koji su uništavali plod u cvetu. Iako su se ispod svake kuće mogla videti stabla
jabuke, šljive, kruške ili višnje, voću se nije posvećivala ni posebna
pažnja, a nije bilo ni velikih zasada.
Najunosnija delatnost bilo je stočarstvo. Gotovo svako domaćinstvo
nastojalo je da gaji što više stoke. Najviše su se gajile koze (bilo je
domaćinstava sa čak 300 koza), ovce i goveda.
Pčelarstvo je znalo da donosi dobre prinose, pa su mnoga
domaćinstva imala manji ili veći pčelinjak – uljanik, a bilo je i onih koj
su imali preko 100 košnica (dubovina).
Krivošijani su proizvodili hranu za podmirivanje svoji potreba, za prodaju i trampu. Mesto trgovine bio je Risan. Prodavali su živu stoku,
suvo meso, sir, kajmak, med i vosak, kože, drvo za ogrev i krompir
ili su robu trampili za so, šećer, kafu, odeču, obuću, petrolej ili luč za
osvetljenje. Najveći izdatak za Krivošijane bila je ipak kupovina
oružja i municije, bez koga nije bilo opstanka.
2. Boka i Krivošije
Boka se nalazi na jugoistočnom delu Jadranskog mora i obuhvata
obalni deo od poluostrva Prevlaka i Herceg Novog do uvale Jaz u
blizini Budve. Najstariji grad u Boki je Risan, a najveći Kotor. Boka
je dobila naziv pre nove ere, u doba Rimljana, a ime potiče od reči
“bocca”, što znači usta. Pre toga, u doba Ilira, sve do 2. veka n.e.,
nosila je naziv Risanski zaliv. Krivošije su i geografski i istorijski
vezane za Boku, a njoj teritorijalno i pripadaju. Njeno su zeleđe, a
istorija im je zajednička.
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Istorija Boke je vrlo burna. Mnogo vekova je bila pod tuđinskom
vlašću. Prema prvim istorijskim zapisima, u Boki su oko 250. godine
pre .n.e živeli Iliri. Bokom je tada vladala ilirska carica Teuta, a njena
prestonica bio je Risan. Godine 168. pre n.e. Rimljani su uspeli da
pokore Ilire i zavladaju Bokom. Rimljani su i osnivači grada Kotora. Po
njemu je Boka i dobila naziv Boka kotorska, koji se nije promenio do
današnjih dana. Rimljani su ostali u Boki do 476. godine n.e., kada je
zauzima Vizantija. Od 1025. do 1317. Bokom vladaju Nemanjići.

Krivošije u vreme Mletačke republike

Ugarska zaposeda Boku 1371. i ostaje u njoj do 1384. godine. Od
1384. sedam godina je vlast u Boki držao knez Tvrtko. Nakon vladavine kneza Tvrtka 1391, Boka je bila slobodna 29 godina.
Godine 1420. u Boku ulazi Mletačka republika, koja Krivošije formalno pripaja tek 1710. godine. Turci 1482. uspevaju da otmu deo
Boke od Mletačke republike: Herceg Novi, Morinj, Risan, Dvrsno i
Orahovac. Ovaj deo Boke je, zajedničkom akcijom Mletačke republike i pape Pavla III, povraćen u korist Mlečana, ali za kratko.
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Mletačka republika je tek 1649. godine uspela da Risan i Herceg
Novi oslobodi od Turaka. U vreme Mletačke republike stanovništvo
Boke je imalo poseban status. Slobodno je nošeno oružje i narodna
nošnja, nije postojala obaveza služenja vojske i plaćanja poreza.
U periodu od 1797. do 1814. oko Boke se otimaju Austrija, Rusija,
Francuska i Crna Gora. Od 1814. pa sve do kraja Prvog svetskog
rata Bokom i Krivošijama vlada Austrija. Do1869. postojala je tzv.
“meka vlast”, što znači da je Austrija ostavila sve one povlastice koje
su Bokelji imali pod Mlečanima – da su oslobođeni plaćanja poreza
i vojne obaveze. Ova prava Austrija ukida 1869, zbog čega je i
podignut Prvi krivošijski ustanak. Ustanici odnose pobedu i prava
zadržavaju do 1882. godine, kada su pretrpeli poraz u Drugom
krivošijskom ustanku i izgubili i navedena prava i kneževinu.
U vreme Austrije, Boka je administativno bila podeljena u 15 opština
i imala je oko 34000 stanovnika. Krivošije su bile u sastavu Risanske
opštine.
Pobedom Srbije i saveznika u Prvom svetskom ratu 1918. Boka ulazi
u sastav Kraljevine Jugoslavije.
Kada je 1941. na ovim prostorima počeo Drugi svetski rat, Boku do
septembra 1943. drži italijanska vojska. U oktobru 1943. u Boku
dolazi novi okupator – Nemačka, čija vojska u Krivošijama ostaje
sve do oslobođenja, u jesen 1944. godine. Te godine je, u septembru, u Krivošije stigla jedna topovska baterija savezničke engleske
vojske, koja se borila zajedno sa partizanima protiv Nemaca do novembra 1944. godine, kada je Boka u potpunosti oslobođena od
Nemaca,
Od 1945. do 1991. Boka ulazi u sastav SFRJ, potom od 1991. do
2007. u sastav SRJ. Osamostaljenjem Crne Gore, posle referenduma 2006, Boka čini deo Crne Gore kao samostalne države.
Boka je u novoformiranoj državi Crnoj Gori administrativno podeljena
na tri opštine: Kotorsku, Hercegnovsku i Tivatsku, a Krivošije na
mesne zajednice Gornje i Donje Krivošije. Teritorijalno, Krivošije su
deo opštine Kotor.
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3. Kneževina Krivošije
Kada putnik namernik ugleda krivošijske vrleti, verovatno prvo
pomisli kako tu nema nikakvih uslova za život. Ipak i u tako krševitom
i bezvodnom kraju živelo se, radilo, rađalo i stvorila kneževina. Da
bi vekovima opstalo na ovim prostorima, stanovništvo se nije borilo
samo sa ćudima prirode već i sa brojnim stranim osvajačima koji su
dolazili da ih pokore. Osvajali su zemlju, gradili puteve i tvrđave, jedni
druge izgonili, ginuli na ovim prostorima uz veliko stradanje naroda
ovoga kraja.
Od 15. do sredine 20. veka, šest evropskih država je dolazilo i ratovao na ovim prostorima. Od tih šest, Krivošijani su dizali bune protiv
pet država: Turske, Francuske, Austrije, Italije i Nemačke. Nisu ratovali jedino protiv engleske vojske, čija je artiljerijska brigada u septembru 1944, u svojstvu saveznika, stigla u Dragaljsko polje da
partizanima pomogne u oslobađanju Boke od Nemaca.
U vreme Mletačke Republike, a kasnije I u vreme Austrije, Krivošijani
su imali svoju “državu u državi”, svoju kneževinu.
Prva kneževina Krivošije nastala je 1391, kada poraženi bosanski
knez Tvrtko napušta Boku. Kao slobodna teritorija Boka je bila podeljena na republike i kneževine. Kotor i Risan su bili proglašeni za republike, a Krivošije za kneževinu. Pored kneževina postojale su i
takozvane “knežice”, manje odvojene teritorije, kao što su bili Ubla i
Ledenice. I kneževine i knežice uživale su skoro potpunu samostalnost.
Od 1391. godine stanovnici Krivošija živeli su u svojoj kneževini kao
slobodni ljudi organizujući vlast po plemenskim načelima. Uspešno
su čuvali svoju slobodu i samostalnost od okolnih neprijatelja, u
prvom redu od Turaka. Pod vlašću Turaka bilo je jedino Dragaljsko
polje, i to u periodu od 1482. do 1709, ali Turci nikada nisu uspeli da
zauzmu donje Krivošije, ni planinski deo gornjih Krvošija.
Kneževina Krivošije nastavlja da živi sve vreme dok je Boka bila u
sastavu Mletačke republike, kao i u vreme Austrije do 1882. I u jednoj
i u drugoj državi Bokelji i Krivošijani imali su poseban status: nisu
imali ni vojnu ni poresku obavezu, slobodno su nosili oružje, svoju
narodnu nošnju i ispovedali svoju veru. S druge strane, država kojoj
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su pripadali nije imala nikakave obaveze prema njima – “ni da ih
hrani, ni da ih brani”.
Sama kneževina je bila organizovana po uzoru na malu državu, iako
nije imala ni zakonodavnu, ni sudsku, ni izvršnu vlast, a ceo narod
bio je vojska. Kneževinom su upravljale seoske skupštine i kneževi,
po pravilima običajnog prava. U slučaju napada Turaka, seoski
kneževi bi se vrlo brzo organizovali za odbranu. Poruke su se
prenosile dimnim signalima, pucanjem iz kremenjača i hitrim konjanicima koji su brzo stizali iz jednog u drugi kraj Krivošija. Oružje su
sami nabavljali, kupovali ga u Risnu ili otimali od Turaka. Glavno
oružje bile su puške kremenjače, handžari i sablje. Svaki upad na
krivošijsku teritoriju Turci su skupo plaćali. Sukobi su najčešće izbijali
na području Bijele gore, gde su se sukobljavali interesi korjeničkih i
grahovskih Turaka sa Krivošijanima oko ispaše stoke. Turci bi za
vreme letnje ispaše napadali i ubijali čobane u Bijeloj gori a stoku
otimali. Na isti način uzvraćali su i Krivošijani, ali su njima meta bili
age i begovi, njihovi karavani i tovari. Kako mi je pričao Milo Pajov
Samardžić, odvažniji pojednici bi uspevali za jednu noć da stignu do
Korjenica, kao što je bio njego stric Mitar. On je više puta upadao u
Korjenice i Grahovo, uvek se vraćao sa plenom, a ponekad i sa
nekom turskom glavom.
Poslednjih 40 godina 18. veka sukobi Turaka i Krivošijana su eskalirali. Kraj pljačkanju i ubistvima se nije video. I jedni i drugi su bili
spremni za pregovore i primirje.
Drugog. februara 1792. Mula Mehmed Šehović iz Trebinja sastao se
sa protopopom Jovom Ivelićem, parohom od Risna i Krivošija radi
uspostavqawa mira: “…sa dobrijem nastojanjem obje krajine i za izvaditi zlo između njih i učiniti mir među komšijama i krajinama, kako
je zapovjedio čestiti car i pravedni Princip…, jer je mnogo ljudi izginulo od jedne parte i druge, sve smiriše i jedni drugima oprostiše i
pošteno se pomiriše…” Mir “dve krajine” je zaključen i potpisan u
Risnu. Ali, potpisani mir je samo donekle smirio “zlo između dve krajine”, jer sukoba sa Turcima je bilo i dalje tokom 19. veka.
Kneževina Krivošije nije imala organizovane ni vojne jedinice ni vojne
starešine. Postavljanjem generala Rodića za vojnog komandanta u
Boki ovo će se promeniti. Da bi unapredio organizaciju vojne
odbrane austrijske granice u Boki I Krivošijama, general Rodić je
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1859. formirao tzv. “forca teritoriale” ili narodnu gardu. Zapovedništvo
nad narodnom gardom u Krivošijama poverio je Đuku Kojovom
Samardžiću, kome je dao čin kapetana, po ugledu na kralja Nikolu,
koji je tradicionalno imenovao plemenske kapetane. General Rodić
je formirao čete i odrede i imenovao vojne starešine: Toma A.
Samardžića za serdara, Toma G. Odalovića za harambašu, Đura D.
Radulovića i Stanka Kojovog Samardžića za barjaktare. Sam Rodić
je novopostavljene vojne starešine upućivao u organizovanje i komandovanje jedinicama narodne garde kao i u veštinu ratovanja.
Tako je, zapravo, austrijski general doprineo da Krivošijani budu
vojno spremni za dizanje Prvog krivošijskog ustanka.
Godine 1862. general Rodić je protiv svoje volje prekomandovan u
Italiju. Narodu u Krivošijama, pogotovo starešinama, nije lako pao
njegov odlazak, jer su ostali bez svog zaštitnika i učitelja.
Kada je 1868. austrijska vlada donela zakon o ukidanju stečenih
prava i uvođenju vojne i poreske obaveze narod Boke i Krivošija
odbija pokornost, diže ustanak i pobeđuje. Krivošijani su teško porazili austrijsku vojsku u sva tri napada i, verovatno, u istoriji nije
zabeleženo da jedna tako mala kneževina, sa manje od 3000
stanovnika, vojnički pobedi carsku Austriju sa 65 miliona stanovnika
i ogromnom vojnom silom i pri tome joj još nanese teške gubitke.
Kneževina Krivošije je nastavila da živi, ali se Austrija kao tadašnja
vodeća svetska sila nije mogla pomiriti sa ovim porazom. Do 1882.
učinila je sve da ojača svoje položaje u Krivošijama. Izgrađeni su
putevi i utvrđenja, ali je vešto stvarana i nesloga među krivošijskim
kneževima. Kada je 1881. Austrija ponovo nametnula Krivošijanima
navedene obaveze, oni dižu Drugi krivošijski ustanak 1882, koji je
ugušen u krvi. Tako je 1882. Kneževina Krivošije prestala da postoji.
Njen životni vek, sa prekidima, bio je duži od tri stotine godina.
4. Naseljavanje Krivošija
Mnoge porodice ili bratstava u Krivošijama su se doselile sa Kosova
ili iz Hercegovine, i to najpre u Crnu Goru, a potom u Krivošije.
Lazar B. Radojičić u svojoj knjizi “Krivošije i Krivošijani – njihova
buna, borba i rat za oslobođenje 1869. u borbi protiv AustroMađarskog carstva” (“Slobodna misao” Nikšić, 1934), navodi sva
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krivošijska bratstva, njihovo poreklo, odakle su se doselili, broj porodica, imena najuglednijih ljudi, kao i dolazak Svetog Save u Krivošije.
Prema njegovom istraživanju, u 19. veku u Krivošijama je živelo bratstvo Samardžići, kao najbrojnije, Žmukići, kao najstarije, zatim:
Radojičići, Radulovići, Ilići, Vučurovići, Vodovari, Kovači, Deretići,
Kokoti, Lakićevići, Odalovići, Buturovići, Ristenjići i Maletići. Sva ova
bratstva, izuzev Žmukića, živela su u vreme Turaka u donjim Krivošijama.

Krivošije i okolna plemena

Porodica Žmukića doselila se sa Kosova u Crnu Goru, a potom u
gornje Krivošije, odnosno u južni deo Dragaljskog polja, ispod brda
Braćan, gde i dan-danas žive. Doselili su se još u doba Nemanjića,
a potom tu ostali i pod vlašću Turaka, za razliku od Radojičića koji
su se, po iseljenju iz Crne Gore, najpre naselili u Dragaljskom polju,
da bi ubrzo, bežeći od turskog zuluma, prebegli u donje Krivošije.
Polje u gornjim Krivošijama zvalo se Dvrsno. Prethodno ime ovog
polja bilo je Vrsno, što će reći izvrsno, krasno ili lepo. Postoji legenda
o nastanku imena Dvrsno:
“Kada je Sveti Sava išao po svijetu, da podučava narod u vjeri i
svemu što je bogu milo, svratio je u Vrsno, u kuću Žmukića, da tu
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prenoći, jer ga bješe pritjerao mrak. Oni ga lijepo prime, ugoste i u
zoru, kada zapeva kokot, svetac reče: ‘Lijepe one ptice, valja stotinu
dukata, da je blagoslovena.’ Čuju to ukućani, slakome se na dukate,
te brže-bolje uhvate i zakolju kokota, pa sa njim u svečeve bisage.
Kada svanu, Sv. Sava krenu na put prema Grahovu. Kad on
poizmače, a oni za njim potrče, te ga stignu na mjestu koje se danas
zove Ploča. Oni ga na tom mjestu zaustave, govoreći da im je ukrao
kokota i da im dade za njega 100 dukata, kao i što je rekao da valja.
Svetac se tome začudi i ne osvrćući se na njih, naćera konja, htede
dalje da ide. Oni mu ne dadoše, no ga silom zaustave i obale s konja,
preberu bisage, i nađu u njima zaklana kokota. Sveti Sava se začudi
te izvadi pare i dade im stotinu zlatnika. U tom ih prokune, okrenu
se Dvrsnu i reče: ‘Do sada si se zvalo Vrsno, a od sada ćeš se zvati
Dvrsno, u tebi ne bilo nigđe ništa do studenog kamena i crnog trnja!’
Kada se povrate u polje, zbilja vide pred sobom kako se cijelo polje
crni od trnja. Odmah pomisle da je ono bio neki svetac pa se pokaju,
videći da su učinili zlo. Brzo se povrate za svecem i stignu ga na ovu
stranu Vilusa. Ispričaju šta se dogodilo sa Dvrsnom te ga stadu moliti
da im oprosti i da im iz polja istrijebi trnje i učini ga onako kao što je
bilo prije. Svetac se smilova, izvadi tri dlake iz svoje brade, metnu ih
u jednu srebrnu kutiju i zatvori je, pa im reče da otvore kutiju na tri
mjesta kad dođu u polje, i to na ulazu u polje, na sred polja i na kraju
polja, a prije da ne smiju nikako otvarati kutiju. Ali oni, kako malo
poodmakoše, iz želje i radoznalosti ne mogahu se strpjeti, nego
otvore kutiju da vide šta je u njoj. Čim otvore kutiju, iz nje izleti jedna
dlaka i kud je letjela otvori se ravnina. Tako je, kažu, nastala viluška
ravnina. Idući dalje kući, kad dođu u dno Grahova, tu opet otvore kutiju, da vide šta je još ostalo u njoj, a kad i tu izleti jedna dlaka i kuda
letješe postane od bregova ravnina. Tako postane i raširi se Grahovsko polje. Pođu naprijed pa kada uđoše u polje dvrsansko otvore
treći put kutiju i izleti treća dlaka. Kuda je letjela nestade trnje i učini
se ravnina i taj deo polja nazvaše Dragalj. U ostalom dijelu polja ostade crni trn, pa ostade i danas.”
Na onom mestu gde su ga oborili i gde je pao ostao je otisak svečeve
ruke i konjskog kopita. Mogli su se jasno videti prsti i ruka sve do iza
šake uklesani u kamenu živicu, otprilike jedan santimetar dubine, a
tako isto videlo se I konjsko kopito sa pločom i čavlama utisnuto u
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kamen. Ovi su znakovi bili na sred puta i stajali su u živcu kamena
sve do početka 20. veka, kad ih je Austrija uništila minama i dinamidama gradeći kolski put prema Crnoj Gori.
Kada su 1482. Turci zauzelu zapadni deo Boke od Risna do Herceg
Novog, zauzeli su Dvrsno, dok ostali delovi Krivošija nikada nisu potpali pod njihovu vlast.
Početkom 16. veka Turci su u polje Dvrsansko, ispod samog
Dvrsnika i u blizini žive vode Bjeganštice, naselili nekoliko muslimanskih porodica iz plemena Mataruga, koje će u Dvrsnu živeti blizu
dvesta godina. Postoje i materijalni dokazi da su Mataruge živele u
Dvrsnu, a to su dva groblja, odnosno “dvije grobnice“, kako ih Dragaljani zovu, kao i ostaci temelja njihovih kuća. Ima priča, koju sam
čuo od starijiuh Krivošijana, o tome kako su prirodne nepogode naterale Mataruge da napuste Dvrsno. Naime, negde krajem 17. veka
dve uzastope godine usred leta oko Ilindana u polje dvrsansko pao
je veliki sneg i uništio im letinu. To ih je primoralo da traže novo
mesto pod suncem i napuste polje dvrsansko. Ipak, ovo je samo legenda, a prava je istina da su bili primorani da napuste Dvrsno pred
oružanim napadima Krivošijana, oko 1710. Muslimansko bratstvo
Mataruga danas živi u Bosni.
Sedamdesetih godina prošlog veka, prilikom boravka u Sarajevu upoznao sam Seada Matarugu. Upitao sam ga da li nešto zna o tome
kako su Mataruge živele u polju Dvrsanskom, u gornjim Krivošijama.
Sead, inženjer po struci, koji je tada mogao imati oko 40 godina,
rekao mi je da je nešto o tome čuo od svojih predaka, ali tačno kada
i koliko dugo su živeli u Dvrsnu, kao i zašto su ga napustili, nije znao
da mi kaže. Od njega sam saznao da su Mataruge starinom iz
Hercegovine i da ih danas ima oko 40 porodica, koje žive u Sarajevu
i njegovoj okolini.
5. Sveti Petar I Petrović na Kivošijama
Sveti Petar I Cetinjski trudio se koliko god su mu to domaće prilike i
ratovanje sa Turcima dozvoljavali, da poseti sve krajeve i gradove u
kojima žive Srbi.
Na tim putovanjima je tako jednoga dana stigao i u Krivošije, srpsku
oblast koja se graničila sa Crnom Gorom. U Krivošije, odnosno u
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Dvrsno, stigao je pred samu noć i svratio u prvu kuću koju je ugledao.
Kada je domaćin video svešteno lice, lepo ga je pozdravio, ali nije
mogao ni pomisliti da je to vladika Petar Cetinjski. Sveti Petar ga je
upitao može li da u njegovoj kući prenoći, a domaćin mu je bez
mnogo razmišljanja odgovorio da ga nema gde primiti na konak.
”Da nije evo već pao mrak i da ima puta, ja bih preko Bjeloša pošao
u moje Cuce”, reče Sveti Petar i nastavi: ”Vidim ovde još nekoliko
kuća, verovatno od tvojih bratstvenika, pa bih te zamolio da ih upitaš
hoće li me neki od njih zajedno sa moja dva pratioca primiti na
konak.” Domaćin bez reči ode kod svojih komšija-bratstvenika, da ih
upita može li koji primiti sveštenika sa pratnjom na konak. Ubrzo se
vrati i reče: “Vaše sveštenstvo, niko ovde neće da vas primi na
prenoćište.” –“Koliko ima ovde domaćinstava tvojih bratstvenika”,
upita Sveti Petar. –“Sedam”, odgovori domaćin. Pošto nije očekivao
ovakav odgovor, Sveti Petar se začudi se i reče: “Zar u sedam kuća
za nas nema konaka?” Pa nastavi: “E vidiš, ja sam bio pripremio reči
blagoslova za domaćina kod koga ću konačiti i za njegove bratstvenike, da vas gospod Boga čuva i umnoži, da budete jaki i složni,
da vam se rađaju muška deca i da vam se bratstvo širi. Ali,
domaćine, Bog će ograničiti širenje vaše. Nikada vaše bratstvo neće
imati više domaćinstava nego što ih ima danas. Sedam
domaćinstava, i tako će ostati vjek i vjekov.”
Da li se zaista radi o proročanstvu Petra Cetinjskog ili ne, ne zna
se. Kako god, istina je da do dan-danas nikada ovo krivošijsko bratstvo nije imalo više od sedam domaćinstava.
6. Izgradnja crkve u Dragalju
Jedne srede, negde u proleće 1861, dragaljski knez Mitar Krstov
Samardžić uputio se na pazar u Grahovo. Nedaleko od njegove
kuće, na putu prema Grahovu, nalazio se Han Kojovića, koji su držali
Kojovi sinovi Đuko i Ćeto. Prolazeći pored hana srete se sa Đukom,
koji ga pozdravi i pozva: “Hajde, Mitre, da popiješ čašu dobre rakije.”
– „Bogami, svratiću da popričamo, jer sam već i mislio da se vidim s
tobom. Radi se o za nas Dragaljane važnoj stvari.”
Sedoše, stiže i piće, Mitar nazdravi, pa nastavi: „Đuko, kao što znaš,
i mala sela krivošijska imaju crkvu, a u čitavom Dvrsnu (Dragaljskom
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polju) nema crkava, mada je Dvrsno najnaseljeniji dio Krivošija. Nemamo se đe Bogu pomoliti, a ni groblja nemamo. Valja nam nešto
činjet. Pa, ko velim, ti si pobožan čovjek, kapetan, valja mi prvo sa
tobom popričat i, ako Bog da, da se dogovorimo i krenemo da
gradimo to božje zdanje.” Đuko mu odgovori: „Vala, da krenemo, i
to što prije, samo da vidimo kako da skupimo snage i para i izgradimo lijepu crkvu, da ova naša bude i viša i ljepša od ovih pet koliko ih Krivošije imaju.“ Mitar nastavi: „Dobro je što isto mislimo,
Đuko. Valja da bude visoka i lijepa, ali nam za takvu građevinu treba
dosta fiorina. Toliko para nemamo. Već duže vrijeme razmišljam kako
da riješimo i druga pitanja, a to je da obezbjedimo veliki plac na kome
će biti i crkva i groblje. I po božjoj, nas dvojica možemo i moramo
da počnemo gradnju crkve, a bog i ljudi će pomoći da je završimo.

Crkva Svetog pokrova u Dragalju

Što se tiče para, ti i ja treba prvi da damo koliko možemo, a onda
ćemo nešto prikupiti i od drugih domaćina koji žive u Dvrsnu. Da bi
pokrenuo cio taj veliki posao, evo ja poklanjam plac, poklanjam dio
imanja koje imam nasred polja. I neka uzmu onoliko zemljišta koliko
kažu oni koji se razumiju u te poslove.“ Đuko reče: „Što se tiče placa,
i ja sam spreman da ga poklonim, doduše ja nemam livade nasred
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polja kao ti, a crkvu bi valjalo graditi tu neđe oko sredine polja.“ –
„Đuko“, reče Mitar, „oko toga ne treba da zborimo, moj plac je najpodesniji, i po mjestu i po veličinu, a tebi fala što i ti nudiš plac. No,
Đuko, ti treba nešto drugo da ućiniš da dođemo do forina, i to evo
kako. Koliko znam, niko kao ti u Krivošijama nema takvo povjerenje
generala Rodića. Od njega si dobio čin kapetana, često se viđate, i
u kuću si ga primao i gostio. A on uživa veliko povjerenje Ćesarevo.
Pravo riješenje je da glavninu troškova izgradnje crkve preuzme
država Austrija. Samo Rodić može da izdejstvuje ta sredstva od austrijske vlade. A ti, ti bi jedini mogao da nagovoriš Rodića da se zauzme za našu stvar.“ Na to će Đuko: „U pravu si... koliko god mi
damo i prikupimo biće sitna para. Ako Austrija ne pomogne, mi ćemo
je dugo graditi, a i ja bi želio da je što prije napravimo. General Rodić
nas sigurno može pomoći, pa ću ga ja koliko sjutra zamoliti da me
primi, da mu kažem koliko nam je ta crkva potrebna. Vjerujem da
će on kao pravoslavac to razumjeti.“ – „Vjerujem Đuko da ćeš mi se
brzo javiti, a bogu se molim da to bude sa dobrim vijestima.“
Nakon dva dana general Rodić je primio kapetana Đuka u Kotoru.
Đuko mu se obratio u ime svih stanovnika Dvrsna sa molbom da im
se, po mogućstvu iz državnih sredstava, izgradi crkva na placu Mitra
Krstova, naravno, uz njihovu pomoć. Rodić je pitao kakvu bi crkvu
želeli. Đuko je odgovorio: „Lijepu, veliku, zidanu od finog klesanog
kamena, građenu po projektu inženjera.” Rodić reče: „Ja razumijem
vašu potrebu i za crkvom i za grobljem, i obećavam da ću učiniti sve
da se državnim parama sagradi crkva. Sve ću preduzeti kod
nadležnih u Beču da država Austrija izgradi jednu lijepu crkvu, a vi
ćete obezbjediti plac i pružiti pomoć u gradnji.” – „Mitar Krstov daje
veliki plac nasred polja”, obavesti ga Đuko.
Nije prošlo ni desetak dana kada je general Rodić javio Đuku da im
je odobren solidan iznos novca i da je već dao inženjerima nalog za
izradu projekta. Đuko mu se duboko zahvalio, u ime svoje i svih
stanovnika Dvrsna: „Dragaljani ti to nikada neće zaboraviti. U novoj
crkvi molićemo se za tvoje zdravlje.”
I tako je sredinom 1861. počela izgradnja crkve. General Rodić je
sve vreme pratio napredovanje gradnje, a obezbedio je i dodatna
sredstva za izgradnju pomoćne kuće pored crkve i bistjerne za snabdevanje vodom. Radovi na crkvi su završeni krajem 1862, a crkva je
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osveštana početkom 1863. kao Saborna crkva Pokrova Presvete
Bogorodice. Oko crkve ostavljen je prostor za groblje, ograđen kamenim zidom.
Zalaganje za izgradnju crkve u Dragaljskom polju stvorila je nove
neprijatelje generalu Rodiću. Pod optužbom da je panslavista, Srbin
koji propagira pravoslavlje, po nalogu cara, 1862. je premešten na
službu u Italiju.
7. „Krivošijska škola“
Do Drugog krivošijskog ustanka Krivošijani su, kao dobri ratnici,
branili Kneževinu od Turaka, a posle toga i od Austrougarske. Posle
Drugog krivošijskog ustanka pokazali su veliku lucidnost i uspevali
da nadmudre austrijske vlasti u cilju poboljšanja životnih uslova, kao
i izuzetnu snalažljivostu u delikatnima životnim prilikama. Ovo su
veoma cenili stanovnici Grahova, Cuca, Banjana i Primorja, pa su
ugledni ljudi iz tih krajeva često govovrili: “Od Krivošijana treba učiti,
oni kao da imaju neku svoju krivošijsku školu.“ A neki su tome još
dodavali da je „rektor“ te škole Piljan Živkov Samardžić. Kao dokaz
mudrosti i diplomatske sposobnosti Krivošijana iz tog vremena treba
navesti nekoliko istinitih događaja, koji najbolje govore o postojanju
„krivošijske škole“.
Kako je knez Piljan smenio komandira austrougarske granične
postaje u Dragalju
U vreme Austrougarske, u siromašnim Krivošijama došlo je do
poboljšanja životnog standarda. Naročito posle Prvog krivošijskog
ustanka 1869. godine, kada su se otvorili veliki radovi na izgradnji
puteva i tvrđava. Krivošijani su značajne prihode ostvarivali i kao
trgovci i kirajdžije. Naime, šećer, brašno, so i druge namirnice
kupovali su u Risnu, a prodavali u Grahovu i drugim mestima u Crnoj
Gori. U Grahovu su kupovali stoku, beli mrs, krompir i drugo i to
prodavali u Primorju. Posle Drugog krivošijskog ustanka 1882.
godine, Austrija je pojačala graničnu posadu i zatvorila granicu
prema Crnoj Gori. Na Dragalju je bila velika vojna postaja (kazerma),
koja je danonoćno čuvala granicu prema Crnoj Gori. Život je
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postajao sve teži. Radova je bilo sve manje, trgovina je zamrla, a uz
to je došla i obaveza plaćanja poreza. Da bi stvar bila još teža,
komandir vojne postaje na Dragalju bio je izuzetno strog. Tako je
dobro organizovao čuvanje granice, da ni krijumčari nisu uspevali
preneti robu ili preterati stoku. Tada je Piljan Živkov Samardžić
pokazao koliko je mudar i umešan. Na nekom skupu u hanu
Kojovića, priusutnima Piljan reče: „Platite mi dvije dnevnice da
smjenim komandira postaje.“ „Hoćemo četiri“, povikaše prisutni, a
Piljan nastavi: „Ovaj će biti smenjen, ali vama ne mogu garantovati
da će doći bolji od njega.“
Sutradan Piljan pođe za Kotor kod gradonačelnika, tadašnjeg
providora, i zamoli za prijem. Posreći mu se da slučajno sretne
providora i zamoli ga da malo porazgovaraju o prilikama u Drgalju i
Krivošijama. Providor ga pozva da razgovor obave u kafani, uz kafu
i rakiju. Kada su seli, providor reče Piljanu: „Došao si sigurno da se
žališ na našu vlast. Vjerovatno imate neke probleme.“ Na to mu
Piljan odgovori: „Ma narod Krivošija nema ni žalbe ni zamjerke na
vašu upravu i vlast. A i zašto bi kad ne živi nikad bolje nego danas,
i sve to zahvaljući vašoj vlasti i presvjetlom caru.“ „Zašto toliko hvališ
ovu našu vlast i cara“, upita providor. „Pa evo“, reče Piljan, “posebno
smo vam zahvalni zato što ste za komandira postaje(filanca) u
Dragalju postavili izuzetnog čoveka. On je prava sirotinjska majka.
Nije mnogo utvrdio granicu prema Crnoj Gori i ne gleda da će neki
siromah prenijeti preko granice koju vreću brašna, šećera, kafe ili
prećerati buljuk stoke i tako zaraditi neku paru. Znamo mi da je sve
to vaša zasluga.“ Providoru se ne dopadoše ove Piljanove reči i
ubrzo završi razgovor, isprati Piljana kao prijatelja i odmah odluči da
smeni komandira granične postaje u Dragalju.
Na povratku iz Kotora Piljan krene uz brdo risansko prema Dragalju.
Negde u sred brda sretne komandira koji je išao prema Kotoru. Kada
se sretoše, komandir reče Piljanu: „Piljo, ovo si me ti opanjkao kod
providora, pa me evo smeni sa mesta komandira postaje u Dragalju.
Sve je ovo tvoje maslo!“ „Nije, bogom ti se kunem“, reče Piljan,
„nijedne ružne riječi nisam rekao o tebi, providoru, samo sam te
pohvalio.“ I požele mu srećan put.
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Kakvo je rešenje pre 150 godina našao jedan Krivošijanin da bi
oženio sina

je ovaj momak našao devojku i oženio se, i to sve zahvaljujući
očevom mudrom potezu.

Nekada davno, pre 150 godina, kako bi se to moderno reklo, jedan
Krivošijanin je marketinški rešio porodični problem. Imao je sina za
ženidbu, ali za njega niko nije znao ni da je živ. A nije mogao ni da
zna jer je njegov sin, još dečak, svakoga dana od jutra do večeri u
brdima Krivošija čuvao koze i nigde nije odlazio, ni u najbliže varoši
Grahovo i Risan, i sve tako godinama dok nije stasao za ženidbu.
Otac je znao da, iako mu je sin kršan, lep, okretan momak, teško
može za njega naći devojku. Za neznanca neće niko dati svoju kćer
ili sestru. Jedne večeri pozva sina i reče mu: „Noćas pođi u Grahovo,
i u kasne sate uskoči u torinu serdara Paja Kovačevića, uhvati
najboljeg ovna i nosi ga po torini dok te ne čuju i ne uhvate.“ Sin je
odbijao govoreći da će ga ubiti kada ga uhvate. Otac mu reče:
„Možda ćeš dobiti batine, ali te ubiti neće, a ovo što treba da uradiš
od presudnog je značaja za tvoju buzdućnost“. Kako u „mlađeg
pogovora nema“ sin je uradio ono što mu je otac rekao. Otišao je u
Grahovo, uskočio u torinu serdara Paja, uhvatio ovna, a onda su
njega uhvatitli čobani. Čobani su počeli da ga tuku, ali srećom po
njega ubrzo se pojavio serdar Pajo i naredio čobanima da to ne čine.
„Bez teške nevolje ovaj momak ne bi ni pokušao ovo da učini“, reče
serdar. Na sve što je momka serdar pitao, on je iskreno odgovarao,
pa i to da mu je otac naredio da uradi to što je uradio. Serdar mu
reče da tako nešto više nikada ni ne pokuša, jer to može glavom
platiti i pusti ga da ode.
Kada se vratio, ispričao je ocu celu priču. „Junačino moja, noćas si
položio ispit za ženidbu. Do danas za tebe niko nije znao, a od danas
će o tebi u svakoj kući pričati, ne samo u Krivošijama i Grahovu, veči
i u ostalim mjestima.“ Tako je i bilo. Svi koji su čuli, pitali su ko je taj
momak, odakle je, kakav je... jer ga većina nije poznavala, ali su
mnogi komentarisali da je to silna momčina kada je uspeo da uskoči
u najbolje čuvanu torinu u Grahovu. Posle ovoga, momak je počeo
da odlazi na pazare u Grahovo i Risan i gde god bi se pojavio pitali
su je li to taj koji je hteo da pohara stoku serdara Paja. I većina je
kada bi ga ugledala rekla da je zaista hrabar i kršan momak. A kako
je bio i lep, mnoge devojke su počele da se zagledaju u njega. Ubrzo

Marko Daković i „krivošijska škola“
Marko Daković, poznati beogradski advokat, rođen je u Grahovu. Bio
je uspešan političar i državnik, a za potpredsednika jugoslovenske
kraljeve vlade izabran je 1941. Kada je 1909. završio pravo, došao
je u Grahovo da obavesti oca i rodbinu o tome. Otac mu je čestitao,
a onda dodao: „Marko, trebalo bi, ako želiš da budeš uspešan u
životu, da završiš još jednju školu.“ „Koju oče?“, upita Marko.
„Krivošijsku školu“, odgovori otac, „to je prava životna škola koja će
ti pomoći da se snađeš u životu i u najtežim prilikama.“
II
PRVI KRIVOŠIJSKI USTANAK 1869.
1. Austrijski zakon o vojnoj odbrani 1968. narod nije prihvatio
Još od vladavine Nemanjića, preko Mletačke republike, a zatim i pod
vlašću austrijske carevine od 1814, narod Boke je uživao poseban
status. Nisu podlegali vojnoj obavezi, nisu plaćali porez, a imali su
slobodu ispovedanja svoje vere, pravo da nose oružje i narodnu
nošnju i školuju se na maternjem jeziku.
Pravoslavno sveštenstvo u Boki, sve do 1820, postavljao je
crnogorski vladika. Od 1820. ta dužnost se prenosi na zadarskog
vladiku. Od tada se polako i sistematično uvodi „talijanština“, a
pravoslavci se primoravaju da slave katoličke praznike. Ovo je
naročito eskaliralo nakon poraza Austrije u ratu sa Pruskom 1866, i
austrougarske nagodbe 1867. Dalmacija, Dubrovnik i Boka, od tada
se nalaze pod protektoratom Austrije, a Slavonija i Vojvodina pod
protektoratom ugarske monarhije. Kada je na mesto kancelara i
ministra inostranih poslova postavljen Ferdinand Bajts, nastupile su
pogubne posledice za Slovene u monarhiji. Posejan je razdor između
Srba i Hrvata u Dalmaciji, koji će vremenom sve više uzimati maha,
sve do današnjih dana. Jačala je i denacionalistička i militaristička
politika. Tako je 13. novembra 1868. usvojen novi zakon o vojnoj
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odbrani, koji je podrazumevao ustanovljenje stalne vojske od 800000
vojnika u obe polovine monarhije. Odredba ovog zakona koja je
pokrenula narod Boke i Krivošija na ustanak glasila je: „Pripadnici
okruga dubrovačkog i kotorskog ne mogu kao do sada biti
oslobođeni vojničke službe, već moraju služiti u domobranstvu
jednako ostalima krajevima habsburške dinastije.“ Po ovom zakonu,
vojni rok je trajao tri godine, a rezerva sedam godina. Zakon je uveo
i zabranu nošenja oružja i narodne nošnje.
Narod širom Boke, i pravoslavci i katolici, doživljava ovaj zakon kao
veliku nepravdu i kaznu, jer mu se bez ikakvog povoda oduzimaju
stečena prava. Novi zakon izazvao je javne proteste, a narod je
nedvosmisleno pokazivao da je spreman da se bori svim sredstvima
protiv njegove primene. Bilo je i onih drugačijeg mišljenja. Pojednici,
i to oni od kojih se to najmanje očekivalo, kao što je vladika Knežević,
podržavali su primenu ovog zakona. Po nalogu vladike Kneževića,
sveštenici u Boki bili su dužni da privole narod na poslušnost i
poštovanje ovog zakona. Ipak, mnogi sveštenici su se oglušili o
njegovu naredbu, a sve to je dovelo do podela i u sveštenstvu i u
narodu. Većina je bila protiv ovog zakona. Državna i verska
propaganda učinila je pritisak na katoličke vernike i „talijenaše“, što
je dovelo do prihvatanja zakona u ovom delu stanovnoštiva Boke.
Osamnaestog maja 1869. austrijski namesnik Vagner dobija naredbu
austrijske vlade da zakon o domobranstvu sprovede u život. Sve do
jula 1869. Vagner ne uspeva ništa da preduzme. Tada ministarski
savet u Beču odlučuje da se sprovede kampanja ubeđivana naroda
da se zakon prihvati. Širom Boke austrijski agitatori rade na
propagandi, bajkovito pričaju o zakonu, da zakon donosi dobrobit
narodu, jer izjednačava Bokelje sa ostalim pripadnicima carevine.
U septembru 1869. Vagner izdaje naredbu da se od 1. oktobra 1869.
sprovede regrutacija u celoj Boki. On dolazi u Boku i već sutradan
po dolasku u Kotor organizuje sastanak sa predstavnicima narodne
vlasti svih mesta Boke. Po uputstvima Vagnera, pukovnik Bizaro
detaljno upoznaje prisutne sa zakonom, i na pomirljiv način ukazuje
na obaveznost njegove primene. Bizaro je bio vešt govornik – hvalio
je zakon koji će doneti dobro Bokeljima, a istovremeno, bez velikog
naglašavanja, upozoravao i pretio sankcijama. Prisutni su gotovo
jednoglasno prihavatili zakon.
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Sastanku u Kotoru nisu prisustvovali predstavnici Budve i Paštrovića,
kao ni predstavnici Krivošija, Maina, Braića i Podbora. Njihove
predstavnike Bizaro je pozvao na sastanak 24. septembra u Budvi.
U ime Krivošijana na stastanku je bio Stanko Kojov Samardžić. Kao
i na prethodnom skupu, Bizaro je počeo svoj slatkorečivi govor, ali
su ga Stanko i drugi prisutni brđani često prekidali i jasno stavili do
znanja da se mladići iz njihovih mesta neće odazvati pozivu za
regrutaciju. Nemoćan, Bizaro je rekao: „Ako je tako, poslaćemo vam
vojsku da ona izvrši regrutaciju!“, i napustio sastanak.
Budvani i Paštrovići, kao i ostalo priobalno stanovništvo Boke,
prihvatili su zakon o vojnoj odbrani, a time i sve obaveze koje iz njega
proizilaze. Stanovnici brdskog dela Primorja shvatili su da ne mogu
računati na pomoć priobalnog stanovništva i da se sami moraju
organizovati za odbranu od austrijske vojne sile. Narod Krivošija, a
zatim Grblja, Brajića i Maina odlučio je da se odupre austrijskoj sili i
bori „ za krst časni i slobodu zlatnu“.
Nakon sastanka u Budvi, Stanko Kojov odlazi u obilazak Grblja,
Pobora, Braića i Maina radi dogovara o zajedničkoj borbi kako bi se
što uspešnije oduprli austrijskoj sili. Pošto je sa svima postigao punu
saglasnost da se oružjem brani sloboda, predložio je da ustanička
delegacija, koju bi činili po jedan predstavnik iz svakog mesta, pođe
sa njim na Cetinje kod knjaza Nikole. Predlog nije prihvaćen, pa je
na Cetinje pošao sam. Nameravao je da izvesti knjaza kako se narod
Krivošija sprema na ustanak i da zatraži pomoć od Crne Gore. Knjaz
Nikola, koji se nedvosmisleno protivio ustanku, nije hteo da ga lično
primi, a njegog saradnik Z. Radonjić, na Stankov zahtev za pomoć,
odgovorio je rečima: “Ne želimo da podržimo borbu između Davida
i Golijata i nećemo da vas nosimo na duši. Biće to samo vaša
pogibija.“
2. Krivošije se pripremaju za ustanak
Vojne vlasti iz Kotora su u septembru 1869. poslale naredbu krivošijskim kneževima da u skladu sa novim zakonom dostave lične podatke o momcima rođenim između 1848. i 1850. godine radi poziva
u soldate. Kneževi su shvatili, da odluku moraju brzo doneti. Sastanak kneževa zakazao je najstariji među njima Milan Radojičić.
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Narod Krivošija je listom bio protiv vojne obaveze, a vojne starešine
na čelu sa kapetanom Đukom i sa narodom bile su odlučne da dignu
ustanak. Većina Krivošijana čiji su sinovi podlegali trogodišnjoj vojnoj
obavezi odlazili su kod kapetana Đuka po savet, ali su i beskompromisno napominjali da ne daju sinove u soldate, pa ako treba da se
bore, boriće se.
Kapetan Đuko ih je u tome iz dubine duše podržavao i govorio: “Meni
moja kapetanska dužnost i slobodarska čast nalažu da budem prvi
koji će krenuti puškom protiv ovog zakona, da se ovaj nikad u
Krivošijama ne primjeni. Učiniću sve kao kapetan da se što bolje organizujemo i odbranimo od napada austrijske vojske. Za borbu se
moraju spremiti svi, ali odluku o dizanju ustanka treba da donesu
kneževi, a potvrdi narod!”
Ubrzo je Đuko dobio poziv od Milana Radojičića, mudrog, hrabrog i
najstarijeg krivošijskog kneza, uvek spremnog da se bori za svoje
Krivošije. Poziv je bio za sastanak kneževa Krivošija, Ledenica i
Ubala, a kapetan Đuko je pozvan kao vojni starešina.
Sastanak je odžan 20. septembra 1869. na mestu koje se zove Meki
do, na granici ubalske i krivošijske planine, kako piše u već pominjanoj knjizi Lazara B. Radojičića. Svi pozvani došli su na sastanak
u zakazano vreme. “Dobro došli junaci“, otvorio je sastanak knez
Milan, “ovdje ste da se dogovorimo, hoćemo li se boriti sa austrijskom silom, pa makar i mi glave izgubili, ili da se kukavički predamo
i izvršimo svaku njihovu naredbu i pokažemo poniznost i
poslušnost.“ Milan je zastao, pa nastavio: „Stigla nam je poruka od
Vagnera da ćesar od nas ište ne samo soldate, već i oružje i porez
da mu plaćamo. Svaki od nas koji ima sina ili brata od 20 godina,
treba do 1. oktobra da ga odvede u Risan, i donese oružje, koje će
mu biti oduzeto.“ Jedan od kneževa reče: “Sve nam traži i uzima, a
ne daje nam ništa. Oružje mu ne dam, ako dođe da ga uzme , došao
je u zao čas!“ Milan uputa: “Jesmo li svi složni da branimo Krivošije
od vojnog napada Austrije?” “Jesmo“, povikaše svi u glas. “Borićemo
se, mada će nam borba biti tako teška i krvava da će siročad zapištati, a majke zajaukati i mnogo će se krvi proliti. Neka nas bog čuva
i neka se austrijska krv prolije!“, reče jedan od kneževa.
Dogovor o borbi bio je postignut: trebalo je početi sa priprema za krvavi rat koji ih očekuje. “Najprije treba održati narodnu skupštinu u
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Zvečavi, gde će narod iz Krivošija, Ledenica i Ubala potvrditi odluku
na predlog kneževa, da oružjem brani svoja prava”, reče knez Milan.
”Nismo svoje Krivošije dobili od Austrije, no oteli od Turaka. Odluka
narodne skupštine u Zvečavi treba da bude i pred bogom potvrđena
zakletvom koju će narod položiti u dragaljskoj crkvi”, završi Milan, a
kneževi prihvatiše.
Zaključili su da je prvi zadatak kneževa priprema prebacivanja nejači
u Crnu Goru. U tom cilju, kao i radi dobijanja vojne pomoći od Crne
Gore, delegacija treba da ode u Pobore, Braiće i Maine radi dogovora o organizovanju zajedničke borbe, a potom da nastavi put na
Cetinje. Sledeće je bilo da vojne starešine na čelu sa kapetanom
Đukom pripreme čete za borbu i nabave što više oružja i municije,
kako bi sprečili dolazak većih vojnih jedinica radi snabdevanja vojnika u dragaljskoj kasarni. Trebalo je i uspostaviti vezu sa plemenskim kapetanima u Crnoj gori i Hercegovini, kako bi njihove čete
došle u pomoć ustanicima. “Mesno stanovništvo neće više prodavati
hranu posadama kasarni u Dragalju i Crkvicama, a ustanici neće prvi
započinjati borbu sa austrijskim vojnicima” , predloži kapetan Đuko,
a kneževi prihvatiše.
Na kraju su se u saglasili da sam sastanak ostane u dubokoj tajnosti,
kao i sve što je na njemu dogovoreno.
3. Sastanak starešina
Odmah po povrtku iz Mekog dola, kapetan Đuko je pozvao serdara
Toma A. Samardžića, harambašu Toma J. Odalovića i dva barjaktara
Stanka K. Samardžića i Đura S. Radulovića, da se već sutradan
nađu u kafani Kojovića. Tajnosti radi, sastanak su održali u posebnoj
prostoriji.
Đuko je rekao ovo: “Juče je u Mekom dolu bio sastanak kneževa
Krivošija, Ubala i Ledenica, kome sam i ja prisustvovao. Složili smo
se da ne prihvatimo zakon koji je Austrija donijela, i da naši sinovi i
braća neće ići u soldate. Austrija će vrlo brzo svojom vojnom silom
pokušati da nas natera na poslušnost. Dogovoreno je šta se sve
mora preduzeti, da što spremniji dočekamo nalete austrijske vojske,
a mi vojne strešine da na najbolji način pripremimo čete za žestoku
borbu koja nas očekuje. Zadatak nam nije nimalo lak. Mi se ne spre-
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mamo da prvi napadnemo, već da se odbranimo od njihovih napada.
Prvo moramo formirati što brojnije čete, što znači da u njih moramo
uključiti sve muškarce, i mlade i stare, sve što može pušku da nosi i
gorom da hoda. Svaka četa treba da ima između 20 i 30 boraca, radi
njihove pokretljivosti u izvođenju napada sa više strana, jer se sa
brojnim Austrijancima ne smemo upuštati u frontalnu borbu. Žene će
biti zadužene za pripremanje i dopremanje hrane borcima. One
mlađe moraju se organizovati u pripremi sanitetskog materijala, kao
I za prihvatanje i zbrinjavanje ranjenika. Možda ćemo ih morati
uključiti i u borbene zadatke, da skupljaju kamenje, čuvaju stražu i
drugo. Oružja nemamo dovoljno, skoro polovina naših boraca nema
pušku. Svaki mora odmah pokušati da je nabavi. U ovom trenutku
možemo ih kupovati u Risnu. Treba se obratiti rodbini i prijateljima u
Crnoj Gori i Hercegovini, da nas ako mogu u naoružavanju pomognu. Svaki borac bez puške u borbu mora poneti u rukama bar
sjekiru, handžar ili vile, čime može sebe odbraniti i napasti u direktnim sukobima. Na terenima gde austrijsku vojsku možemo zaustaviti
obrušavanjem kamenja, kao što je brdo risansko,ispod Crkvica,
ispod Zagvozdka, treba sakupiti dovoljno kamenja.
Svaka jedinica mora imati kurira za vezu ili pokušati i na drugi način
da uspostavi veza sa komandom. Po potrebi, unutar jedinice mogu se
formirati manje grupe, radi bržeg i iznenadnog udara na slabe tačke
neprijatelja, što je dužnost serdara i barjaktara. Obje austrijske
kasarne moramo držati u opsadi i sprečiti dostavljanje hrane i ogreva
za posade. Moramo što prije da pošaljemo delegate u Grbalj, Pobore,
Brajiće i Maine radi dogovora o zajedničkom pružanju oružanog otpora. Ja sam se sa knezom Milanom dogovorio, da je barjaktar Stanko
Kojov najpogodniji za izvršenje ovog zadatka, pošto je on i ranije
održavao kontakte sa njihovim starešinama i da uživa njihovo potpuno
poverenje. Nakon toga, sa njihovim predstavnicima treba da nastavi
put za Cetinje da zajednički zatraže pomoć od Crne Gore. Mi kao
starešine moramo biti u stalnoj vezi. Obaveštavajte me preko kurira o
svemu što se dešava, posebno kada vam je potrebna pomoć.”
Na kraju, kao najvažnije, starešine su se dogovorile o ratnoj strategiji,
čija je suština bila u iznenadnom napadu na neprijatelja. Svaki
frontalni sukob je trebalo izbegavati, a kako bi gubici bili što manji,
svaki napad ustaničkih jedinica se morao detaljno isplanirati. “Vi kao
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vojne starešine preuzmite komandu nad našim četama i hrabro stojte
na njihovom čelu u svakoj borbi”, naglasio je Đuko.
Dugo su još starešine razgovarale kako da upotpune Đukov plan
borbe. Predložili su da se uspostavi kontakt sa Ubljanima i
Ledeničanima i da kapetan Đuko sa njihovim starešinama napravi
zajednički plan priprema i vođenja rata protiv Austrije. Ledeničani su
se morali što pre spremiti za borbu, jer se očekivalo da će prvi napad
austrijske vojske ići od Ledenica prema Dragalju.
Sastanak su završili zaključkom da svako od njih mora hitno pristupiti
informisanju naroda o tome šta ga očekuje i da se nejač što pre
počne sklanjati u Crnu Goru, koja im jedina može pružiti pomoć.
4. Velika narodna skupština u Zvečavi
Na sastanku održanom sredinom septembra 1869. kneževi su
zaključili da u pripremi ustanka treba održati narodnu skupštinu, gde
će se potvrditi odluka naroda, da se vekovna sloboda brani podizanjem bune protiv austrijske sile. Krivošijani, koji nikada nisu služili vojsku, niti su imali poresku obavezu, nisu mogli dozvoliti Austriji da
im to nametne. Vekovima su bili slobodni, nikada nisu bili ni robovi
ni kmetovi, nikada potčinjeni bilo čijoj vlasti. Za slobodu su se uvek
borili i ta borba postala je najviša svetinja.
Velika narodna skupština održana je 2. oktobra u Zvečavi. Na
skupštinu je iz Krivošija došlo i staro i mlado, Ledeničani, Ubljani, ali
i srpski narod van granica austrijske carevine, iz Grahova, Trebinja i
Cuca. Pristizali su sa pesmom i nastavljali veselje uz česte povike:
“Ne damo regrute!”, “Nikome se nećemo pokoriti!”, “Živela sloboda
“ i slično. “Da počnemo ljudi”, uzviknuo je knez Milan Radojičić, “da
vidimo zbog čega smo se okupili”, i nastavio o stavu svih kneževa
protiv regrutacije i da se Austriji pruži oružani otpor. Skupštini je prisustvovalo oko 1500 ljudi, koji su povicima odobravanja i aplauzom
pozdravili reči kneza Milana. Pojedini su počeli da pucaju i uzvikuju:
“U boj, u boj protiv naših krvnika”“, dok su drugi tražili da se već sutradan krene na Risan. Podižući glas, Milan je zatražio da prestanu
sa šemlučenjem i da čuvaju municiju, koje ionako nemaju dovoljno
za borbu koja ih sigurno čeka. Potom je dao reč kapetanu Đuku, da
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kaže šta se dogovorio sa serdarima i barjaktarima. Đuko je rekao:
“Znajući da je Austrija rešila da nas napadne, mi kao vojne starešine
smo pripremili strategiju za veliki narodni ustanak protiv Austrije.
Nećemo prvi napasti ni Risan, a ni ove posade u Dragalju i Crkvici.
Nemamo dovoljno praha i olova, a ni oružja. Moramo se potruditi da
u Risnu nabavimo i jedno i drugo i da od Crne Gore i naših Hercegovaca tražimo da nam pomognu u oružju. Pustićemo austrijsku vojsku da ona prva napadne, a mi ćemo učinjeti sve da naša odbrana
bude jaka i da prelazi u napade i tako ih nateramo na povlačenje, a
onda ćemo ih mi neprestano napadati sve do Risna i samog mora.
Ne smijemo se upuštati u frontalnu borbu. Naše čete od 20 do 30
boraca ne mogu zadržati hiljade vojnika koji će na nas krenuti iz više
pravaca, ali mogu iznenadnim napadima i taktičkim povlačenjem usporavati njihovo napredovanje. A kada uđu u ova naša brda i uske
klance, tu ih treba svim našim snagama napasti. Nama i kamenje
može biti oružje, samo ga treba pripremiti na pogodnim mjestima,
kao što su strmine brda risanskog, i obrušiti ga na njihovu vojsku
kada se približe. I još predlažem da prekinemo svaku komunikaciju
sa Risnom i Kotorom, kao i da naše stanovništvo odmah prestane
da snabdjeva hranom kasarne u Dragalju i Crkvici. Kako preko osamdeset odsto hrane dobijaju od nas, to će ubrzo krenuti austrijska
vojska da im pruži pomoć, što im mi ne smijemo dozvoliti.”
Dok je Đuko govorio, prisutni su sa odobravanjem pozdravljali njegov
govor i uzvikivali: “Ako i nemamo pušku, imamo sjekiru, nož i vile, a
i to je dobro oružje za borbu prsa u prsa.” Žene su uzvikivale da su
i one spremne da pomognu, ne samo oko ranjenika, već i pušku da
uzmu i stražu da čuvaju. Ponovo se čuo Milanov glas: “Narode, prihvatate li sve ono što je kapetan Đuko saopštio i predložio?” “Prihvatamo!”, složnim glasom izjasnio se narod, što je odjeknulo čitavom
Zvečavom, sve do ubljanske planine
Milan nastavi: “Predlažem da uputimo delegaciju sa predstavnicima
svih mjesta Boke koji ne daju regrute kod knjaza Nikole, sa molbom
da nam pomogne, prvenstveno da primi našu nejač. Za našeg predstavnika predlažem kapetana Đuka Kojova Samardžića, jer ga
vezuje dugogodišnje prijateljstvo sa knjazom Nikolom. Prihvatate li?”
“Prihvatamo!”, ponovo je odjeknuo glas naroda brdima iznad
Zvečave.
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Na skupštini se raspravljalo sve do podne, ne samo o ovome što je
zaključeno, nego i o mnogim drugim važnim pitanjama vezanim za
organizaciju naroda u borbi protiv austrijske vojske. Pri kraju skupa
čuo se glas popa Trifka: “Ovaj naš skup treba da bude potvrđen i zakletvom pred Bogom da ćemo se složno boriti i da brat brata izdati
neće. Predlažem da narod na čelu sa svojim kneževima i starešinama položi zakletvu petog oktobra u crkvi u Dragalju.” Glas naroda
je odjekivao Zvečavom: “Prihvatamo i dolazimo da se Bogu zakunemo i potvrdimo što smo danas odlučili!”
(Deo ovoga što sam napisao o Velikoj narodnoj skupštini saznao
sam od Mija Pajova Samardžića. Mijo je to slušao od svog đeda
Zeka, koji je prisustvovao Zvečanskoj skupštini.)
5. Polaganje zakletve
Petog oktobra narod Krivošija, Ubala, Orahovca, Ledenica došao je u
dragaljsku crkvu da se zakune da će svi složno braniti svoja prava.
Napred su stajali Milan Radojičić i ostali kneževi i vojne starešine, a
iza njih je stajala ogromna masa naroda. Pop Trifko izgovorio je zakletvu, a prisutni su za njim ponavljali njegove reči. Iako je dosta pisano
o polaganju zakletve, sam sadržaj zakletve nigde nije zapisan, tako
da nam nije poznat, ali se može pretpostaviti da je ona bila poziv na
borbu u kojoj će narod uz božju pomoć pobediti, kao i to da je bacila
najteža prokletstva na one koji u toj borbi izdaju svoju braću.
6. Odlazak delegacije ustanika na Cetinje
Važan zaključak Zvečanske skupštine bio je i da delegacija ustanika
ode na Cetinje kod knjaza Nikole. Desetak dana pre toga, barjaktar
Stanko Kojov Samardžić, po nalogu kneževa, otišao je sam na
Cetinje, mada je trebalo da sa njim budu i predstavnici Pobora,
Braića i Maina, i nije uspeo da dođe do knjaza Nikole i da mu prenese molbu ustanika, jer ga je Radonjić vratio. Crna Gora je bila
odlučna protiv ustanka. Nije joj odgovaralo pogoršanje odnosa ne
samo sa Austrijom, već i sa Turskom.
Drugi odlazak kod knjaza bolje je organizovan. Istog dana kada je
položena zakletva u Dragalju, knjaz Nikola je primio ustaničku dele-
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gaciju, u kojoj su bili Đuko (Kojov) Samardžić, Đuro Zec, Mihailo Kalač,
Ivo Bojković i Stevan Porabić, kao predstavnici svih ustaničkih mesta.
Delegati su izložili knjazu da ne mogu prihvatiti novi zakon o domobranstvu, kojim Austrija hoće da ih porobi, i da nemaju izbora nego
da idu na ustanak. Molećivo su tražili tajnu pomoć u prahu i olovu, i
da Crna Gora primi na svoju teritoriju njihovu nejač.
Knjaz im je odgovorio: “Praha i olova vam ne dam, a za smještaj
nejači viđećemo.” Dodao je i ovo: “Bolje bi vam bilo da budete vojnici
kod svojih kuća, nego što ste krenuli u neravnopravni rat sa Austrijom, a Crna Gora mora ostati neutralna.”
Delegati su sa sastanka u Cetinju otišli nezadovoljni, ali ipak verujući
da će im Crnogorci pružiti pomoć kada to bude trebalo.
7. Austrijske pripreme za napad na Krivošije
Do jula 1869, dalmatinski namesnik Vagner ne uspeva ništa da preduzme po pitanju primene Zakona o vojnoj obavezi. U julu dobija
nalog od vlade iz Beča da ubeđivanjem privoli narod da prihvati ovaj
neprihvatljiv zakon, kako za Krivošijane, tako i za stanovike Grblja,
Pobora, Brajića i Malina.
Vagner je ipak pravilno uvideo da će od svih mesta u Boki najveći
protivnici primene zakona biti Grbljani, ali i da su Krivošijani opet
“najtvrđi otrah”. Po njegovom nalogu, kapetan Franc zakazuje više
sastanaka, kako bi pregovorima privoleo Krivošijane da konačno prihvate zakon, “ali krivošijski kneževi na sastanke ne dolaze”. Na sastanku u Risnu 5. oktobra bilo je prisutno nekoliko Krivošijana sa
zadatkom da čuju predloge Franca, ali bez ikakvog ovlašćenja da
pregovaraju. Razljućeni Franc tražio je da prenesu poruku krivošijskim kneževima da sutradan po svaku cenu dođu u Risan. I tako,
konačno, 6. oktobra krivošijski kneževi stižu u Risan na sastanak sa
Francom, gde nepokolebljivo ostaju pri svojoj odluci da svoje sinove
ne daju u soldate, čak i po cenu da na njih pošalje vojnu silu. Uvidevši da od regrutacije nema ništa, postavio im je drugi zahtev: da
dozvole deblokadu tvrđava Dragalj i Crkvica, radi snabdevanja i
smene posada. Pravi cilj ovog zahteva je bio da se tvrđave ojačaju
ljudstvom i naoružanjem. Znajući to, jedan od kneževa mu je rekao:
“Dozvolićemo ti da sa vojskom možeš doći do sredine brda risan-
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skoga, a ako taj biljeg pređeš, puknut će ti pogibija.” Franc je zanemeo, a stari i iskusni knez Milan Radojičić smireno je dodao: “Mi
dobro znamo šta je glad, i ako su ti ljudi gladni nećemo da grijeh
padne našu dušu. Dozvolićemo da po pet soldata svakih sedam
dana donose ‘ranu za tvrđave. Više vojnika nemoj slati, jer neće živi
proći.” Franc je samo upitao: “Je li vjera da će tih pet bezbedno
proći?” “Vjera”, odgovoriše kneževi, “ dok su kod nas ni dlaka sa
glave im neće faliti”.
Tako su pregovori bili završeni, a rezultatom niko nije bio zadovoljan.
I to je bio poslednji mirovni pokušaj Austrije, koja se još od jula počela
pripremati za vojni napad. U Boki se već nalazilo preko 3000 austrijskih vojnika, a taj broj se stalno uvećavao.
Zvaničnim danom početka ustanka smatra se sukob austrijske vojske i ustanika, do koga je došlo u Ledenicama 7. oktobra 1869. i u
kome su ustanici odneli pobedu. Naime, kako se i moglo očekivati,
Franc je, umesto pet, poslao za Dragalj preko Ledenica 46 vojnika
koji su nosili oružje i municiju, a hrane u njihovim rancima skoro da
nije ni bilo. Na Ledenicama ih je dočekalo oko 30 ustanika, koji su
dozvoljavali prolaz samo petorici vojnika, što je poručnik Rinek koji
je vodio četu odbio i naredio vojnicima da otvore vatru, od koje je
poginuo jedan ustanik. Videšvi to, njegov rođeni brat skočio je i
handžarom smrtno ranio Rineka. Borba se potom rasplamsala i trajala nekoliko sati. Obezglavljeni soldati su se povlačili prema Risnu.
Poginula su 3 soldata a 16 ih je bilo ranjeno, pojedini i od kamenja
koje su ustanici obrušavali niz brdo risansko.
Glavna komanda austrougarske vojske procenila je da će područje
Krivošija biti najkritičnije, i da se tamo mora napasti svim snagama
kako bi se ustanak ugušio. Tako su manje vozovima a više
brodovima ratne mornarice stizale u Boku nove pešadijske jedinice
i naoružanje. Već 15. oktobra u Budvi je bilo 12000 vojnika. Do 17.
oktobra prebačeni su u Boku: 22. pešadijski puk iz Dubrovnika, 48
pešadisjki puk iz Zadra, 52 pešadisjki puk iz Splita, a do 24. oktobra
stigli su pešadijski pukovi iz Maribora, Graca i Celja. Istovremeno je
dopremana hrana, saniteteski materijal i druge potrepštine, a stigli
su i lekari sanitarci.
Devetog oktobra Bečka vlada donosi odluku o uvođenju vanrednog
stanja u Boki, a Glavna komanda strategiju napada na Krivošije. Tre-
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balo je kratkim i brzim napadima probiti neprijateljsku odbranu i uz
podršku raketa i topova sa obale razbiti ustanike. Po naređenju
vlade, 10. oktobra Vagner izdaje proglas u kome obećava povlastice
za stanovnike Kotorskog kotara, u kome ozmeđu ostalog kaže:
“...jedinu povlašćenu iznimku, od ovog općeg zakona čine samo
stanovnici po kopnenoj strani... bivšeg okružja kotorskog, koji su jedini pozvani za unutrašnju odbranu zemlje, ne pak to uverstvom u
stalnu i pričuvanu vojsku, nego u Landhaver.” Uz ovu dvosmislenu
povlasticu olakšica za “stanovnike po kopnenoj strani”, proglas je
sadržavao i pretnju da “vlada neće odstupiti ni od jedne mere, kako
bi se cilj postigao”, odnosno sprovela regrutacija.
Petnaestog oktobra Franc još jedanput pokušava da organizuje sastanak sa krivošijskim kneževima, ali mu oni poručuju “da ne žele niti
da ga čuju, niti da ga vide”.
Nakon uvođenja vanrednog stanja, uvedeni su opsadno stanje i preki
sudovi. Situacija se sve više zaoštravala, svakodnevo se osećala
sve veća opasnost, što je uslovilo zbegove žena i dece u Crnu Goru.
Vagner je nastavio sa pripremanjem vojne akcije, kako bi pokorio ustanike i ostvario normalnu komunikaciju sa posadama tvrđava u Dragalju i na Crkvicama. U Risanski zaliv stigli su ratni brodovi da svojim
topovima pruže podršku kopnenoj vojsci. Preuzete su tri vojne akcije
ili ekspedicije, kako su ih austrijanci zvali. Iako je svaka bila organizovanija od prethodne, sa novim planom napada, izvedena sa sve
većim brojem vojnika – nijedna nije uspela. Oružani napadi, tj. ekspedicije na krivošijske ustanike trajali su sa prekidima od 19. oktobra
do 23. novembra, kada se austrijska vojska povukla u primorje.
8. Tri austrijska napada-ekspedicije na Krivošije
Prvi napad
Nakon velikih vojnih priprema, Austriji se žurilo da pre zime napadne
i pokori Krivošijane i normalizuje vezu između Risna i kasarni na
Crkvicama i Dragalju. Napadi na Krivošijane (ili ekspedicije, kako su
ih Austrijanci zvali) ličili su na prave ofanzive.
Prvi veliki, dobro organizovani napad austrijskih soldata na ustanike
odigrao se 19. i 20. oktobra 1869. Napad je krenuo je iz tri pravca:
prvi, Risan – Knežlaz - Crkvice (sa ciljem da se opskrbi i zameni
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posada u kasarni na Crkvicama), drugi, Orahovac – Ledenice –
Dragalj (radi opskrbe kasarne u Dragalju) i treći, od Morinja, preko
Ubala prema Crkvicama (kako bi se što više razbile snage ustanika).
Borbe su na prvom pravcu vođene tokom čitavog dana i tek uveče
su se soldati probili do Knežlaza, gde su prenoćili pod vedrim nebom.
Oktobarske noći u Krivošijama mogu biti kišovite i vetrovite, pa
vojnici zbog lošeg vremena nisu uspeli da rašire šatore ni da spreme
toplu hranu. Ujutro su nastavili put ka Crkvicama bez prestanka
napadani od ustanika. Napredovali su nepredviđeno sporo. Put od
Knežlaza do Crkvica normalno se pređe za sat vremena, a iscrpljena
austrijska vojska ga je, pod stalnim napadima ustanika, sa velikim
naporom prešla za pet sati. Kako god, uspeli su da dopreme pomoć
kasarni na Crkvicama. Prema prvobitnom planu sa Crkvica, vojska
je trebalo da nastavi put prema Dragalju, ali komanda je odlučila da
se napad prekine, i vojska se 20. oktobra povukla u Risan – na
polazno mesto. Vojne snage iz ovog pravca uspele su da obave
samo deo zadatka, i to ne bez žrtava – nekoliko austrjskih vojnika je
poginulo, a desetine ranjeno.
Soldati koji su krenuli 20. oktobra iz pravca Orahovca sa velikim
naporom i zakašnjenjem uspevaju da stignu na Ledenice, umesto
na Dragalj, gde su se ulogorovali, nesposobni za dalje akcije. Kad
je saznala da se glavna kolona vratila u Risan, njihova komanda je
donela istu odluku, vratila je vojsku u Risan 21. oktobra.
Jedinice koje su brodom stigle do Morinja, zbog velikog nevremena
nisu uspele da se iskrcaju, pa je prvobitni plan napada iz ovog pravca
propao. Ovo je išlo na ruku ustanicima. Razdvajanje snaga na
odbranu iz tri pravca bi ih znatno oslabio, a imali su svega oko 400
pušaka – 400 ustaničkih pušaka naspram 5000 austrijskih.
Borbe u Boki
Ustanici iz Grblja, Pobora, Maina i Brajića pod zakletvom su krenuli
u napad na tvrđave u Boki i 22. oktrobra uspevaju da zauzmu
tvrđavu Stanjevica, ubiju komandanta, zarobe posadu i oduzmu
oružje i municiju, između ostalog i 4 topa.
Ovi prvi uspesi ohrabrili su i one kolebljive, pa se broj ustanika iz
dana u dan uvećavao. Tako se broj ustanika ubrzo povećao na
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sedam stotina, koji su krenuli u osvajanje Budve. Ipak, nisu uspeli.
Budva je bila isuviše dobro utvrđena, a nova pojačanja su u nju
stalno pristizala brodovima. Nakon desetodnevne borbe, ustanici su
morali da se povuku. Na odluku o povlačenju uticale su i nepovoljne
vesti iz Grblja. Naime, Grbljani su bili krenuli u osvajanje tvrđava
Goražde, Troice i Vrmac. Prvo je bilo napadnuto Goražde. I pored
velikog broja žrtava, ustanici su uspeli da zapale tvrđavu, ali je
asutrijskoj vojsci ubrzo stigla pomoć od oko 1300 soldata, koji su ih
u potpunosti razbili. Poginulo je više od 70 ustanika a više od 100 je
bilo ranjeno. Nakon Goražda, napadnute su i tvrđave Troice i Vrmac,
takođe bezuspešno. Interesantno je da je u ovim borbama
učestvovalo i poginulo sa puškom u ruci mnogo žena. Samo u
borbama oko tvrđave Troica poginulo je više od 30 žena iz Grblja.
Zapravo, najveći broj izginulih i muškaraca i žena u napadima na
Trojicu i Vrmac bio je iz Grblja. Godine 1969. u Grbaljskoj Lastvi
podignut je spomenik u znak sećanja na ove junake.
Drugi napad
Nakon prvog bezuspešnog napada na Krivošijane, 25. oktobra, pod
komandom generala Vagnera, započeo je drugi napad. Uspešnost
ovog napada u austrijskoj vojnoj komandi nije se dovodila u sumnju.
Iz Risna je krenulo 10000 vojnika pod punom ratnom opremom,
predvođenih iskusnim oficirskim kadrom i komandantom napada
pukovnikom Jovanovićem. Plan je bio da se napad izvede samo iz
jednog pravca kako se podelom snaga ne bi umanjila efikasnost
napada.
Do Knežlaza je austijska vojska stigla bez borbe. U Knežlazu počinju
prvi napadi ustanika, ali do prvog većeg obračuna dolazi ispod
Crkvica, kod Jankove glavice. Uz topovsku vatru, koristeći rezervne
snage kao i napade sa bokova, austrijska vojska je uspela da natera
ustanike na povlačenje i stigne u Crkvice. Poginulo je 11, a ranjeno
36 soldata i oficira. Sutradan austrijska vojska se razdvaja: 6 četa
ostaje na Crkvicama da ih obezbedi od napada ustanika, koji se
očekivao iz pravca Ubala, dok veći deo vojske nastavlja prema
Zagvozdku i Dragalju. Njihov pokret preko Poljane i Jasena izložen
je neprekidnim napadima ustanika, koji im nanose gubitke i uspevaju
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da odbrane Zagvozdak. Malobrojni i slabo naoružani, ustanici ipak
ne uspevaju da odbrane Dvorničko ždrijelo i austrijska vojska
uspeva da stigne u dragaljsku kasarnu i obezbedi je svim
potrepštinama.
U povratku kroz to isto Dvorničko ždrijelo dočekuje ih napad ustanika
sa svih strana. U borbi koja je vođena prsa u prsa bilo je žrtava na
obe strane. Tu je ranjen austrijski pukovnik Jovanović, a tu je i junački
poginuo Stanko Kojov Samardžić, barjaktar, koji se nalazio na čelu
ispred svih boraca. U ovom napadu su osim Krivošijana učestovale i
dobrovoljačke čete Stojana Kovačevića iz Grahova i četa Miloša
Krivokapića iz Cuca. Uz velike gubitke, brojna austrijska vojska je ipak
uspela da se probije kroz Dvorničko ždrijelo i stigne u Crkvice.
Vođe ustanka, na čelu sa kapetanom Đukom Samardžićem, prave
dalji plan borbi. Prema tom planu, dopušta se austrijskoj vojsci da
mirno napušta Crkvice sve do Pejova klanca i Zanovjetove glave u
donjim Krivošijama. Za to vreme ustanici prečicom, preko kamenog
bespuća, stižu do ovog mesta i čekaju neprijatelja u zasedi. Ustanici
prethodnicu vojske mirno pustaju, a potom obrušavaju kamenje i
preprečuju put glavnini vojske. U pravom paklu, razdvojeni, na
nepoznatom terenu, po mraku, pri tome izloženi neprekidnom
kamenovanju, soldati pokušavaju da nađu izlaz. Ali izlaz koji im se
ukazao bio je privid, jer jedini puteljak kojim su pokušali da beže vodio
je ka Unijerini. Na kraju puteljka u podnožju Unijerine nalazila se
duboka Uglješina jama, sa otvorom prečnika desetak metara zaraslim
u žbunje. Bežeći, soldati su jedan za drugim upadali u Uglješinu jamu.
Broj poginulih soldata u toj jami se tačno ne zna. Prema različitim
izvorima, procenjuje se da je stradalo od 150 do 1000 vojnika.
Soldati su bili razbijeni. Za preživelima je krenula potera preko
Cerovika, Grebena i Knežlaza. U borbi sa dobro organizovanim
ustanicima, na njihovom terenu, ovoga puta soldati nisu imali nikakve
šanse. Kako su pristizali tako su ih ustanici ubijali, ne prestajući sve
do samog Risna.
U ovim borbama zarobljeno je nekoliko vojnika, zaplenjeni su konji,
mazge, hrana i vojna oprema. Novosadski list „Zastava“ navodi da
je, prema Vagnerovom izveštaju, u ovom drugom napadu poginulo
oko 500 vojnika, ali da je taj broj zapravo daleko veći.
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Kako je pisao zadarski „Narodni list“, u ovim borbama stradali su
mnogi Konavljani, koji su bili goniči mazgi pod tovarom. Na putu uz
risanske strane, i dalje prema Crkvicama i Dragalju, bili su laka meta
ustanika. Stradale su i mazge i goniči.
Broj poginulih, ranjenih, slučajno nastradalih u krševima iznad Risna
bio je izuzetno veliki. Zvanični broj poginulih i nestalih, koji je general
Vagner navodio u svojim izveštajima caru i Vladi, nikada nije bio
tačno utvrđen, gubici su umanjivani. Za neuspeh drugog napada
glavna komanda okrivila je Vagnera, koji je smenjen i na njegovo
mesto postavljen je general Auersperg.
Nakon vojnog debakla u dva napada, car i Ministarsko veće odlučuju
da se pribegne demonstriranju sile i uvede strahovlada, ne bi li
zaplašivanjem uspeli da savladaju ustanike. Kako je general
Auersperg nakon postavljenja na novu funkciju dobio apsolutnu
vlast, i strahovlada se sprovodila pod njegovom komandom.
Auersperg je u tom trenutku gospodar života i smrti, jer predstavlja i
zakon i sud. U Boki nastaje potpuno bezakonje. Nevini su zatvarani
i po kratkom postupku osuđivani na smrt. Ovo je trebalo da izazove
strah u narodu i obeshrabi ustanike ne samo u Boki, već i u
Krivošijama.
Tih dana se ratovalo i u jugoistočnoj Boki. Ustanici su intenziovno
napadali, Austrijanci su pokušavali da ih okruže, ali u tome nisu
uspevali. Ugrozili su i tvrđavu Kosmač, ali nisu uspeli da je osvoje.
Napadi ustanika jugoistočne Boke trajali su sa prekidima sve do
Knežlaskog mira. Najaktivniji su bili Poborani. Austrijska vojska ih je
povremeno primoravala na povlačenje, a oni bi prebegli u Crnu Goru,
da bi se potom opet vraćali i sa manje ili više uspeha izvodili napade
na Austrijance.
Treći napad
Austrijska vojska na čelu sa komandantom Auerspergom spremala
se da 16. novembra napadne ustanike. Auersperg organizuje do
tada neviđeni napad na krivošijske ustanike, sa namerom da ih kazni
i pokori. Napad je pripreman nekoliko nedelja. Brodovima je u Risan
stizalo hiljade i hiljade vojnika. Zavisno od izvora podataka, taj broj
se kretao između 10 i 25 hiljada. Najbliže su istini izvori koji tvrde da
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je u napadu na Krivošije učestvovalo oko 16 hiljada vojnika. Za
prenos oružja i namirnica oteto je narodu Grblja i Konavala blizu 500
magaraca i mazgi, a njihovi vlasnici su bili angažovani da ih sami
povedu uz risansko brdo.
Napad na Krivošije bio je planiran iz više pravaca i razrađen do detalja. Plan je bio sledeći:
- puk vojske sa 2 topa kreće iz Orahovca preko Ledenica prema
Dragalju,
- 2 bataljona vojnika kreću iz Risna, preko Ledenica prema Dragalju,
- 2 bataljona lovačkog puka sa jednim planinskim odredom kreću iz
Risna preko Grebena i Knežlaza na Crkvice,
- lovački bataljon sa dva raketna kreće iz Morinja, preko Ubala i dalje
prema Unijerini,
- dva rezervna bataljona kao i glavni štab ostaju u Risnu.
Osvanuo je 16. novembar i vojska je krenula prema navedenom
planu. Vojnici su bili naoružani puškama ostragušama. Ispred su išle
prethodnice i izviđačke jedinice da bi se sprečilo svako iznenađenje
od nepredviđenog udara ustanika.
Iznenađenja je ipak bilo. Jedinica koja se kretala iz Risna prema
Ledenicama usred Risanskog brda dočekana je žestokim napadom
ustanika. Potpuna panika u astrijskim redovima nastala je sa
odronom kamenja, koje su obarali ustanici. Da bi zaustavili ustanike,
kao protivnapad sa brodova je upućeno preko 250 topovskih paljbi,
što je napravilo još veću štetu po austrijsku vojsku, jer su đulad prilikom eksplozije obrušavala veće odrone kamenja, pa je vrlo brzo
topovska paljba zaustavljena. U ovom obračunu, prema austrijskim
izvorima, ranjeno je 49 vojnika, i to najviše od udara teškog kamenja.
Borba je nastavljena, aIi ova jedinica je sporo napredovala i jedva je
uspela do mraka da stigne do Ledenica.
Jedinica iz pravca Morinja, koja se kretala preko Ubala, bez otpora
Ubljana stigla je u Unijerinu. Druga jedinica, koja se kretala iz Risna
preko Grebena, stigla je u Knežlaz u poslepodnevnim satima. Za
prenoćište pravljene su stražare od dasaka, obložene limom, ali broj
stražara ni blizu nije bio dovoljan da obezbedi smeštaj tolikom broju
vojnika.
Puk koji se kretao iz Orahovca na Ledenicama se ubrzo pridružio
bataljonu koji je stigao iz Risna. Prema planu, ove dve jedinice tre-
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balo je da pre noći stignu u Dragalj, ali su uspele jedva da prođu
Grkavac i zanoće u Markovom dolu. Svu austrijsku vojsku zaustavilo
je tridesetak ustanika.
Druge dve jedinice koje je predvodio general Auersperg 17. novembra krenule su rano ujutro iz Knežlaza, odnosno Unijerine prema
Crkvici. Ubrzo su ih presreli ustanici, usporavajući ih toliko da nisu
uspevali da pređu više od kilometar za sat vremena, pa su na
Crkvice stigli pred samu noć. Na tom putu do Ckvica poginula su tri,
a ranjeno je osam vojnika. Ukupno, na Crkvice je stiglo 7880 vojnika,
a stizala su i nova pojačanja.
General Auersperg je čekao pojačanje iz Risna, od ukupno sedam
četa i jedne brdske baterije, da bi krenuo prema Dragalju. Narednog
jutra, u napad na ustanike krenuli su preko Poljane i Jasena na Zagvozdak, gde je bila glavna odbrambena tačka ustanika i čije osvajanje bi donekle značilo i njihovo uništenje. Ipak, ponovo su ustanici
bili mudriji. Namerno su se povlačili pred napredovanjem austrijske
vojske, tako da su Auerspergove jedinice, kao i jedinica koja je išla
preko Ravni, stigle bez borbe u Dvorničko ždrijelo. Isto su uradili i
ustanici koji su branili Jankov vrh i Zagvozdak. Povlačili su se skoro
do vrha brda, a onda su junački dočekli austrijsku vojsku i uspeli da
odbrane svoje položaje u borbama koje su trajale ceo dan. Najžešće
borbe vođene su u Dvorničkom ždrijelu, u kojima je stradao veliki
broj austrijskih vojnika.
Kolona koja je prenoćila u Markovom dolu nastavila je rano ujutro
prema Dragalju. U Lupoglavu su ih dočekali pripremljeni ustanici.
Borba je trajala sve do mraka, ranjeno je nekoliko vojnika, a tu je
zadržan jedan bataljon, dok su ostali nastavili i prenoćili između
Grandovine i Hana. Kako je bila vedra noć sa mesečinom, jedan broj
oficira i vojnika je nastavio prema donjem delu Dragalja, prema Grahovu, gde se nalazila tvrđava, čija posada punih mesec dana nije
dobila nikakvu pomoć. Ostali su bez hrane, sveća, šibica, cigareta.
Devetnaestog novembra u prepodnevim satima ustanici su se
povlačili pred napadima austrijske vojske iz pravca Jasena, prema
Mačijoj planini. Jedinice koje su prenoćile u dragaljskom polju
krenule su prema Dvorničkom ždrijelu gde je trebalo da se spoje sa
jedinicima koje su dolazile iz pravca Crkvice. General je obavešten
da je put čist i doneo je odluku da uđe u Dragaljsko polje, gde će
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proslaviti pobedu i dodeliti odlikovanja. Glavna pomoć sa svim
potrepštinama i hranom trebalo je da konačno bude isporučena
posadi u dragaljskoj tvrđavi.
Nakon jake topovske paljbe na ustanike iznad Poljkovca ustanici su
se povukli. Borbe su bile prestale. To je generala navelo na pomisao
da su se ustanici povukli prema Crnoj Gori, dok su se oni povlačili
prema Dvorničkom ždrijelu. Procena ovog cenjenog ratnika bila je
pogubna. Ustanici su spremno čekali u samoj blizini dragaljskog
polja, oko Dvorničkog ždrijela. Sakriveni u šumi i kršu sačekali su da
tu noć vojska uđe u klanac bez izlaza, a onda organizovanom
neprekidnom vatrom izazvali pravi haos u njegovoj vojsci. Kažu da
je Auersperg bio toliko iznenađen i prestravljen, da je prvi krenuo da
beži. Za njim su krenuli i oficiri iz injegovog štaba. Austrijska vojska
bila je obezglavljena.
O dragaljskoj tvrđavi, provijantu, dokumentima i tovarima pomoći
više niko od austrijskih oficira nije razmišljao. Ustanici su oteli oko
80 natovarenih mazgi i konja. U tovarima se nalazilo sve ono što im
je bilo neophodno: hrana, oružje, municija, oficirske uniforme. Dragaljska tvrđava i ovaj put nije bila snabdevena provijantom
Deo vojske koji je ostao u Dragaljskom polju krenuo je u pomoć generalu. Uspeli su da izvuku ranjenike i manji deo ratne opreme iz
Dvorničkog ždrijela.
Auerspergu nije ostalo ništa drugo, nego da se vrati u Primorje.
Dvadesetog novembra stigao je sa svojim štabom i ranjenicima u
Kotor i, na iznenađenje Kotorana, bez ijednog zarobljenog ustanika.
Demoralisana i obeshrabrena vojska bila je ostavljena bez hrane i
prenoćišta da čuva Dragalj, Crkvice, Ledenice i Knežlaz. Sindrom
“krivošijskog straha” doveo je do dezertiranja velikog broja vojnika,
a oni koji su ostali nisu bili sposobni za borbu. Zbog toga je austrijska
komanda insistirala da se pukovi zamene.
Austrijskoj vlasti nije bilo lako priznati pretrpljene gubitke – 1700 pobijenih vojnika i još najmanje toliko ranjenih, bio je broj koji se nije
mogao sakriti. Tražilo se opravdanje za izgubljeni rat sa Krvošijanima. Krivili su uglavnom komandujućeg generala Auersperga, žalili
se na težak teren, loše vremenske prilike, ali su morali priznati da je
pobedu ustanika odlučila njihova mudrost, neizmerno junaštvo i gerilski način ratovanja. Novosadski list “Zastava” u broju 142 piše: “Ako
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najposle uza sve to i ovo se sazna, da je svaki Krivošijanin, po sopstvenima rečima jednog rođenog Crnogorca, junak za 5 Crnogoraca,
da je svaki od njih vešt strateg… da je najposle taktika ustanika takva
da se ne može ni u kakvoj školi naučiti, niti joj ikakva vojska doskočiti
može…” Ako se zna da su Crnogorci bili čuveni po junaštvu u borbi
sa Turcima i smatrali se najvećim junacima tog vremena na ovim
prostorima, onda za gore opisano junaštvo Krivošijana svakako da
nije potreban komentar.
Drugog novembra započelo je povlačenje iz Dragalja razbijene i
obeshrabrene austrijske vojske. Ustanici su ih ispratili onako kako
su ih i dočekali u prvom napadu na Krivošije – žestokom puščanom
paljbom. Razlika je ovoga puta bila samo u oružju, jer su ih umesto
sa kremenjačama, ispratili vatrom iz zaplenjenih austrijskih ostraguša. Tokom provlačenja prema Risnu, poginulo je i ranjeno oko
15 austrijskih vojnika.
Sutradan bataljon koji je boravo na Crkvici napali su ustanici.
Bataljon je pokušao da se povuče, ali pod puščanom paljbom i sa
jedne i sa druge strane puta i ustanicima koji su im presecali put i
ubijali ih kao glinene golubove, najveći deo bataljona je uništen. Mali
broj preživelih vojnika stigao je u Risan.
Austrijski vojni štab nije uspeo nijednu akciju da sprovede u delo.
Dvadeset šestog novembra krenulo je iz Risna veliko vojno odeljenje
na obližnji vis iznad Risna gde su se počele graditi stražarnice, ali
su ih ustanici iznenada napali, pa je i ovde veliki broj vojnika stradao.
Skoro svih 269 mazgi natovarenih materijalom za gradnju i vojnom
opremom ustanici su uspeli da zaplene. U plenu su se nalazili i
raketni topovi pa čak i 5000 forinti.
Prema češkim izvorima, u napad na Krivošije krenulo je oko 20000
vojnika. Od toga je nakon borbi sa ustanicima ostalo 10000 vojno
sposobnih. Samo bataljon nadvojvode Albrehta izgubio je 790 ljudi.
O nedaćama kojima je austrijska vojska bila izložena tokom napada
na Krivošije Glavna komanda je bila obaveštavana putem biltena
generala Auersperga, ali u njima nije bilo nijedne reči da su trupe
pretrpele poraz. Ubrzo je prekinuto izdavanje biltena, a vesti o
neuspehu proglašene su vojnom tajnom. Ipak, javnost u Beču je
preko listova “Tagblat” i “Tagprese” saznala sve o neuspesima. U
“Tagblatu” je pisalo: “Naše čete potpuno su potučene tako da je
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glavni štab jedva begom izbegao zarobljavanje. A čete, kako se saznaje, makle su se u lučka mesta. Nove operacije u skorije vreme,
bile bi beskorisne.” “Tagprese” je pisao da će doći do prekida ratnih
operacija, ali “zbog više sile, a ne zbog poraza”, i dalje navodi: “Zbog
zimskih uslova ekspediciju je moguće nastaviti tek na proleće. Ono
preostalih soldata jedva se držalo na nogama, uniforme su im bile
pocepane, lica od praha pocrnela, a usne drhtale od očajanja i šaputale kletve. Svaki vojnik je kleo nesposobnost zapovednikovu.”
General Auersperg je smenjen 22. novembra, a komanda je poverena generalu Dormusu. Smena je pravdana prezauzetošću
Auersperga, a dobro se znalo da je razlog njegov potpuni neuspeh
u ratnim operacijama u Krivošijama.
Dormus je odmah naredio povlačenje sa Crkvica. Glavni mu je cilj
bio da tokom povlačenja prema Risnu pogine što manje vojnika. Zaštitu prilikom povlačenja poverio je majoru Uršiću. Dormus se
pokazao kao dobar stateg, ali u trećem napadu u toku borbi kao nesposoban i nesuspešan komandant, pa je i on ubrzo smenjen.
9. General Rodić u Boki
Krajem novembra i početkom decembra 1870. izgledalo je da su se
Boka i Krivošije umirili. Nije više bilo oružanih sukoba. Jedino su ustanici iz Pobora, Maina i Krivošija povremeno upadali u primorska
mesta u potrazi za hranom i drugim potrepštinama. Bili su to upadi
bez žrtava i gotovo bez pucnjave. Zakon o ratnom stanju, donet
početkom oktobra, još uvek je bio na snazi, kao i policijski čas. Vlast
je i dalje u Kotoru, Risnu i drugim mestima loše postupala, hapsila
bez razloga, upadala u kuće i vršila premetačine, primoravala ljude
da rade za vojsku.
Vlada u Beču, po povratku cara sa Bliskog istoka, razmatrala je kako
da okonča sukobe sa ustanicima. Teško je bilo priznati poraz, ali je
bilo jasno da je svako dalje ratovanje uzaludno. Car je ovo shvatio
pre mnogih ministara i vlade, a na osnovu procene generala Rodića.
Mir je trebalo što pre zaključiti. Za uspostavljanje trajnijeg mira trebalo je amnestirati ustanike i povratiti dobre odnose sa Crnom
Gorom, koji su se pogoršali optuživanjem Crne Gore da pruža
pomoć ustanicima. Sada se diplomatski morala prihvatiti neutralnost
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Crne Gore i pored toga pružiti finansijska i materijalna pomoć, kako
bi ona mogla da brine o brojnim izbeglicama.
Car je shvatio da ni dotadašnji vojni namesnik za južnu Dalmaciju
general Vagner, kao ni Auerpserg nisu dorasli ustanicima i njihovim
vođama: Simu Samardžiču, kapetanu Đuku Samardžiću i kneževima
Todoru Lazoviću, Milanu Radojičiću, Petru Samardžiću, Filipu
Subotiću i Tomu Odaloviću. Trebalo je izabrati i postaviti novog komandanta austrijske vojske u južnoj Dalmaciji, komandanta koji
dobro poznaje prilike u Boki i Krivošijama, a da je pri tom cenjen i
poštovan u narodu, kako bi pregovori sa ustanicima uopšte mogli
započeti.
Car je odlučio da to bude general Rodić, koji se u to vreme nalazio
na službi u Trstu. General Rodić je bio počastvovan ponuđenim
mestom komandanta austrijske vojske u južnoj Dalmaciji, ali mu je
trebalo vremena da ga prihvati budući da su dotašnji pregovori i sve
izvedene ofanzive na ustanike bile bezuspešne. Odluku je doneo
sam car, koji je poslao naredbu o njegovom postavljanju za vojnog
zapovednika u južnoj Dalmaciji .
Generalu Rodiću ovo nije bio prvi susret sa Bokom. U periodu od
1859. do 1862. godine nalazio se na položaju vojnog zapovednika u
kotorskom srezu, sa zadatkom da odbrani Boku od upada francuskosardinijskih jedinica. Kako se jednako odnosio prema svim
građanima Boke, stekao je poverenje naroda. U to vreme su katolici
i pravoslavci u Boki živeli složno. Posećivali su iste crkve, a nije bilo
retko da se čak i katolici nacionalno izjašnjavaju kao Slavenosrbi.
Pravoslavci koji su žoveli u brdima iznad Boke, izjašnjavali su se kao
Srbi. On sam nikada nije sakrivao svoju slovensku pripadnost.
General Rodić je pomagao narodu Krivošija gde god je mogao,
posebno u izgradnji škola i crkava. Najveća i najlepša pravoslavna
crkva od Risna do Nikšića napravljena je 1862. u Dragalju
zahvaljujući isključivo generalu Rodiću. Zato nije bilo čudno da je,
posebno među pravoslavcima, postao izuzetno popularan. S druge
strane, omiljenost u narodu i njegova proslovenska i srpskopravoslavna orijentisanost u carskoj Austriji svakako nije mogla ostati
nekažnjena. Zbog stalnih optužbi da štiti pravoslavlje, smenjen je sa
mesta namesnika za južnu Dalmaciju i 1862. premešten na službu

Milan Samardžić

361

u Trst. Tada nije ni mogao pretpostaviti da će se te 1869. vratiti u
Boku kao vojni komandant za južnu Dalmaciju i da će uspeti, ono
što drugi nisu, da uspostavi mir između krivošijskih ustanika i carske
Austrije.
General Rodić je dobro poznavao mentalitet Krivošijana. Znao je da
oni neće odustati od svojih zahteva, pa makar se nastavio ratni
sukob. Ustanici nikako nisu mogli prihvatiti krivicu, jer bi se zločini
koje je činila asutrijska vojska u Boki i Krivošijama nastavili. Gde god
bi prošla, austrijska vojska je palila i pljačkala imovinu. Zatvori su bili
puni nedužnih, a ubistva i vešanja skoro svakodnevna. Kada su na
Crkvici austrijski vojnici rasporili nožem trudnu ženu, to je izazvalo
takvu ogorčenost ustanika, da su iz osvete, a po ugledu na
Crnogorce, nekolicini poginulih austrijskih vojnika odsekli glave i noseve. Naime, u Grahovskoj bici 1858. Crnogorci su ubili desetak
turskih vojnika. Kako nisu mogli da kao trofej ponesu sve posečene
glave, umesto glava poneli su noseve. Ovo najbolje govori koliko
je bio krvav i beskrupulozan rat sa Austrijom u Prvom krivošijskom
ustanku.
General Rodić je bio svestan težine i delikatnosti svog
pregovaračkog zadatka. Trebalo je poraženoj Austriji naći modus da
je ona navodno pobedila i pokorila ustanike, a da pri tom ustanicima
budu ispunjeni svi njihovi zahtevi. Bio je postavljen za komandanta
austrijske vojske u južnoj Dalmaciji, a ta pozicija mu nije davla najšira
ovlašćenja bez kojih, znao je, neće uspeti u pregovorima. Zato je
tražio da bude postavljen za nemesnika južne Dalmacije.
U decembru je izneo pred Ministarski savet predlog rešenje, na osnovu zahteva ustanika i sopstvene procene:
1. Potpuna amnestija ustanika,
2. Pravo da zadrže oružje,
3. Promene u domobranskom zakonu, tj. vraćanje prava koja su imali
pre donošenja ovog zakona,
4. Obezbeđenje dovoljno sredstava za opravku porušenih domova,
5. Odobrenje da može da vrši personalne promene u Dalmaciji.
Iako najpre podeljeni na sednici vlade, na carevo insistiranje većina
ministara prihvatila je Rodićeve predložene mere za rešenje krivošijskog problema, uz uslov da krivošijski ustanici polože oružje.
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Rodić je dobio punu podršku cara, pa i onu da bude imenovan za
namesnika južne Dalmacije čim smiri Boku i Krivošije, kao i da će
za svoje postupke odgovarati jedino i samo caru.
Ispunjen je zahtev zamene komandnog kadra u Boki i Dalmaciji.
Umesto Vagnera kao namesnika za Dalmaciju, postavljen je baron
Fluk, umesto okružnog oficira Franca, postavljen je Rendić..Uklonjen
je i zadarski vladika Knežević. Nakon smenjivanja Vagnera, trebalo
je smeniti i lokalne birokrate u Boki koji su, po direktivi Vagnera, u
srednjim školama ukidali narodni jezik, doseljavali Italijane, forsirali
katolike u odnosu na pravoslavce. U tome je posebno prednjačio
okružni oficir Franc.
Za pomoć pogorelom stanovništvu tražio je iznost od 200 hiljada
forinti, kao i kasnije dalje uvećanje novčane pomoći. Od Rodića je
vlada u Beču zauzvrat zahtevala da se u pregovorima sa ustanicima
sačuva ugled monarhije, što je značilo da ustanici radi potpisivanja
mira, moraju položiti oružje i tražiti oproštaj od cara. Na inicijativu
Rodića, a kako bi sprečio dalje sukobe svoje vojske i ustanika, car
je amnestirao stanovnike Maina, Brajića i Grblja, što je izazvalo
oduševljenje u narodu. Amnestija je izazvala negodovanje u tadašnjoj bečkoj štampi, mada je to bilo daleko najmudrije rešenje. Pomilovanje je nuđeno i Krivošijanima i Poboranima, ali su oni bili spremni
da ga prihvate samo pod uslovom da njihovi zahtevi budu usvojeni.
Car je tada naredio Rodiću da pođe u Boku i pregovara sa ustanicima. Tridesetog decembra 1869. u Kotor je stigao general
Gavrile, kako su Rodića od milošte zvali. Dočekao ga je Auersperg
i izvestio o stanju u Boki, uz upozorenje da će teško izaći na kraj s
Krivošijanima. Auersperg nije ni slutio koliko je Rodić među Krivošijanima omiljen i da im njegov dolazak osigurava nadu da će pregovori o miru biti uspešno završeni, a njihovi zahtevi prihvaćeni.
10. Knežlaski mir
Nakon dolaska u Boku, general Rodić je ozbiljno pristupio pripremanju pregovora sa krivošijskim ustanicima. Da bi pregovori uopšte
započeli, prethodno je trebalo dogovoriti mesto i vreme njihovog
održavanja, razmotriti ko će sve na njima učestvovati i ispitati
raspoloženje ustanika do koje granice su spremni da popuste sa svo-
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jim zahtevima. No, da bi dobio odgovor na sva ta pitanja prvo je trebalo uspostaviti kontakt sa ustanicima.
Kao najpogodniju ličnost za te prve kontakte uzeo je kapetana
Đurkovića, koga su Krivošijani poznavali i cenili. Prvog januara 1870.
kapetan Đurković se sastao sa vođama ustanka i uglednim Krivošijanima i predložio da mesto održavanja pregovora bude na pola puta
između Risna i Krivošija, a da vreme održavanja odrede sami ustanici, i to što pre.
Odgovorio mu je jedan od vođa ustanka Petar Samardžić: „Poruči
generalu da mi nijesmo protivni pregovorima, i to odmah. Ako nosi
carski ćitap i garancije, lako ćemo se dogovoriti, ali u Risan silaziti
nećemo. Ako mu što trebamo neka dođe u Krivošije, kod nas, da se
kao ljudi dogovorimo. Mi mu garantujemo za život svojom glavom i
obrazom.“ Đurković je upitao da li će se predati pod istim uslovima
kao i „ostali“ ustanici, a Krivošijani su jednoglasno odbili.
Već sutradan, 2. januara, Rodić šalje pismenu poruku ustanicima da
se sledećeg dana, 3. januara, tačno u podne, održi skupština u
Knežlazu, da će skupštini lično prisustvovati namesnik Dalmacije g.
Fulk, vojni zapovednik za Dalmaciju podmaršal i vitez Gabrijel Rodić,
kao i da vođe i ostali ustanici dođu na vreme.
Istog dana u Krivošije je stiglo 45 Poborana, na čelu sa Đurom
Dakovićem Zecom. Poborani su došli da saopšte Rodiću da se mogu
predati jedino pod istim uslovima kao i Krivošijani. Poborani i Krivošijani su dobro sarađivali i pre izbijanja ustanka, od posete Stanka Kojova Samardžića. Poborane su Krivošijani posebno cenili i rado
dečekali, jer su oni bili jedno od retkih sela koje je ostalo verno dogovoru o zajedničkoj borbi do poslednjeg dana.
Brojna delegacija na čelu sa generalom Rodićem krenula je rano
ujutro 3. januara brodom iz Kotora u Risan. U delegaciji su bili: general Dormus, novi zadarski namesnik Fluk, kapetan Gustav Temel,
kapetan Rendić, potpukovnik Mihainović i drugi. U Risnu su im se
pridružili pukovnik Simić, podestat Laso Paprenica, Ćatović i drugi.
Konjima su dojahali na Greben, odakle je, predostrožnosti radi, general Rodić poslao Zelovića i Rendića da upitaju ustanike „je li ora i
vjera za sastanak“. Ustanici su odgovorili da je „i ora i vjera”, i da su
Rodić i njegova pratnja bezbedni. Na to se Simo Bijeli Samardžić
našalio: „Bila bi bruka i sramota, više nego šteta.“
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General Rodić je naredio članovima delegacije i pratnji da polože oružje.
Znao je da Krivošijani neće napasti nenaoružane ljude a ustaničke vođe
poskidaše kape i zakleše se da nikakve prevare neće biti.
Rodić je u vremenu od 1859. do 1862. godine dobro upoznao
Krivošijane i njihove prvake, kojima je lično 1859. godine poverio
zapovedništvo nad četama „forca teritoriale” (narodna garda): Đura
K. Samardžića, kapetana, Toma A. Samardžića, serdara, Đura S.
Radulovića, barjaktara i Toma T. Odalovića harambašu. Kada ih je
ugledao, bio je iznenađen koliko su se izmenili. U njihovom pogledu
video je duboku mržnju prema svemu što je austrijsko i shvatio koliko
je zločina počinila austrijska vojska.
Rodić se obratio ustanicima pripremljenim rečima optužbe, da su ustanici napravili najteže greške: podigli bunu protiv cara i zakona i izazvali ustanak koji je doveo do prolivanja krvni. Cilj takvog govora bio
je da se izvrši pritisak na ustanike da zatraže pomilovanje od cara i
polože oružje, kako bi se stvorio utisak da Austrija nije kapitulirala,
da su se, konačno, ustanici pokorili Austriji.
Na zahtev o polaganju oružja ustanici su odgovorili “da nikada dok su
živi neće položiti oružje“. Milan Radojičić, najstariji među krivošijskim
kneževima, da bi ublažio ionako napetu situaciju, reče u pomirljivom
tonu da je istina kako su „otišli stranputicom“, ali da su ih na to drugi
naterali. „Vlast iz Boke kriva je za svo zlo“, završio je Milan.
Rodić je ponovio sve zahteve i rekao da će on, ukoliko ga poslušaju,
za njih od cara izmoliti oproštaj i povratak oružja. Rodić je u svom
dnevniku zapisao da mu je Milan na to odgovorio: „E kad ti kažeš da
smo se ogriješili, priznajemo da smo zgriješili i klanjamo se našem
ćesaru i kralju.“ Milan se pokazao kao vešt pregovarač, pa se u
daljim pregovorima njegova reč najviše čula, za šta je imao i podršku
ustanika. Milan je rekao: „Ti poradi da nama do drugog sastanka
ćesar to pošalje napismeno. Može doć ko drugi umjesto tebe, pa
nam sva rabota džabe.“
Postoji više verzija o tome kako su tekli pregovori. Suštinu svake od
njih čini pokušaj Rodića da ustanici popuste što više, a oni ne samo
da nisu popuštali, već su i zahtevali da nijedan Bokelj ne ide u landver (vojnu službu), kao što ni do tada nisu išli, da svakom bez razlike
bude oprošteno i da se ne traži od njih ni odlaganje oružja ni plaćanje
odštete. “Ako car nas neće, nećemo ni biti njegovi.”
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Posle povratka u Risan, Rodić je tražio od grofa Trafea potvrdu za
ispunjavanje ovih zahteva i da se kod cara izmoli za pobunjenike:
- da im milostivo podeli amnestiju
- da se predato oružje opet vrati narodu,
- da sprovođenje domobranskog zakona bude odloženo do daljeg.
Na kraju je zamolio da telegrafskim putem dobije odgovarajuća
ovlašćenja.
Brzojavom je obavešten da će car pomilovati stanovnike Krivošija
čim obećaju poslušnost, a da o pitanju povratka oružja ustanicima
sam odluči prema sopstvenoj uviđavnosti. Pitanje domobranskog zakona rešiće se kada svi izveštaji budu pristigli.
Rodić je znao da ovako nepotpun i nedovoljno jasan odgovor neće
zadovoljiti ustanike, pa je poslao novi telegram u kome je tražio:
prvo, pošto su ustanici izjavili da se pokoravaju, da im se može
dozvoliti slobodno nošenje oružja, i drugo, ukidanje ili bar odlaganja
landvera, bez čega je mir nemoguće postići.
Na Božić, 7. januara, od grofa Trafea, ministra predsednika, dobio je
drugi brzojav u kome se, između ostalog, kaže: „Opunomoćeni ste za
potpunu amnestiju, a povratak oružja objavite kao poslednje, po
vašem nahođenju. Odgađanje uvođenja domobranskog zakona ne
može se rešiti u potpunosti, za to je potrebno vreme. Samim stanjem
na terenu, uvođenje se samo po sebi odgodilo.” Na osnovu ovoga
Rodić je zaključio da je domobranski zakon dešavanjem na terenu
stavljen van snage i da, budući da ima najšira ovlašćenja, može smatrati da su ustanici ispunili svoje uslove i da se pregovori mogu privesti
kraju zaključenjem mira, kojim bi se prihvatili zahtevi ustanika.
Osmog januara Rodić šalje Marka Ćelovića u Krivošije i sa njim poklon ustanicima od 3 tovara soli, vina i duvana i poruku da će se novi
sastanak održati u Knežlazu 11. januara u 11 časova. Ćelović je
predao poklone Milanu Radojičiću i rekao mu da moraju čuvati
Rodića jer mu je glava u torbi, zbog velikog broja neprijatelja koji se
protive zaključenju mira u kome se prave ustupci ustanicima. Zato
je zamolio da 11. januara ponavljaju samo ono što su rekli: „zgriješili
smo”, „duboko se kajemo“,„pokoravamo se caru“ i „molimo za
oprost“.„Ako tako bude”, rekao je Ćelović, „oružje će vam biti vraćeno
i dobićete sve što ste tražili.“
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Milan je poslao poruku Rodiću: „Što zavisi od mene, neka zna da
mu je sigurno, ali moram se sastati sa ostalim vođama i glavarima
radi dogovora.”
Već sutradan je Milan skupio vođe i glavare i započelo je žestoko
većanje, koje je trajalo satima. Kapetan Đuko Kojov i Andrija, njegov
rodjak – obojica Samardžići, govorili su: „Kakvi smo mi pobjednici
kada moramo moliti za milost, a vraćanje oružja je obična prevara.”
Odlučno su se protivili takvom postupku. Većanje se nastavilo. Neki
od vođa su podržali Đura i Andriju, ali je na kraju većina prihvatila
Milanov predlog. Strah od prevare je svakako postojao, ali znajući
Rodića od ranije, verovali su mu svi, pa i Đuro i Andrija. Kapetan
Rodić je nesumnjivo vešto vodio razgovore sa carem i austrijskom
vladom, s jedne strane, i sa ustanicima, s druge strane, i uspeo je
da uskladi njihove zahteve. Konačno je došao istorijski dan za ustanike – 11. januar 1870. godine.
Tog jutra, kapetan Rodić je krenuo uz risanske strane, preko
Grebena, na Knežlaz. Nije imao nikakvu oružanu pratnju, ali su ga
pratili najviši vojni i civilni velikodostojnici iz Boke i Dalmacije. U
Knežlazu su ga čekali okupljeni meštani Krivošija i Ledenica sa svojim vođama ustanka, starešinama i glavarima – svi do jednog
naoružani.
Kapetan Rodić je pozdravio prisutne, a onda pozvao da mu se približe glavari i ostali prisutni. Milan Radojičić mu je odgovorio na pozdrav, a onda je dao Đuku Samardžiću da u ime glavara i naroda
pročita spis sa zahtevima ustanika. Kada je spis pročitan, Rodić je,
preme dogovorenom scenariju, tražio od ustanika da priznaju da su
pogrešili što su ustali protiv cara, njegove vojske i zakona. Milan mu
je na to odgovorio: “E kad ti veliš da smo falili, onda jesmo.” “Jeste li
pogriješili, da li se kajete?”, nastavio je Rodić, a ustanici su odgovorili potvrdno. “Da li se pokoravate i klanjate caru”, upitao je I ponovo
je dobio potvrdan odgovor. A onda je postavio zahtev koji je ustanicima najteže pao – da polože oružje. Poslušali su ga i nevoljno
i ćuteći položili oružje. Ovo je naravno bila samo formalna predaja
oružja, jer je odmah nakon toga Rodić objavio carevu amnestiju ustanika i da mogu uzeti natrag svoje oružje .
Na kraju je Rodić održao govor prisutnima u kome je posebno naglasio da su ustanici dobili veliku carevu milost i velikodušnost jer im
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oprašta pogrešku kada su se pobunili protiv njegove vojske, a puške
im se vraćaju da brane od neprijatelja svoje kuće i granicu carevine.
Kako je mir bio dogovoren, Rodić je zamolio da zajedno uskliknu:
“Živio car!”, što su prisutni prihvatili, a potom je, još glasnije,
odjeknulo brdima iznad Knežlaza: “ Živio mir!”
Posle Rodićevog govora nastalo je opšte veselje. Ustanici i oficiri su
se pozdravljali i čestitali jedni drugima. Svi su bili sretni i zadovoljni.
Došao je toliko željeni mir. Rodić je bio u centru pažnje, svi su mu
bili zahvalni, posebno Krivošijani, koji su iz poštovanja skidali kape i
do zemlje se klanjali. Mir im je bio spas, jer je značio opstanak na
ovim prostorima.
Sastavljen je i zvanični protokol o zaključenju Knežlaskog mira, koji
su potpisali svi iz namesnikove pratnje. Time su ispunili zahtev ustanika da se uslovi pod kojim se zaključuje mir napišu i potpišu. Potpisalo ih je ukupno 17 predstavnika civilne i vojne vlasti Austrije. Neki
od najznačajnih potpisnika Knežlaskog mira bili su: Freiher von
Fluck, namesnik za Dalmaciju, Anton von Ballaran, pukovnik, Peter
von Simić, pukovnik, Emanuel von Budisavljević, sreski komesar,
Nikola Rendić, sreski načelnik, Alfons Kodolitsch, major i, na kraju,
kao sedamnaesti, potpisao se Gabriel Baron Rodić, maršal.
Tako je 11. januara (po pravoslavnom kalendaru 30. decembra)
1869. zavladao mir u Boki i Krivošijama. Krivošijani su izašli kao
faktički pobjednici, svi njihovi zahtevi su bili ispunjeni: stavljen je van
snage zakon o landveru, sačuvali su slobodu, dobili ratnu odštetu.
Car im je sve oprostio, a oni su i dalje ostali njegovi podanici.
Zadarski “Narodni list” je pisao: “Pobjednici su diktirali uslove mira,
koje su u potpunosti prihvatili poraženi – carska vlast.”
Pobeda malog broja ustanika (naspram 100 austrijskih vojnika stajalo je samo 5 ustanika) odjeknula je kao grom po evropskim zemljama i predstavljala je pravu senzaciju.
Za zaključivanje ovakvog mira veliku zaslugu je imao sam car, a još
veću zaslugu treba pripisati generalu Rodiću, koji se izborio i pred
carem i pred Vladom da se prihvati svih pet zahteva ustanika. On je
odmah posle 11. januara pozvao sve izbeglice da se vrate. Amnestirani su čak i oni koji su bili osuđeni na smrt. Vratili su se i Poborani
i Mainjani, koji su se tokom ustanka borili tako što su se držali brda,
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iznenada napadali, a onda se pod najezdom vojske povlačili i sklanjali u Crnu Goru. I njima je oprošteno, kao što im je obećano. Rodić
je sve preduzimao da smiri situaciju u Boki, pa je pristupio smenjivanju oficira koji su ratovali sa ustanicima. Smenio je ratoborne iz
civilne vlasti (u svemu tome mu je pomagao baron Fluk) i tako doprineo izmirenju ustanika i njihovih neprijatelja. Istovremeno je pristupio
rešavanju životnih pitanja: izgradnji porušenih objekata i puteva,
pružanju materijalne pomoći osiromašenom narodu, uvođenju narodnog jezika u škole i sudove, zavođenju javnog reda i dr.
Naravno, za sve što je radio i uradio brinući za interese naroda Boke
i Krivošija bio je optuživan od strane pojedinih austrijskih ministara,
visokih oficira i drugih zvaničnika, koji su govorili da je ponizio
monarhiju, iako je zapravo spasao austrijsku vojsku od dalje pogibije.
A zapravo, svako dalje ratovanje sa Krivošijanima vodilo je u nove
poraze i dalje nepotrebno stradanje austrijske vojske.
Knežlaski mir je značio mnogo za Krivošijane. Zaustavila su se
stradanja i pogibije od zločina austrijske vojske. Uspeli su da
sačuvaju svoja prava i kneževinu u sastavu Ausrougarske. U ustanku
se pokazala njihova izuzetna hrabrost i veština gerilskog ratovanja,
koja ih je dovela do pobede kojoj se divio ceo svet.
Dakle, Prvi krivošijski ustanak nije imao karakter narodnooslobodilačke borbe, niti mu je bio cilj osamostaljenje od Austrije, niti
zahtevi za bilo kakva dodatna prava, već samo da zadrže ona koja su
imali desetinama i desetinama godina, i u tome su uspeli.
Svoju pobedu i pomirenje sa Austrijom Krivošijani su slavili jedan jedini dan, dan kada je potpisan Knežlaski mir. Austrija nije dozvolila
ni veličanje krivošijskih vođa, ni dodelu priznanja, ni podizanje
spomenika palim junacima.
Za razliku od Krivošijana, Austrija je podigla spomenik poginulim austrijskim vojnicima u Prvom krivošijskom ustanku ispod Jankovog sela.
Spomenik je sa izvesnim oštećenjima sačuvan do današnjih dana.
11. Vođe Prvog krivošijskog ustanka
Vojnim operacijama u Prvom krivošijskom ustanku 1869, zapravo
ratom Austrije i Krivošijana, rukovodile .su vojne komande i komandanti. Sa austrijske strane, napade na ustanike u sve tri ekspedicije

Milan Samardžić

369

na Krivošije predvodili su elitni austrijski oficiri na čelu sa Vagnerom,
Auerspergom, Dormošom i drugima. I pored toga, sve bitke koje su
vodili su izgubili.

Krivošije, novinska ksilografija nepoznatog autora, oko 1885.

Vođe krivošijskog ustanka zajedno su činili ustaničku komandu, o
kojoj se malo govorilio i pisalo. Ona je uspevala da tako vešto organizuje odbranu i protivnapade, da je prosto neverovatno kako je
šačica ustanika uspela da savlada toliko brojnijeg i jačeg neprijetelja
i da mu pri tom nanese nezapamćene gubitke. Od ukupno 25000
austrijskih vojnika, koji su učestvovali u napadima na ustanike, ostala
je svega jedna trećina borbeno sposobnih. Poginulo ih je preko
sedam, a ranjeno oko osam hiljada. Ne zna se tačno koliki broj vojnika je preminuo od tifusa, neki su dezertirali, neki su se predali, a
nije mali broj ni onih koji su izvršili samoubistvo zbog takozvanog “
krivošijskog straha”.
Zaista se može postaviti pitanje kako je ta “mala vojna sila” uspela
da se odupre mnogo brojnijem neprijatelu. Dobar deo zasluga pripada ustaničkoj komandi, koja je uspela da i strateški i taktički nadmudri elitne asutrijske generale i nanese im ozbiljne gubitke.
Ono što austrijska komanda nije mogla predvideti je činjenica da
ustaničku vojsku nisu činili sami ustanici, već ceo narod, kome u
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ovom uspehu pripada glavna zasluga. Svaki muškarac nosio je
oružje, bio to samo nož ili handžar ili puška, kupljena ili oteteta od
Turaka. I još nešto, ovaj narod nije bio nepripremljen za ratovanje,
jer su već vekovima veštinu ratovanja sticali u čestim okršajima sa
Turcima.
Ustaničku komandu činili su kneževi i vojne starešine. Kneževe je
birao sam krivošijski narod. Na predlog kneževa, vojne starešine je
postavio general Rodić 1859. Proglasio je harambaše, serdare i barjaktare i postavio Đuka Kojova za kapetana. Sve vreme od te 1859,
kada je imenovao starešine, pa do 1862, kada je premešten u Italiju,
učinio je mnogo toga da starešine obuči veštini ratovanja. Oni su bili
ti koji su zajedno sa kneževima doneli odluku o dizanju ustanka, oni
su razrađivali borbenu taktiku i učestvovali u zaključenju Knežlaskog
mira. Među kneževima se izdvajao Milan Đurov Radojičić, koji je
kao najstariji i najiskusniji bio organizator i vodio sastanke kneževa.
Sastanke vojnih starešina vodio je kapeta Đuko Kojov. Milan i Đuko
su bili ti koji su davali predloge o ključnim pitanjima – Milan, kada je
trebalo donositi odluke o ratu i miru, Đuko, kada je trebalo izraditi
borbenu taktiku i odlučivati o organizovanju odbrane ili napada.
Pored njih dvojice, među vođama ustanka su bili kneževi: Todor
Lazović, Petar Samardžić, Filip Subotić, Tomo Odalović i jedini koji
nije bio knez, ali se istako već u prvom napadu – Simo Samardžić.
Pored vođa, ne mogu se zaboraviti i drugi istaknuti junaci i saradnici
vođa: knez Mitar Krstov, barjaktar Stanko Kojov, istaknuti borac
Stevo Mitrov Krilati, Jovan Tomov, Pusja Mijatov, kao i mnogi drugi
Samardžići. Naravno, bilo je i većih i manjih junaka iz svih krivošijskih
bratstava, ali su junaci bili svi, ceo narod Krivošija i Ledenica.
Svaki kraj Krivošija imao je svoje predstavnike u Glavnoj komandi,
Ledenice dva, donje Krivošije dva, gornje Krivošije tri predstavnika.
Ovakav delegatski sistem bio je od izuzetnog značaja za donošenje
zajedničkih odluka, za svaku akciju ustanika preduzetu na području
Krivošija i Ledenica. Vojne akcije predvodile su vojne starešine serdari i barjaktari, na čelu sa kapetanom Đukom i harambašom Tomom
A. Odalovićem. Sastanci glavne komande i vojnih starešina održavani su u strogoj tajnosti. I pored toga, kao i u svako drugom ratu i
ovde je bilo izdajnika, ali su na sreću takvi bili retkost.
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Narod Krivošija je na Zvečavskoj skupštini, na kojoj su prisustvolvali
i Ledeničani i Ubljani, hrabro odlučio da se suprotstavi austrijskoj sili,
a zatim položio zakletvu u Dragaljskoj crkvi da se pred bogom kune
u spremnost na dizanje ustanka. Ubljani nisu učestvovali u Prvom
krivošijskom ustanku, pa tako nisu ispoštovali ni odluku Zvečavske
skupštine ni zakletvu položenu u dragaljskoj crkvi. Iskupili su se svojim hrabrim učešćem u Drugom krivošijskom ustanku.
Fotografija sedmorice vođa krivošijskog ustanka, koji su zapravo
predstavljali glavnu komandu Krivošijskog ustanka, sasvim slučajno
je pronađena nakon Prvog svetskog rata u Senti, u muzeju “Joakima
Vujića”.
Ova zajednčka fotografija nastala je 1871. na proslavi rođenadana
Mirka, sina knjaza Nikole. Na proslavu su pozvani najugledniji Srbi
iz svih krajeva, među njima i vođe Prvog krivošijskog ustanka, koje
su se odazvale pozivu i u kompletnom sastavu došle na Cetinje. Srpsko namesništvo iz Beograda poslalo je delegaciju na čelu sa
namesnikom Ristićem, koji se sastao sa vođama ustanka i čestitao
im slavnu pobedu, koja je oduševila celo Srpstvo i izenenadila ceo
svet. U sprskoj delegaciji se nalazio i fotograf iz Vojvodine, koji je
iznad urađene fotografije napisao “Vođe Krivošijskog ustanka”, a
ispod slike naveo imena vođa prema njihovom rasporedu. Kopije ove
fotografije nalaze se danas ne samo u srpskim nego i u muzejima
drugih slovenskih država. Koliko mi je poznato, original se danas
čuva u muzeju na Cetinju.
Kapetan Đuko Kojov Samardžić
Rođen je 1824. u Poljani, zaseoku ispod Crkvica, kao najstariji sin
Koja Andrijina, Damjanovog potomka. Još od ranih momačkih dana
nosio je oružje, imao je handžar i pušku kremenjaču i učestvovao u
odbrani Krivošija od Turaka, pa i od upada Kruševčana. U tim borbama pokazivao je izuzetnu hrabrost i veštinu i kao dobar taktičar
uspevao je da iznenadi neprijatelje. Mlađe je podučavao u rukovanju
oružjem, puškom i handžarom. Krivošijani su cenili njegovu hrabrost
i vojnu veštinu i isticali ga kao svog prvaka među vojnicima. Godine
1859. general Rodić ga, na predlog Krivošijana, postavlja za
kapetana – komandanta “narodne garde” u Krivošijama. Namera i
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želja generala Rodića je bila da formiranjem „narodne garde“ u Boki
sam narod čuva granice Austrije na južnom Jadranu.
Kapetan Đuko uspešno je vršio svoju funkciju. Svako od Krivošijana
se odazivao na njegov poziv i izvršavao zadatak koji mu je postavljen. General Rodić je bio zadovoljan kako Krivošijani uspešno čuvaju
ovaj kraj, pa je s vremena na vreme dolazio da obiđe Krivošije ili bi
pozvao kapetana Đuka da ga obavesti o stanju na prodručju
Krivošija.
Đuko je bio pismen, samouk. Kako je general Rodić rođen u Vrginmostu 1812. u pravoslavnoj porodici, sa kapetanom Đukom je
održavao prepisku na ćirilici.
Đuko se ispred svih meštana Dragalja obratio generalu Rodiću sa
molbom da Austrija odobri sredstva za izgradnju crkve na Dragalju.
Uz ćesarovu pomoć i pomoć Austrijska vlade, ova crkva je
podignuta. Kao veoma pobožan čovek i sam je pomagao krivošijske
crvke. a 1890. kupio je zvono za Crkvu u Dragoševu, u donjim
Krivošijama. Ovo zvono i danas zvoni na dragoševskoj crkvi.
Nakon neuspešnog trećeg napada na ustanike, u novembru 1869,
Jonin, tadašnji ruski konzul u Dubrovniku, u izveštaju svojoj vladi
između ostalog piše: “U ovim krajevima dobijaju sve veću slavu i uticaj ljudi koji su komandovali ustanicima Samardžić i Porobić.
Samardžić (kapetan Đuko Kojov Samardžić, prim. autora) se, kako
tvrde, školovao u vojnoj školi u Beogradu.” Đuko Samardžić se nije
školovao ni u Beogradu ni bilo gde drugo, kao što ni čin kapetana
nije dobio van Krivošija. Utoliko je bilo neverovatnije za tadjašnje
vojne stručnjake širom Evrope, da jedan samouki vođa nekog malog
plemena može strateški nadigrati celokupnu carsku austrijsku vojnu
komandu.
Zbog ovoga je nakon završetka Prvog krivošijskog ustanka bio pod
stalnom prismotrom austrijskih vlasti. Uoči drugog Krivošijskog ustanka 1881. “sklonjen” je u ugarski zatvor, gde je proveo 4 godine.
Kapetan Đuko je učestvovao u svim u to vreme bitnim događajima
vezanim za Krivošije. Bio je predstavnik Krivošija u delegaciji
bokeljskih ustanika, koja je 5. oktobra pred izbijanje Prvog krivošijskog ustanka išla da traži pomoč od Crne Gore. Jedanaestog januara 1870, u Knežlazu, učestvovao je u pregovorima vođa ustanka i
predstavnika Austrije o uslovima zaključenja mira. Sa ostalim
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vođama ustanka, na poziv knjaza Nikole, prisustvovao je 1871.
proslavi rođendana knjaževog sina Mirka na Cetinju .
Saradnja između Krivošijana i Crne Gore datira još od pre Grahovske bitke1858. Jedan od posrednika u toj saradnji bio je i Đuko,
koji se na poziv kralja Nikole redovno odazivao i uticao da Krivošijani
učestvuju u velikom broju u Grahovskoj bici 1858. Po nekim podacima, na Grahovcu se borilo blizu sto Krivošijana. Doprinos Đuka
Kojova u saradnji sa Crnogorcima u ovom vremenu bio je veliki i
posebno cenjen.
Knjaz Nikola je izuzetno cenio njegove kvalitet kao čoveka koji je
održavao dobre odnose između Krivošija i Crne Gore i njegove
izuzetne zasluge kao kapetana u mnogim bitkama. Zapravo, knjaz
Nikola i kapetan Đuko su bili u prijateljsko-rodbinskim odnosima, jer
je Đukova druga žena Gošna bila od Vukotića, u srodstvu sa knjeginjom Milenom. To je bio jedan razlog više da se i pre i posle Krivošijskog ustanka 1869. relativno često susreću. Kad god bi knjaz došao
u posetu Grahovu, slao bi poruke Grahovljanima da pozovu Đuka,
kako bi razgovarali o prilikama u Krivošijama. Grahovaljani su se
trudili da što bolje dočekaju knjaza, srdačno i veselo, i uz pesmu dobrih guslara, koje je knjaz rado slušao.
Prilikom jednog od susreta knjaza Nikole i Đuka u Grahovu, Đuko
mu reče da u Dragalju živi mlad i odličan guslar Kiko Tička
Samardžić, i da će ga sledećeg puta kada dođe u Grahovo po knjaževom pozivu povesti sa sobom. Tako je i bilo. Prilikom sledećeg
poziva, Đuko je u Grahovo stigao sa Kikom. Posle ceremonije
dočeka i razgovora, došao je red i na guslara. Kiko je i glasom i guslanjem i izborom pesme toliko oduševio knjaza, da mu je ovaj uručio
prigodan poklon, a Đuku je rekao: ”Sledeći put kada dođeš u Grahovo, sa tobom obavezno neka dođe i Kiko.”
Kao znak velikog uvažavanja, kralj Nikola je Đuku poklonio sto perpera iz prve kolekcije kovanog zlatnog novca, izrađene 1906. u Crnoj
Gori. Umro je 1910. godine.
I mlađi brat Đukov Stanko Kojov isticao se po svojoj hrabrosti i borbenosti u vojnim akcijama. Uz to je održavao dobru komunikaciju sa
nacionalnim vojnim vlastima u celoj Boki, pa mu je general Rodić dodelio zvanje barjaktara. Za barjaktare su se birali najhrabriji, jer su
sa barjakom u ruci uvek bili u prvim borbenim redovima. Njegovo ju-
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naštvo se pročulo ne samo u Boki, već i u Crnoj Gori i Hercegovini.
Kada je u novembru 1869. već bilo izvesno da će Austrija napasti
Boku, krivošijski kneževi su odlučili da Stanka, kao uvaženog borca,
pošalju u Grbalj, Maine, Brajiće i Pobore i da se tamo kao ”junak sa
junacima“ dogovori o oružanom otporu. Stanko se sa vođama „narodne garde“ iz ovih mesta brzo dogovorio. Čvrsti u vjeri, zakleli su
se svi zajedno da će se boriti dok ne povrate svoja prava i slobodu.
Stanko se od prvog dana ustanka junački borio od Grebena do Zagvozdka i Dragalja. Kao junak poginuo je u drugom napadu Austrije
u Dvrsničkom ždrijelu, u novembru 1869. Njegovo ime ostaće večito
zapisano u istoriji Krivošijskog ustanka i Krivošija.
Pule Maškov i pop Marko
Pule Maškov Samardžić, među Krivošijanima poznat kao najhrabriji
borac protiv Turaka, rođen je 1817. u gornjim Krivošijama. Od rane
mladosti je zavoleo oružje i od svog handžara se nije odvajao. Izrastao je u stasitog i hrabrog momka, koji je u svakom momentu, u
svako doba dana ili noći bio spreman da brani krivošijsku nejač od
neprijatelja. Do sukoba sa Turcima najčešće je dolazilo u Bijeloj gori
i u Dragaljskom polju. Pule je organizovao četu koja je upadala na
tursku teritoriju Hercegovine, napadao turske karavane, kuće aga i
begova i vraćao se sa bogatim plenom i posečenim turskim glavama.
Bio je strah i trepet za Turke u Hercegovini. Na putu kojim je trebalo
da prođe, Turci bi postavljali zamke “sačekuše”, ali je on uspevao da
prozre njihove namere i da ih preduhitri. U direktnim okršajima sa
Turcima, ludo hrabar kakav je bio i pri tom izuzetno spretan, uvek je
izlazio kao pobednik. Svakako, hrabrost nije bila njegova jedina vrlina. Pule je nadasve bio mudar ratnik, a u narodu se zato i kaže:
“Uvek su junaci pametnima konje vodili.”
Pop Marko Samardžić je uživao jedinstven ugled u narodu ne samo
kao sveštenik, već I kao pametan i mudar, a pri tom i veoma hrabar
čovek. Rođen je u prvoj deceniji devetnaestog veka, a tačna godina
nije poznata. Služio je bogu i narodu, okupljao, savetovao, mirio, a
kada je pretila opasnost od Turaka umeo je preko svešteničke odore
da pripaše handžar, pokupi četu i bori se sa Turcima na njenom čelu.
O popu Marku pisao je i francuski pisac Kavije Marnije: “Na čelu ove
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ratoborne zajednice pastira nalazi se pravoslavni pop koji je među
njima ima isti autoritet kao vladika među Crnogorcima. On je jednovremeno njihov duhovni kao i svetovni starešina, njihov savetnik,
u teškim prilikama njihov general u borbama.”
Pule i pop Marko, prvi kao najhrabriji, a drugi kao najpoštovaniji
među Krivošijanima i njihov moralni predvodnik, velikom zulumćaru
Omer-paši Bečiću predstavljali su glavnu smetnju i on nije odustajao
od namere da ih se reši.
Najpre je 1848. Bečić pokušao da namami Pula kod sebe u posetu
i na prevaru ubije. Pozvao ga je na Omutić, na dogovor o prestanku
sukoba, kako između njih dvojice tako i između Krivošijana i
hercegovačkih Turaka. Dao je svoju “tursku reč tvrdu” da mu garantuje bezbednost. Bečić nije potcenjivao Pula. Bio je svestan da ako
ga nesmotreno napadne, velika je veovatnoća da “će mu sa ramena
odleteti glava”. Pule je prihvatio poziv, morao je pokazati da se ne
boji ni paše ni njegovih Turaka i otišao je sa svojom družinom na
Omutić. Kada mu je Bečić kao “srdačan” domaćin ponudio da ostane
na konak i da odabere odaju u kojoj će spavati, Pule mu je odgovorio: “Gde ti spavaš tu ću i ja.” Legli su pored ognjišta, sa jedne strane
Pule, sa druge strane Bečić. Pule se nije odvajao od oružja i naravno
da spavanja nije ni bilo. Ovu igru nadmudrivanja opet je dobio Pule,
koji se sa družinom živ i zdrav vratio u Krivošije.
Naredne godine Omer-paša poziva popa Marka da dođe kod njega
na Omutić. Ubedio ga je da mu garantuje bezbednost i poručio da
sa sobom povede i Pula. Pule je posedovao pronicljivost i umeo nepogrešivo da predvidi događaje i odmah je prozreo Turčinovu
nameru i odbio da ide. Uporno je odgovarao popa Marka da i on
odustane govoreći mu: “Živu glavu iznijeti nećeš.” Pop Marko,
verovatno iz velike želje da sukobi sa Turcima i stradanja Krivošijana
konačno prestanu, nije ga poslušao. Kada je nastavio da ubeđuje
Pula kako ipak treba da pođu zajedno, Pule mu je uzvratio rečima:
”Ja sa tobom ne idem, jer ako odem ko će te osvetiti?”
Tako se pop Marko u pratnji svoja tri sinovca: Draga Miloševa,
Dukana Golubova i Marka Krstova uputio na Omutić i desilo se upravo ono što je Pule predvideo.
Po stizanju na Omutić, sinovci su ostali kod Omera da prenoće, dok
je pop Marko sa seizom produžio do Kusida da prenoći kod odive.
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Sutradan u povratku, kada se sa seizom primakao Omerovoj kuli, sa
kule su ih dočekali nišani i pop Marko je pogođen, pao je sa vranca,
a seiz je jedva izvukao živu glavu. Omer-paša je posekao glave i
popa i trojice momaka, a potom sve četiri glave poslao travničkom
veziru. da okiti zidine svoje kule.
Majke i žene poginulih morale su da podmićuju Omer-pašu kako bi
im dozvolio da preuzmu tela poginulih. Omer im ipak nije dozvolio
da ih prenesu i sahrane u Krivošijama, pa su sahranjeni u zajedničkoj
grobnici kod Nikoljske crkva u Grahovu.
Pogibija popa Marka bila je veliki gubitak za čitavo pleme. Teško je
bilo prežaliti njega i njegovu družinu. Punu godinu dana nakon njegove pogibije, svi muškarci nosili su crninu na kapama, a devojke
pored crnine imale su raspletene kose.
O ovoj žalosti sačuvana je tužbalica sestre popa Marka. Postoje dve
verzije. Jedna je sačuvana u Berberovićevoj, a druga, dole izložena,
u zbirci Vuka Karadžića (Vukova prepiska, knjiga VI, Beograd 1912).
TUŽBALICA SESTRE POPA MARKA SAMARDŽIĆA
Pusta glasa, a zla časa, sestri tavnoj
što joj svanu na uranu brate rano!
Da si bijedan poginuo, jaoh meni!
Rusu glavu izgubio, lele, lele!
Sa tri lovca, tri sinovca, jaoh đeco!
Ah, na vjeru, al prevaru, pope brate!
Od dušmana Nikšićana, za to znaće
Koji jade take grade, jad im u dom!
Naši momci sa uskoci četovaće,
Osvetiće, pozlediće sestra rane.
Al te više dići neće, aoh brate!
Kuku brate, puna usta, uh mi jutros!
Moje sunce nad svijetom, sunce pope!
Svecu sliko, bracka diko, dični brate!
usta kosa kao rosa, žarko sunce,
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Niz ramena raspletena, sveta maglo,
češljana rasćetana, naš sjedino!
Tvoje oči, svete moći, duovniče!
Tvoje grlo, neumrlo, naš andjele!
Jezik divan, Bogu priman, čuj, o Bože!
Divne ruke, izvedene, bracko krilo!
Svetom vodom omiveno, ljudska vilo!
Strašne tvoje bogomolje, Apostole!
Divni grade na oltare, bracka diko!
Naš javore na sabore, mudra glavo!
Mirokove u kmetove, oštra sabljo!
Uzdanice na granice, naš sokole!
Sveštoznanče, naš junače, aoh, pope!
Što hće stanak sa Turcima? Pope, pope!
Što na vjeru pođe njima? Zašto, pope?!
Zar ne znade za te jade? Jad me znao!
Da su Turci prekrvnici, Bog ih kleo!
Vazda bili našoj ruci, da l ne znade?
Od Lazara, našeg cara, rane ljute,
Srpske majke ocrnili, nama crno!
Zlo bilježje, svud mramorje, aoh pope!
Međom kolac, grob u dolac, vitezovah.
Suze rone, prsiji biju, ostrižene.
Kako Bože, trpjet može, volja Tvoja?
Skutom tresni, zemljom stresni, Rajski caru;
Utop Turke u zle muke, nevjernike!
I osveti jadne Srbe, Božja pravdo!
Neka pod mač vrag zaplače, ja kukala!
Zlobno šjeme, tursko pleme da nestane,
s našeg kraja i ognjišta, Bog ih kleo!
Srpskom sinu neka vrate đedovinu.
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Krivošijani su tražili osvetu i sve oči su bile uprte u Pula Maškova.
Pule ih nije izneverio. Koliko god da je znao šta će se popu Marku i
njegovoj pratnji desiti u poseti Bečiću, njihova pogibija ga je teško
pogodila. Pripremao se za osvetu koja je ubrzo i došla. Kada je Bečić
sa svojom četom krenuo da pljačka i pali Grahovo Pule ga je sačekao
sa svojom družinom. U žestokom obračunu Pule je odsekao glavu
Omer-paši Bečiću i njegovom sinu Nušku. Ostale Turke posekla je
Pulova družina. Omerovu glavu poslao je travničkom veziru, sa
porukom da je stavi pored glave popa Marka. I tokom prvog Krivošijskog ustanka Pule se pokazao kao neustrašiv junak. Ne zna se tačan
broj austrijskih vojnika koji su stradali od njegove puške kremenjače.
Milo Pajov Samardžić mi je pričao o njegovim podvizima. Jednom je
potpuno sam napao grupu austrijskih vojnika i ubio dvojicu. Uspeo
je i da zapleni pušku ostragušu. Ostraguša je u to vreme bila najbolja
puška, imala je punjenje na zatvaraču, a ne na cevi kao kremenjača.
To je bila prva puška ostraguša osvojena u ustanku.
Nakon završenog Prvog krivošijskog ustanka, Pule je nastavio da se
obračunava sa Turcima i brani narod od turskog zuluma. Umro je
1887. godine. Kažu da je posekao 26 turskih glava. Krivošije su i u
vreme postojanja kneževine i kasnije rađale junake “sve bolje od boljeg”, ali je samo jedan stajao i ostao ispred svih – Pule Maškov
Samardžić.
U znak sećanja i zahvalnosti ovom izuzetnom junaku, udruženje
Samardžića je prilikom svog prvog sabora 1997. postavilo i otkrilo
spomen-ploču Pulu Samardžiću, kod crkve u Dragalju.
12. Crna Gora i krivošijski ustanak
Kada je 1869. buknuo ustanak u Boki, carska Austrija nije sumnjala
da će narodni otpor lako i brzo ugušiti. Naprotiv, ustanak ne samo
da nije bio brzo ugušen, već se rasplamsao u Poborima, Mainama,
Brajićima, Krivošijama i Grblju. Sada već poljuljana, Austrija je
smatrala da je sve to rezultat podrške Crne Gore ustanicima.
Da bi se ovo zaustavilo, general Vagner šalje na Cetinje kapetana
Temela, koji prenosi kralju Nikoli jasnu poruku da se Crna Gora ne
sme mešati u ovaj sukob i da radi očuvanja dobrih odnosa sa
Austrijom mora ostati neutralna.
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Knjaz Nikola mudro uvažava sugestije austrijskog izaslanika i
obećava da će Crna Gora u ovom sukobu biti neutralna i da će u
pograničnom delu, a posebno prema Krivošijama, postaviti zaštitini
pojas, kako bi se seprečio svaki prelazak pobunjenika, a u slučaju
da se oni ipak nađu na teritoriji Crne Gore, biće im oduzeto oružje.
Sam Knjaz Nikola je lično garantovao poslušnost svih Crnogoraca u
izvršenju njegovih naredbi.
Austrija je, primirena ovakvim stavom, sa uvažavanjem prihvatila
odluku knjaza Nikole, čime su obezbeđeni uslovi za nastavak
saradnje dve zemlje.
Stanje na terenu, gde su ustanici uspešno odbijali napade austrijske
vojske posebno u Krivošijama, austrijskoj vladi je izazivalo sumnju u
iskrenost Crne Gore i njenog knjaza. Da se odnosi sa Austrijom ne
bi komplikovali, knjaz Nikola 30. oktobra 1869. saziva sednicu
Senata, koji potvrđuje sva prethodna obećanja knjaza Austriji i
donosi ukaz kojim se Crnogorcima najstrože zabranjuje učešće u
ustanku, kao i pružanje bilo kakve vojne pomići. Pri tome, knjaz još
nudi austrijskoj vladi da lično posreduje u smirivanju ustanka, ali
Austrija kao velika monarhija naravno ne prihvata predlog, svesna
da bi to bilo isto što i priznavanje nemoći.
Početak borbi i haranje austrijske vojske dovelo je do velikog talasa
izbeglica koje su našle sklonište u susednoj Crnoj Gori. Prihvatanje
izbeglica je sam knjaz prećutno odobrio i pored realne mogućnosti
da se time Crna Gora zameri Austriji. Veći broj izbeglica smešten je
u Grahovu, Trubjeli, Kasidama, Cucama, a manji broj, i to uglavnom
iz Krvošija, našao je utočište u Hercegovini.
Početkom novembra 1869. u Crnoj Gori se nalazilo 5000 izbeglica
iz Boke i Krivošija, a krajem tog meseca čak dvostruko više. Ovoliki
broj izbeglica trebalo je i smestiti i prehraniti, što je u tadašnje vreme
svakako bio veliki teret za siromašnu Crnu Goru.
Ustanak je izazavao veliko interesovanje i podršku Crnogoraca.
Osim što su prirodno bili zbliženi istom nacionalnošću i jezikom,
istom pravoslavnom verom, običajima i vekovnim prijateljstvom,
između ovih naroda postojala je i tradicija uzajamnog pomaganja i
borbene saradnje. Tako je u bici na Grahovcu 1858. protiv Turaka
učestvovao ne mali broj Krivošijana.

380

Milan Samardžić

Još ranije,1853, kada je Derviš-paša pošao sa vojskom na Grahovo,
Turci su zauzeli Grahovsko polje, a nejač kao i najveći broj
Grahovljana uspeo je da se skloni u Krivošije i Krnju Jelu. U
grahovskoj kuli ostao je samo vojvoda Ante Daković sa pedesetak
ljudi. Kada su Turci zapalili kulu, Grahovljani su uspeli da pobegnu u
jednu pećnu, ali su se ubrzo morali predati znatno brojnijim Turcima.
Istovremeno su Turci izvršili napad na Krnju Jelu, koja je odbranjena
zahvaljujući velikoj pomoći Krivošijana na čelu sa Đukom Kojovim
Samardžićem. Crnogorci ovu pomoć nisu zaboravili, i nije ih bilo
lako sprečiti da sami stupaju u redove ustanika, niti da im pružaju
drugu pomoć. Kako su Krivošijani pružali pomoć Grahovljanima
tokom vojevanja sa Turcima, tako su i Grahovljani pomagali
Krivošijane i tokom Prvog i tokom Drugog krivošijskog ustanka.
Knjaz Nikola je dobro poznavao svoj narod da bi očekivao da će bilo
kakvo naređenje protiv interesa ustanika biti izvršeno, pogotovu kod
Grahovljana i Cuca, najbližih komšija.
Kako su napadi austrijske vojske na ustanike postajali sve žešći,
stanovnici susednih mesta Cuca, Grahova, pa čak i Hercegovine,
pružali su ustanicima pomoć i ljudstvu i u naoružanju, i to u najvećim
borbama koje su se vodile u Dvorničkom ždrijelu, gde su Austrijanci
pretrpeli najveće gubitke. Za ovu pomoć knjaz , naravno, „nije znao“.
Da se ne bi desilo da Crna Gora uđe u borbu na dva fronta, knjaz je
barem donekle morao obezbediti izvršenje „zvanične odluke Senata“
i njegovih naredbi. Uvedene su kaznene mere za plemenske
starešine ukoliko dopuste „...da neko od našijeh ide u pomoć
ustanicima“. Onima koji se pridruže ustanicima pretile su zatvorske
kazne. Podaci o izricanju kazni onima koji ne poštuju knjaževe
naredbe prikazani su predstavnicima Austrije i velikih sila, kao
konkretan dokaz da je Crna Gora dosledna u neutralnosti.
Sve to nije razuverilo Vagnera, a time ni civilnu ni vojnu vlast Austrije
da uspeh ustanika nije u vezi sa podrškom Crne Gore, koja ih u tome
vešto obmanjuje. Ipak, i pored toga što je raslo neprijateljstvo prema
Crnoj Gori, najviši organi Austrije nisu bili za narušavanje
dobrosusedskih odnosa, kako se Crna Gora ne bi još više približila
Rusiji.
Mera kojom se zahteva predaja oružja ustanika koji bi prešli u Crnu
Goru u praksi je zaista primenjivana. Kada su jednom prilikom

Milan Samardžić

381

ustanici, povlačeći se ispred austrijske vojske, pokušali da pređu
granicu i odbili da predaju oružje, bili su zadržani i prelazak im je bio
zabranjen. Austrijska vojska je ovo iskoristila i prinudila ih na predaju.
S druge strane, dešavalo se da u sukobima sa ustanicima i austrijski
soldati pređu na crnogorsku teritoriju. Knjaz Nikola je oštro
protestovao protiv ovakve povrede granice i jasno stavio do znanja
Austriji da, ukoliko nastavi sa povredom crnogorske teritorije, neće
biti u stanju da zabrani svom narodu da se umeša u ustanak. Ubrzo
se austrijska vlada i zvanično izvinila knjazu za povredu crnogorske
teritorije.
Preduzete mere za očuvanje diplomatskih odnosa Crne Gore i
Austrije bile su delotvorne i učinile su da Austrija obustavi optužbe
protiv Crne Gore, ali su, s druge strane, ugrozile odnose sa
ustanicima.
Ipak, sa pobedama krivošijskih ustanika u borbama sa austrijskom
vojskom rastao je i njihov ugled među Crnogorcima. Sve više je bilo
onih koji su smatrali da ih treba pomagati, dok su drugi branili
neutralnost. Došlo je do podele i u samom Senatu. Vojvoda Ivo
Radonjić i njegove pristalice zahtevali su da se ustanicima pruži i
vojna i politička pomoć, dok su oni okupljni oko Boža Petrovića,
tadašnjeg predsdnika Senata, kao i sam knjaz Nikola, bili za
neutralnost Crne Gore.
Pored zvanične politike neutralnosti, nezvanično, sam knjaz Nikola
je bio više nego dobro upućen u stanje na ratištu. Čak i jedan od
vođa Krivošijskog ustanka kapetan Đuko Kojov Samardžić slao je
glasnike na Cetinje i pismeno obaveštavo knjaza o svakom napadu
i neuspesima austrijske vojske. S druge strane, knjaz Nikola je preko
sopstvenih izvora dolazio do veoma važnih informacija za ustanike,
kao o tome kada general Vagner, a kasnije Auersperg, planira
napade na ustanike, posebno na Krivošijama.
Po skalpanju Knežlaskog mira, u martu 1870, na poziv kralja Nikole,
kapetan Đuko je došao na Cetinje, gde mu je knjaz lično čestitao na
velikom uspehu ustanika i poručio da prenese pozdrave svim
Krivošijanima.
Dakle, zvanično, u Prvom krivošijskom ustanku Crna Gora je bila
neutralna. Nezvanično, može se zaključiti: prvo, da su pobunjenici u
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Krivošijskom ustanku dobili veliku pomoć iz Crne Gore u oružju,
municiji i hrani i, drugo, da su u ustanku učetstvovale dobrovoljačke
čete iz Crne Gore i Heregovine. Čete Milana Krivokapića iz Cuca i
Stojana Kovačevića iz Hercegovine su zajedno sa ustanicima
porazile austrijsku vojsku u Dvorničkom ždrijelu, gde je stradalo više
od 2000 austrijskih vojnika. Kao treće (ili kao prvo), Crna Gora je
primila preko 5000 izbeglica iz Boke i Krivošija. Nakon zaključenja
Knežlaskog mira, većina izbeglica se vratila u svoje domove, dok su
se oni koji su ostali tokom ustanka bez imovine uglavom nastanili u
Crnoj Gori. Brojni potomci ovih izbeglica, u prvom redu Krivošijana,
i danas žive u Grahovu, Nikšiću i drugim mestima Crne Gore i
Hercegovine.
Većina naših istoričara procenjuje da bez pomoći Crne Gore i
Hercegovine teško da bi Krivošijani izvojevali pobedu u Prvom
krivošijskom ustanku 1869.
13. Rusija i krivošijski ustanak
Mada je pažljivo pratila dešavanja u Boki, zvanični stav Rusije nakon
izbijanja Prvog krivošijskog ustanka protiv Austrije je bio da je to
unutrašnja stvar Austrije. Austrijska vlada, s druge strane, nije se
libila da optuži Rusiju, da njeni agitatori i diplomate podstiču narod
Boke na ustanak.
Pobuna šačice ustanika, sama po sebi, za Rusiju nije ni mogla biti
važna, osim koliko je mogla postojati opasnost da se ne izazove
sukob između Austrije i Crne Gore i ne dovede do većih sukoba na
Balkanu. To bi značilo da bi se i Rusija morala aktivno uključiti radi
zaštite Crne Gore kao i svojih interesa, a za to nije bila dovoljno
spremna. Knjazu Nikoli je savetovano da izbegava sve što bi moglo
uvući Crnu Goru u oružani sukob sa Austrijom, a sama Rusija je
nastojala da ne zateže odnose sa Austrijom i Turskom.
O razvoju događaja u Boki, a posebno u Krivošijama, rusku vladu je
revnosno obaveštavao ruski konzul u Dubrovniku Aleksandar Jonin.
Bio je poznat po predanosti u zastupanju interesa slovenskih naroda
na Balkanu, a lično je bio fasciniran ustanicima. Zbog ovakvog stava
austrijske vlasti su ga optuživale da ima značajan uticaj na ustanak
u Boki.
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Joninovi izveštaji su posebno zanimljivi, u njima se mogu naći
podaci o događajima sa ratišta kojih nema u drugim izvorima. U
izveštaju od 23. septembra 1869. o stanju u Boki, kada Austrija još
nije počela da napada ustanike, piše: „Tvrđava Dragalj, blizu Risna,
opsadirana je od strane ustanika. Pre tri dana, odred vojnika na čelu
sa jednim kapetanom pošao je u ovu tvrđavu da bi je snabdeo
prahom i provijantom. Ustanici su napali ovaj odred, ubili 10 vojnika
i kapetana, a ostale vojnike naterali u bekstvo.“
Nešto kasnije, kada su krivošijski ustanici naneli velike gubitke
Austriji, Jonin obrazlaže šta bi Austrija mogla da uradi: „ ...da bi
objasnila Bokeljski ustanak predstoje dva puta: prvi se sastoji u tome
da se priznaju vlastite greške i nepsosobnost i, drugi, da se Rusija i
Crna Gora optuže za intrige i pomoć. Od ova dva puta Austrijanci su
se operedelili za ovaj drugi. Vagner će verovatno povesti pregovore
i nastojati da stvar zataška, a svetu predstaviti da carevi podanici
nisu ništa krivi, a to što su se digli na ustanak čine po nagovoru
drugih, u prvom redu Rusije. Tako će ustanicima biti oprošteno, ali
će stvar ostati na istom položaju, na kojem je bila i pre ustanka.“
Izveštaji Jonina pokazuju da je on više nego dobro poznavao prilike
u Boki i da je sa tačnošću predvideo dalji tok događaja.
Sem Jonina kao diplomate, za krivošijski ustanak 1869. protiv
Austrije interesovanje su pokazivali i ruska javnost i ruski istoričari.
Tako ruski istoričar V. N. Kondračev, u svojoj knjizi „Istorija ustanka
u Boki 1869.“, objavljenoj u Moskvi 1958, piše: „Austrijska armija je
bila potpuno demoralizovana. Vojska je duhom pala. Oficiri su javljali
da vojnici boluju od krivošijske strave. Oficiri austrijskih pukova su
molili da ih premeste u druge pukove. Sada je već gornja strana
severne polovine Boke potpuno ostavljena na raspolaganje
Krivošijanima.“ O samim Krivošijanima Kondračev piše:
„Stanovništvo Krivošija se uvek razlikovalo od stanovnika primorskog
dela Boke svojim patrijahalnim načinom života. Svi zavojevači su
samo nominalno vladali Krivošijama, Krivošijani nikada nisu bili u
položaju kmetstva.“
Sve ovo ukazuje da su događaji u Boki te 1869. praćeni u Rusiji sa
valikim interesovanjem, a uspesi krivošijskih ustanika nailazili na
odobravanje i oduševljenje u ruskoj javnosti.
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14. Francuska i krivošijski ustanak
Ustanak u Boki, a posebno uspesi ustanika u Krivošijama uznemirili
su evropsku javnostu, pa i francusku. Razlog ovoj zabrinutosti bio
je strah da se ustanak ne proširi na Dalmaciju, ili čak na širu teritoriju
uvek nemirnog Balkana. Tokom Prvog krivošijskog ustanka diplomatski predstavnici francuske iz Mostara, Sarajeva, Dubrovnika i
Skadra redovno i opširno su izveštavali svoju vladu o razvoju
događaja u Boki. Izveštaje su slali francuski konzuli: iz Mostara,
Moro, 7. oktobra 1869, a pre njega 1. oktobra konzul iz Dubrovnika
šalje Parizu izveštaj o nemirima i borbama u Krivošijama. Potom pristižu izveštaji iz Skadra, Sarajeva. Konzuli iz Mostara i Sarajeva isticali su odjek ustanka u Hercegovini i pisali o merama koje su
preduzimale turske vlasti u cilju sprečavanja širenja ustanka. Konzul
iz Skadra obaveštavao je o povezanosti ustanika i Crne i Gore.
Francuska vlada je insistirala na detaljnom izveštavanju i razmatrala
svaku pojedinost vezanu za ustanak sve iz bojazni da nemiri u Boku
ne prerastu u opšti ustanak Južnih Slovena u cilju oslobođenja i ujedinjenja, što bi najpre ugrozilo integritet Turske i Austrougarske, a
potom i Francuske.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske Tur Dovern smatrao je da je
ustanak lokalizovan na usko područje i da će preduzete mere austrijske vlade dovesti do njegovog smirivanja. Ministra je zapravo
umirio izveštaj iz Dubrovnika, gde je stajalo: „Okrug dubrovački i
drugi katolički okruzi u Dalmaciji i dalje su u miru, nemiri su samo u
Kotorskom okrugu u kome većinom žive pravoslavni Sloveni.“
Uloga Crne Gore i njena pomoć ustanicima, sa kojom se stalno
špekulisalo, još više je podstrekivala strepnje Francuske. Moro
navodi: “Nekoliko sela ne bi moglo odoleti regularnim i dobro komandovanim trupama, pa vrlo verovatno da su podržani od Crnogoraca,
Hercegovaca i uskoka.” Moro dalje piše koliko je položaj austrougarske vojske otežan jer general Vagner, osim što se bori protiv
ustanika, mora da se bori i protiv Cnogoraca. To je potvrdio i u svom
izveštaju iz Trebinja, u kome kaže: “Na osnovu mojih saznanja,
stanovnici Pive, Gacka, Banjana i Grahova idu u pomoć pobunjenicima risanskog kraja – Krivošija, a sve po naredbi kralja Nikole.”
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Da bi rastumačilo ulogu Crne Gore i kralja Nikole u ovom ustanku,
ministarstvo inostranih poslova Francuske šalje konzula iz Skadra
Obrea na Cetinje. Nakon posete Cetinju, Obre javlja: ”Do sada
saučesništvo Crne Gore može biti samo pretpostavka, jer je knjaz
odviše inteligentan, da ne bi shvatio kako može sve da izgubi ako
digne oružje protiv Evrope.” Iz drugih izvora se u međuvremenu saznalo da je položaj Crne Gore neutralan.
Dok je Francuska vlada prema ustanku i ustanicama, ne samo u
diplomatskim prepiskama, već i javno pokazivala otvoreno neprijateljstvo, francuski pisci i istroričari pišu o borbama ustanika sa
posebnom zainteresovanošću za Krivošije i njihovo stanovništvo.
Francuski pisac Pjer Morž (Pariz, 1929), piše: “Ovi Sloveni Boke, ovi
Srbi, ostali su više Srbi nego igde drugo. To je osobeno stanovništvo
koje do Crnogoraca više drži nego do Dalmatinaca. Da li je ono
nepokoreno zato što im je u susedstvu otadžbina Crna Gora… Da li
je to zato što ovo stanovništvo nije više vekova bilo pokoreno istim
gospodarima kojima i ostalo stanovništvo Dalmacije ili, bolje reći,
nikada nije stvarno bilo potčinjeno nijednom gospodaru.” Ovo
poslednje što je Pjer Morž napisao prvenstveno se odnosi na
stanovništvo Krivošija, jer ono zaista nije bilo potčinjeno nijednom
gospodaru.
15. Turska i krivošijski ustanak
Istorijski posmatrano, odnosi Austorugarske i Turske u 19. veku su
bili gotovo prijateljski. Po izbijanju Prvog krivošijskog ustanka, ova
dva carstva uspostavljaju još bolju saradnju. Za razliku od Austrije,
Turska od samog početka ustanka nije potcenjivala bunu u
Krivošijama. “Upaljena krivošijska baklja“ mogla se lako proširiti na
druge slovenske prostore koji su bili pod turskom vlašću, pa je bila
spremna da pruži pomoć Austriji, ukoliko je ona zatraži.
Nespokojstvo je raslo utoliko pre što je postalo očigledno, da moćna
austrijska vojska ne uspeva da uguši ustanak. Austrijska vlada je
ovaj neuspeh objašnjavala jugoslovenskom propagandom i velikom
pomoći Crne Gore i Hercegovine ustanicima.
U jesen 1869. austrijski car Franjo Josif posećuje Carigrad i austrijski
državni kancelar predlaže turskoj vladi da se dogovore o zajedničkoj
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borbi protiv ustanika. Turska predlog prihvata i ubrzo se postiže
dogovor. Osnove dogovora su bile:
– Turska će pomoći da se ustanak uguši, tako što će na granicama
sa ustaničkim područjem postaviti kordon garnizona i sprečiti da sa
njene teritorije odlaze dobrovoljci u ustaničke redove,
– Austrijskoj vojsci će biti dozvoljen prelazak na tursku teritoriju
ukoliko to bude potrebno.
Još jedno pitanje je trebalo razjasniti: da li se pod turskom teritorijom
može smatrati i Crna Gora. Austriji je odgovaralo da prihvati stav
Turske da je Crna Gora njena teritorija, jer je to značilo da u savezu
sa Turskom može svoju vojsku uputiti i na područje Crne Gore.
Ovakav pristup Crnoj Gori zabrinuo je rusku vladu, kojoj se ideja o
slobodnom kretanju Austrougraske po teritoriji Crne Gore nije dopala,
a koju je energično štitila više od 150 godina. Kada je Rusija
potražila objašnjenje o austrougarsko – turskom dogovoru, Turska
je poricala bilo kakav dogovor o gušenju ustanka u koaliciji sa
Austrougarskom. Rusija je ipak Turskoj jasno stavila do znanja da
bi takvi dogovori mogli dovesti do rata većih razmera, a sa druge
strane savetovala je Crnu Goru da izbegava sve što je može uvući
u sukob sa Austrijom.
III
VREME IZMEĐU DVA USTANKA
1. Odbrambene zone
U prvoj polovini 19. veka Austrija je relativno malo ulagala u izgradnju
vojnih objekata u Boki, iako je njeno zaleđe bilo nesigurno granično
područje sa Crnom Gorom i Turskom. Prema proceni austrijske
vlade i cara u Beču, bilo je nepotrebno ulagati u utvrđenja, jer se
smatralo dovoljnim što će mesno stanovništvo u Boki i Krivošijama
braniti svoju teritoriju od Turaka, a time i austrijsku granicu na ovom
području. S druge strane, da bi ovo područje držali pod nadzorom, u
Boki su građene kasarne: Vrmac, Troica, Kosmač i iznad Budve
kasarna Stanjevići. U Krivošijama su izgrađene dve kasarne, jedna
u severnom delu dragaljskog polja prema Grahovu, druga na Crkvicama. Svaka kasarna je imala stalnu vojnu posadu, a broj vojnika
se kretao od 30 do 60, zavisno od njene veličine.
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U drugoj polovini 19. veka, Boka i Krivošije kao njeno zaleđe dobijaju
za Austriju poseban strateški značaj i tada počinje da se jača i sistem
odbrane i preoružava, a od Boke i njenog zaleđa pravi odmbrambeni
sistem utvrđenja nazvan “primorske tvrđave Boke”, čija gradnja traje
sve do Prvog svetskog rata, pa i tokom njega. Neposredno po sklapanju Knežlaskog mira 1869, intenzivira se izgradnja utvrđenja i
kompletne infrastrukture. Od Uskopja do Zelenike napravljena je
železnička pruga (završena 1901. godine). U Kumboru je između
1910. i 1917. godine napravljen aerodrom za hidroavione. U Tivtu je
izgrađeno brodogradillšte Arsenal za izgadnju, remont i održavanje
brodova. Izgrađeni su i prateći objekti na kopnu: vodovodi, putevi,
sistemi za veze, bolnice, sportski tereni, bioskop, crkve. U Krivošijama se grade putevi, tvrđave i vojni logori. Državna kasa Austrije
nije brojala novac koji se ulagao u sve što je bilo potrebno za udoban
život vojnika i oficira i njihovih porodica.
Sistem utvrđenja građen je u okviru tri odbrambene zone:
I Južna, Jadranska odbrambena zona sa obalnim
utvrđenjima,
II Istočna, Lovćenska odbrambena zona,
III Severna, Krivošijska odbrambena zona na potezu Dragalj
– Crkvice – Herceg Novi i Dragalj – Ledenice – Kotor.
O navedenim zonama detaljno piše Radojica Rašo Pavićević u svojoj knjizi “Austrijske tvrđave u Crnoj Gori” (NIP Pobjeda, 2012), koja
je i meni poslužila kao jedan od izvora na temu “Odbrambene zone”.
Vojni objekti
Forovi
Forovi (naziv potiče od latinske reči fortiis – jak, tvrd), predstavljali
su manja utvrđenja u sklopu odbrambenog sistema koja mogu da se
samostalno brane u slučaju višednevne opsade. Posedovali su
topove, rakete i pešadijsko naružanje. Deo fora sa prostorijama za
oficire i posadu, kuhinjom, centralom za vezu i sanitetom zvao se
Grkljanska kasarna. Za vreme napada pešadija se sklanjala u deo
kasarane, tzv. kazamate. Prostorije su zagrevane naftom, drvetom
i ugljem. Za vezu su korišćeni telefoni, sirene, cevi za razgovor, TT
linije, optička sredstva i dr.
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U krivošijskoj odbrambenoj zoni izgrađeni su forovi na Dvrsniku,
Jankovom vrhu, Komu, Stražniku, Donjem i Gornjem Grkavcu.
Građeni su u neposrednoj blizini vojnih logora kao uporište u slučaju
napada neprijatelja. For izgrađen na Dvrsniku je imao poseban
geostrateški značaj, pošto je obezbeđivao granice prema Hercegovini i Crnoj Gori.
Kasarne
U pograničnim zonama gde se mesno stanovništvo nije smatralo dovoljno pouzdanim, kao što je to bio slučaj sa Krivošijama, građene
su kasarne za boravak i neposrednu odbranu, tzv. fortice (manji
forovi). Građene su kao defanzivne žandamerijske, gradske i
stražare. Imale su najviše 4 sprata, betonski krov, pokriven
nakošenim limom za slivanje kišnice u bistjerne, koje su se nalazile
ispod kasarne.
U kasarnama su, osim prostorija za boravak vojnika i oficira, postojale ambulante, pekare, kuhinje, vežbališta i zborna mesta, magacini,
konjušnice i dr. Od druge polovine 19. veka, vodilo se posebno
računa o ispunjavanju i higijensko-epidemioloških uslova kako bi se
smanjio mortalitet vojnika, koji nije bio neznatan u ranije izgrađenim
kasarnama. Kasarne su bile ograđene rovovima, žićanim ogradama,
betonskim zidovima, nasipima i živim ogradama.
U toku Prvog krivošijskog ustanka Austrijanci su neprekidno
pokušavali da naprave metalne kasarne, ali su ih ustanici u tome
sprečavali, pa je brojna austrijska vojska u Ledenicama, Knežlazu,
Crkvici i Dragalju noćivala pod otvrenim nebom, na kiši i mrazu.
Vojni logori
Vojni logor činilo je više građevinskih objekata, kasarni i zgrada za
stanovanje, sa svom infrastrukturom potrebnom jednom većem
naselju ili gradu, odnosno vojsci i civilnom stanovništvu. U prvom
redu pravljeni su za smeštaj velikog broja vojnika, kao što je bio vojni
logor Crkvice, u kome je moglo da se smesti preko 3000 vojnika i
pruži im za sve, od vežbe do zabave.
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Severna – krivošijska odbrambena zona
Ovu odbrambenu zonu činilo je nekoliko forova, dva zaprečna
uvrđenja, pet žandarmerijskih stanica i odbrambenih kasarni, kao i
dva vojna logora: Crkvice i Ledenice, izgrađena u periodu od 1881.
do 1914. godine.
Krivošijsku odbrambenu zonu činile su 3 pojasne linje odbrane:
Prva: utvrđenje Dvrsnik – Jankov vrh – Dragalj,
Druga: Crkvice – Grkavac,
Treća: Greben – Ledenice.
Utvrđenje Dvrsnik
Brdo Dvrsnik (1176 m) nalazi se u severozapadnom delu Dragaljskog polja, a njegovi obronci dosežu i do Grahovskog polja. Pozicija Dvrsnika, koji dominira tim poljima, omogućavala je da se sa
njegovog vrha kontroliše i granica sa Crnom Gorom, kao i svako kretanje iz pravca Hercegovine. Carska Austrougarska je 1910.
započela izgradnju moderne, izuzetno jake tvrđave na vrhu Dvrsnika,
koja je završena 1916. Za razliku od svih ostalih tvrđava u čitavoj
južnoj Dalmaciji, koje su građene od kamena, bazična struktura
tvrđave na Dvrsniku bila je od železa i betona, sa pojedinim zidovima
debljine čak i do 5 metara, neprobojnim za tada najjače topove od
420 mm. U to vreme bila je to jedna od najmoćnijih tvrđava u
carevini.
Borbeni deo tvrđave sastojao se od pancirne kupole i moderne pancirne haubice, sa pancirnim osmatračkim kupolama, jednim mitraljezom na postolju i šest bez postolja. Za smeštaj vojnika izgrađena
je višespratna kasarna. Oko tvrđave je bio zaštitini rov i ograda od
nekoliko redova žičanih prepreka. Do tvrđave je vodio kolski put, koji
se kod Hana odvajao od puta Risan – Grahovo i preko Jovičine vode
izlazio na vrh Dvrsnika. I dan-danas, ovaj put je prohodan skoro do
samog vrha Dvrsnika, gde veliki odron kamenja sprečava dalje kretanje.
Tvrđava Dvrsnik razrušena je zbog čelika ugrađenog u pancirne kupole, zidove i osmatračnice, koji se prodavao kao staro gvožđe.
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Utvrđenje Jankov vrh
Ovo utvrđenje predstavlja drugi segment u krivošijskoj liniji odbrane.
Jankov vrh nalazi se na nadmorskoj visini od 1025 m. Na njemu su
izgrađena dva manja fora, do kojih se dolazilo putem širine oko 1,5
m, a koji se odvaja od puta Dragalj – Crkvice iza Dvorničkog ždrijela,
prolazi kroz Jankovo Selo i nastavlja i do jednog i do drugog fora.
Put je izgrađen 1907, a potom i forovi. Ovaj put, i pored neodržavanja i čestih odrona, i danas je prohodan.
Upravo pored oveg
puta, ispod Jankovog Sela, Austrija je od krivošijskog kamena
podigla spomenik austrijskim vojnicima izginulim u Prvom krivošijskom ustanku. Ovaj spomenik, istina delimično oštećen, još uvek
se tamo nalazi.
Kasarna Dragalj
Treći element pojasne linije odbrane Dvrsnik – Jankov vrh bile su
kasarne izgrađene u Dragaljskom polju, prva sagrađena početkom,
a druga krajem 19. veka.
Prva kasarna u Dragalju, izgrađena 1830, nalazila se na samom
ulazu u Dragaljsko polje iz pravca Grahova. Bila je to trospratna
zgrada, u kojoj je moglo da se smesti do 40 vojnika, a namena joj je
bila odbrambena i stražarska. Kasarna se gotovo svim potrepštinama snabdevala u Boki, osim hranom koju je uglavnom kupovala
od mesnog stanovništva. Gornji deo kasarne bio je u vidu terase, sa
manjim prostorijama, dok su preostala dva sprata služila za
stanovanje i ostavu. Na spoljnjim zidovima postojali su otvori za
puškarnice. Ispod kasarne nalazio se rezervoar kišnice koja se slivala sa krova – bistjerna. U dvorištu kasarne nije bilo spoljne
odbrane, osim uzanog rova, koji je bio zaštićen zemljanim nasipom.
Ozidani bedem sa zupčastim otvorima okruživao je celu kasarnu.
Tokom Prvog krivošijskog ustanka posada ove kasarne bila je
zarobljena u njoj. Snabdevanje kasarne bilo je prekinuto meseca
dana. Austrijska vojska nije uspevala da ih snabde hranom iz Boke,
a stanovništvu su ustanici zabranili da im prodaju i hranu i drva za
ogrev. Vojnici u kasarni su bili na ivici gladi, oboleli i promrzli, kada
ima je tek posle punih mesec dana stigla pomoć. Ovu i kasarnu na
Crkvicama porušile su i zapalile čete čuvenog hercegovačkog junaka

Milan Samardžić

391

Stojana Kovačevića, koje su stigle u pomoć ustanicima u Drugom
krivošijskom ustanku 1882.
Stara kasarna vremenom je sravnjena sa zemljom, tako da se danas
jedva može prepoznati mesto gde se nalazila.
Nakon što je ugušila ustanak 1882, Austrougarska je napravila novu
kasarnu približne veličine, u bizini Hana, koja je opstala sve do kraja
Drugog svetskog rata. Tokom rata u njoj je bila smeštena jedna
manja nemačka vojna jedinica. Dragaljsko polje oslobođeno je 1944,
ali su nemački vojnici u ovoj kasarni pružali otpor sve do početka
novembra 1944. Partizani su uspeli da osvoje kasarnu tek pošto su
upotrebili zaplenjeni nemački top u prethodno oslobođenom Grahovu. Čim je prva ispaljena granata pogodila i probila zid kasarne,
Nemci su podigli belu zastavu u znak predaje.
Crrkivica
Izgradnja Crkvica, najisturenijeg logora prema Crnoj Gori i jednog
od najvećih vojnih logora u južnoj Dalmaciji, počela je u drugoj
polovini 19. veka. Crkvice se nalaze na prevoju između gornjih i donjih Krivošija, a sam logor sa svojih preko 150 objekata bio je smešten
u kotlini na južnoj strani prevoja. U to vreme populaciju na Crkvicama
činilo je oko 5000 stanovnika. U logoru je boravilo oko 3000 vojnika,
ali se u nekim periodima, kao tokom Prvog svetskog rata, taj broj
povećavao i na 5000.
Crkvice su imale i centar za vezu sa najmodernijom opremom, radio
stanicom, telefonom, TT uređajima, signalnim rakteama i dr. U ovom
“tvrđava gradu” nalazile su se i kasarne za smeštaj vojske i stambene zgrade za smeštaj civilnog stanovništva, škola, bolnica, crkva
i groblje. Postojala je kompletna infrastuktura za udoban život svih
njenih žitelja.
Iako je logor bio smešten u kišama najbogatijem, ali s druge strane
potpuno bezvodnom području, trebalo je prvo obezbediti vodu za
život i gradnju novih objekta, pa su najpre izgrađene bistjerne-rezervoari za kišnicu. Bistjerni je bilo ukupno 11, kapaciteta blizu 2 miliona kubika vode. Izgrađen je i veliki vojni poligon, brojni magacini
hrane, oružja, municije, konjušnica, pa čak i zatvor. Kao u svakom
gradu, postojala je pošta, zanatske radnje i prodavnice u kojima se
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moglo kupiti sve. Ostala je priča u narodu da se na Crkvicama moglo
kupiti sve što i u Beču, izuzev balske haljine. Crkvice su tada imale
automatizovanu pekaru najveću na Balkanu, a drugu po veličini u
Evropi. Ova pekara je dnevno proizvodila i do 24 tone hleba. Nisu
bili zaboravljeni ni sport ni zabava. Postojao je bioskop, kafane,
hotel, kuglana, teniski i fudbalski teren. Na padinama Jankovog vrha,
nedaleko od Crkvica, napravljeno je i skijalište. Crkvice su imale i
sopstveno osvetljenje. Električnu struju je pravio agregat, koji je
pušten u rad nposredno pošto je izvšena elektrifikacija Beča.
Kao obezbeđenje logoru, iznad naselja na crkvičkom prevoju Austrija
je izgradila dva velika fora: prema istoku Kom, a prema zapadu
Stražnik. Do njih se dolazilo konjskim putem sa Crkvica. Kolski put
je povezivao Crkvice sa Herceg Novim (preko Ubala) i sa Dragaljem,
gde se kod Hana spajao sa putem Risan – Dragalj – Grahovo.
Kraj Prvog svetskog rata austrijska vojska završila je neslavno.
Skoro bez borbe napustila je utvrđenja. Vojne jedinice, kao i većina
stanovništva, napustile su grad Crkvice i emigrirale u Primorje. Vojska Kraljevine Jugoslovije uselila se u gotove objekte i koristila ih
sve do početka Drugog svetskog rata. Ovde je najviše boravila vojna
jedinica iz Kumbora, koja je zimi logorovala u Kumboru, a leti u Crkvicama. Već tada mnogi objekti u Crkvicama počeli su da se zatvaraju,
jer se i broj stanovnika znatno smanjio.
Pre nego što je stigla saveznička vojska 1918. opljačkani su puni
magacini hrane, vojne opreme, zanatske radnje, oprema iz stanova,
kafane… Sve ovo se ponovilo u novembru 1941.. Ne samo meštani,
već i narod iz okolnih mesta, Primorja, Crne Gore, pa čak i Hercegovine, pljačkali su magacine, odnosili hranu, oružje, kao i sve drugo
što se moglo poneti.
To je bio početak kraja grada Crkvice. U toku Drugog svetskog rata
porušeni su mnogi objekti, a rušenje se nastavilo i po završetku rata.
Gotovo neverovatno, od grada Crkvica nije ostao ni “kamen na kamenu”. Zgrade su rušene, a klesani kamen je bio odličan građevinski
meterijal, od koga su mnogi napravili kuće u Primorju. Ostale su
jedino bistijerne, koje se i danas mogu koristiti.
Danas na Crkvicama postoji spomenik krivošijskim ustanicima, rad
vajara Luke Tomanovića.
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2. Izgradnja puteva
Zbog velike strmosti risanskog brda i krševitog zaleđa, sve do posle
Prvog krivošijskog ustanka 1869. od Risna do Krivošija nije izgrađen
kolski put. Postojao je samo konjski put od Risna do Grahova, preko
Dragalja, napravljen još u doba Rimskog carsta. Početkom 19. veka
Austrija je napravila konjski put od Risna do Crkvica, kako bi se
uspostavila transportna veza sa kasarnom na Crkvici.
Kolski put Risan – Crkvice Austrija je pokušala bez uspeha da gradi
još u vreme Prvog krivošijskog ustanka, jer su ustanici držali pod
svojom kontrolom risansko brdo, sve do iznad samog Risna.
Neposredno po sklapanju Knežlaskog mira, u Risan su stigli inženjeri
projektanti radi projektovanja trase puta Risan – Dragalj i Risan –
Crkvice.
Ovo za projektante nije bio nimalo lak posao, jer je risansko brdo
ekstremno strmo, sa nagibom čak i do 70 stepeni. Kada strmost
terena nije ovako velika, brdski putevi se obično grade pod nagibom
od 10 stepeni. Na risanskom brdu ovakav proračun nije bio izvodljiv,
jer uz tako strm put, zbog velikog nagiba, konji ne bi uspeli da izvuku
ni prazna kola. Inženjeri su ostali bez ideje kako da trasiraju put,
sve dok ih neko od meštana nije posavetovao da natovare magarce
i prate kuda će se penjati uz risansko brdo. Interesantno je da
magarac kao nijedna druga tovarana životinja, u brdskom bespuću
nalazi put kojim će trošiti najmanje energije. Stazu kojom su magarci
prošli, projektanti su prihvatili kao orjentir i trasirali put sa oko 5
stepeni nagiba, što znači da je visinska razlika između gornje i donje
tačke na 100 metara bila svega 5 metara. Za ono vreme, Austrija je
na kamenom terenu gradila izuzetno čvste puteve, sa podzidom od
klesanog kamena. Put je bio ravan, posut peskom i kamenom
tucanikom, širine oko 4 metra. Ovi putevi su i danas , nakon više od
jednog veka, u upotrebi.
Kolski put od Risan do Crkvica išao je uz brdo risansko preko
Metkove vode i Knežlaza, a prema Dragalju preko Metkove vode,
Ledenica i Grkavca. Da bi Krivošije bile što bolje povezane sa
Primorjem, Austrija je izgradila preko Ubala i Zvečave kolski put od
Herceg Novog do Crkvica, koji se nastavlja prema Dragalju i kod
Hana spaja sa putem Risan – Dragalj.
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Put Dragalj – Grahovo izgrađen je tek početkom 20. veka, nakon
dogovora knjaza Nikole i bečkog cara de se preko Štrekanice
napravi put dužine oko 5 km, kojim se povezuju dve države. Svaka
država je gradila deo puta na svojoj teritoriji do granice na mestu
zvanom Ploča, gotovo na sredokraći Dragalja i Grahova.
Početkom 20. veka izgrađen je i kolski put od Hana preko Jovičine
vode do tvrđava na Dvrsniku. Tako je skoro svako selo u Krivošijama
bilo povezano kolskim putem sve do Prvog svetskog rata.
Svako utvrđenje je moralo biti povezano ako ne kolskim onda
konjskim putem. Austrija je gradila konjske puteve široke tek toliko
da se mogu mimoići dva natovarena konja. Jedan konjski put pružao
se od Ledenica do Gornjeg i Donjeg Grkavca, a odatle padinama
Veljeg vrha, put se nastavaljao prema Crkvici, sve do Koma i
Stražnika. Drugi konjski put napravljen je od Dvorničkog ždrijela,
preko Jankovog Sela, do utvrđenja na Jankovom vrhu. Taj se put
dalje nastavlja preko Zagvozdka, Siljevičkog i Malojeva dola do
Crkvica.
3. Car Franjo Josif u Krivošijama 1875.
Kada je u proleće 1875. u Kotor stigla vest iz Beča da im car Franjo
Josip dolazi u posetu, podigla se tenzija u svakoj opštini jer su svi
želeli da ih car poseti. Najodgovorniji su započeli pripreme, pare se
nisu žalile, jer cara je valjalo “carski dočekati”. Svi su se nadalai da
će car posetiti baš njihovu opštinu i učiniti veliku finansijsku pomoć,
jer on nigde ne ide “prazne ruke”.
Car Franjo Josip stigao je u Kotor 2. maja 1878. Dugo se pričalo o
veličanstvenom dočeku koji su mu Kotorani pripremili.
Sledećeg dana car se u Kotoru sastao sa knjazom Nikolom. Sastanak je organizovan na molbu kralja Nikole, koji je želeo lično da se
zahvali caru za sve ono što je Austrija činila za Crnu Goru. Knjaz
Nikola je u Kotoru dočekan sa svim počastima i ceremonijama kao
i sam car.
Sustradan, car je krenuo da obilazi Boku. Posetio je Meljine, Budvu,
a 7. maja stigao u Risan, di bi narednog dana pošao za Krivošije.
Cara su njegovi savetnici i supruga odvraćali od ove posete. Na
Krivošijama su u ustanku 1869. stradale hiljade austrijskih vojnika,
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pa se postavljalo pitanje koja vojska i kakvo obzbeđenje ga može zaštiti od ratobornih Krivošijana. Car je ipak imao poverenja u generala
Rodića, koji je poznavao dobro i Krivošijane i ove krševite predele.
Rodiću je poverio da mu organizuje obezbeđenje. Rodić je pravilno
procenio da zvanično obezbeđenje neće biti u stanju da obezbedi cara
i mudro odlučio da obezbeđenje poveri Rišnjanima i Krivošijanima. U
Risnu je formirano obezbeđenje od 25 ljudi, od kojih je šest bilo sa
Krivošija. Održao je sastanak sa kneževima, sa kojima se dogovorio
da se dobrodošlica caru organizuje sa cvećem i pesmom, a da mu oni
sami garantuju bezbednost u Krivošijama. Kneževi su položili svoju
reč, a Rodić je znao da će oni tu reč i održati.
Prema zapisu koji je ostavio pop Stevan Đukanov Samardžić, koji je i
sam učestvovao u dočeku na Ledenicama, caru je dobrodošlicu
izrazio Petar Vukadinov Samardžić, a narod ga je pozdravio uzvikom
“Živio!”. Na ulazu u dragaljsko polje dočekale su ga devojke sa
cvećem, a preko polja su bile prostrte struke preko kojih je car prešao
polje i stigao do crkve Sv. Pokrova, gde su ga dočekali pop Trifko i
pop Stevan. Nakon što mu je uputio reči dobrodošlice, pop Trifko mu
je ponudio sveti krst u desnu ruku. Kada je car pokušao da uzme krst
levom rukom, pop Trifko je bio uporan da ga uzme desnom, što je car
i uradio i poljubio krst. Zatim je obišao oltar i stao na sred crkve i molio
se bogu sve vreme dok je trajalo molitvenije. Nakon izlaska iz crkve
car je obišao školu, koja se nalazila u zgradi pored crkve. U školi se u
to vreme nalazilo 20 đaka sa učiteljem Jovanom Javorom. Car je porazgovarao sa učiteljem i poklonio mu 50 forinti da podeli đacima.
Iz škole se car sa pratnjom uputio u Dragaljsku tvrđavu, gde je bio
pripremljen zajednički ručak sveštenika, kneževa i drugih uglednih
ljudi sa njim. Tokom ručka car je je uvijeno govorio kako će i Krivošijani, ako Bog da, ubrzo slati svoje momke u soldate, na šta su mu
oni otvreno odgovarali da takvu obavezu ne mogu prihvatiti. Rastanak sa carem u Dragaljskoj tvrđavi bio je prijateljski i jedan od
kneževa mu je poželo dobro zdravlje i srećan put.
Car je iz Risna u Krivošije dojahao na konju. Iz Dragalja je jašući
nastavio put prema Crkvicama. Zaustavio se Dvorničkom ždrijelu da
bi video mesto na kome je izginulo najviše austrijskih vojnika tokom
Prvog krivošijskog ustanka..Na Crkvicama se nije mnogo zadržao,
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već se uputio ka Unijerini, da bi obišao jamu u koju je upalo i zauvek
ostalo nekoliko stotina soldata, bežeći kroz bespuće ispred ustanika.
Potom je, praćen risansko–krivošijskom bezbednosnom pratnjom,
živ i zdrav stigao u Risan.
Tokom boravka cara u Dragalju desila se jedna smišljena dogodovština. Mitar Krstov Samardžić, poznat kao dobrotvor koji je poklonio plac za gradnju crkve u dragaljskom polju, u blizini tog placa,
pored puta kojim će proći car imao je njivu koju je trebalo uzorati.
Kada se car sa pratnjom pojavio na vidiku, Mitar je uzeo ralo, upregnuo svoja dva sina i počeo da ore. Ubrzo je car sa pratnjom
naišao i kada je video što nikada nije video, iznenađen, zastao je i
uz pomoć prevodioca upitao Mitra: ”Zar je moguće da sa ljudima
oreš, a gde su ti volovi?” Mitar je odgovorio da su mu to sinovi, mladi
i jaki, da oru i prave dobre brazde, pa je nastavio: “A volova nemam
kao ni ostali domaćini u selu. Pobila ih je i poklala vaša vojska u
vreme našeg ustanka, a fiorina nemamo da kupimo druge.” Cara je
ljudski potreslo to što je video i naredio je da se Mitru dodele dva
vola i svakom selu u Krivošijama po dva, kako bi mogli obaviti
prolećnu setvu. Nјegov nalog ispunjen je ubrzo. I tako su,
zahvaljujuči Mitru, Krivošijani nešto i dobili od cara, dok se
očekivanja Bokelja nisu ostvarila. Njihova nadanja da će car pomoći
izgradnju bolnica i škola, da će pomoći siromašne, ostala su samo
prazna nadanja. Ponegde je car i dao neku sitnu paru, kao u školama u koje je svraćao..Opštine nisu dobile ništa.
Nakon posete Krivošijama, car je naredio da se ubrzaju radovi i ne
žale sredstva za izgradnju puteva i tvrđava na Krivošijama, kao i dva
vojna logora, Crkvice i Ledenice. Koliko se tada ulagalo u Krivošije
može se pretpostaviti po carevoj izjavi: “Više sam novca poslednjih
godina potrošio na radove u Krivošijama, nego na izgradnju Beča.”
IV
DRUGI KRIVOŠIJSKI USTANAK 1882.
Posle zaključenja Knežlaskog mira 1870. general Gavrilo Rodić zalagao se kod bečkog cara i njegove vlade da se ustanicima isplati
ratna odšteta kako bi što pre obnovili popaljene kuće, stočni fond i
organizovali poljoprivrednu proizvodnju. Austrija je pružala pomoć u
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novcu i materijalu, ali to ni izdaleka nije bilo dovoljno. Narod Krivošija
morao je i dalje da se brine sam o sebi. ”O svom ruhu i kruhu” svoju
kneževinu su uspešno čuvali, a time i austrijsku granicu od Turaka.
Narod predvođen vođama iz Prvog krivošijskog ustanka organzovano je napadao hercegovačke Turke i pomerio tursku granicu
prema Trebinju “za dva sata hoda”.
Radovi na izgradnji kolskog puta od Risna prema Dragalju i Crkvici,
koji je Austrija počela da gradi još u vreme Prvog krivošijskog ustanka, a ustanici je u tome sprečili, sada su nastavljeni. I mesno
stanovništvo radilo je na izgradnji ovih puteva, ali je zarada bila minimalana, jedva da se mogla prehraniti porodica. Ipak, ovom narodu
domišljatost nikada nije bila strana, pa su tako, da bi povećali zaradu,
magarce koji su se tu našli prijavljivali kao radnike, za koje je
isplaćivana nadnica.
Car Franjo Josif intimno se divio hrabrosti kao i ratnim sposobnostima ustanika, pa je odlučio da poseti Boku i Krivošije, u maju 1875.
godine. Hteo je lično da se upozna sa krivošijskim gorštacima, a istovremeno da pokaže svetu kako su Krivošijani ostali njegovi podanici, kod kojih on dolazi u posetu bez bojazni za sopstveni život.
Car je u kasarni u Dragalju organizovao ručak za kneževe,
sveštenike i druge ugledne Krivošijane na kome je uvijeno zahtevao
da prihvate vojnu obavezu, ali su ga ugledni krivošijani odlučno
odbili. Car je bio dovoljno oštouman da shvati kako Krivošijani bez
krvi neće prihvatiti vojnu obavezu, što je značilo da ovoga puta mora
pripremiti vojne snage za borbu sa Krivošijanama, pre nego što primeni Zakon o vojnoj obavezi. Pored izgradnje puteva, to je podrazumevalo izgradnju utvrđenja i jačanje vojnih snaga. Razrađivana
je i nova vojna taktika, a posebno se radilo na dobijanju podrške
kneževa i drugih uglednih Krivošijana. Ovo je uključivalo i unutrašnju
diverziju podmićivanjem pojedinaca “tanke časti”, da rade kao špijuni za austrijsku vlast
Nakon okupacije Bosne i Hercegovine 1878, austrijska vlast mogla
je napasti ustanike i sa zapadne strane, iz pravca Kruševica, kao i iz
pravca Herceg Novog, Risna i Orahovca. Ovoga puta se moralo sve
predvideti, jer se nije smelo dozvoliti da ustanici i iz nove pobune
izađu kao pobednici.
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Odluku o uvođenju opšte vojne obaveze austijska vlada donela je u
martu 1881. godine. Nekoliko dana nakon donošenja ove odluke,
uhapšen je kapetan Đuko Kojov Samardžić, jedan od vođa u Prvom
krivošijskom ustanku, i sproveden u vojni zatvor nedaleko od
Nežiderskog jezera u Mađarskoj. Kapetan Đuko se istakao kao
veoma sposoban u primeni gerilskog ratovanja, napadu pojedinaca,
grupa, u taktičkom povlačenju, posebno u pripremi iznenadnih napada na mestima gde je neprijatelj imao velike gubitke, kao što su
Dvorničko ždrijelo i Jankovo Selo. Hapšenje kapetana Đuka imalo
je za cilj da oslabi organizacione i taktičke sposobnosti ustanika .
Odluku o uvođenju vojne obaveze prihvatili su predstavnici 16
opština Boke. Istovremeno je u Krivošijama na velikom skupu
odlučeno da se Krivošijani ne odazovu vojnoj obavezi. Isto su odlučili
i stanovnici Ledenica i Ubala. U oktobru 1881. mladići iz Krivošija,
Ledenica i Ubala se nisu odazvali pozivu regrutne komisije. Ovo je
bio znak za cara da se na ovakvu neposlušnost, mora odgovoriti
blokadom Krivošija.
Ovo je izazvalo otpor u narodu i spremnost za ustanak, ali su odlučili
da zatraže pomoć od Crne Gore. Pop Đorđo Samardžić detaljno piše
u svojim zabeleškama o tome kako su krivošijski prvaci 11. januara
1882. stigli do Bara, gde ih je čekao knjaz Nikola, i o razgovorima
koje su vodil. U Bar su u ime Krivošijana otišli Samardžići, jer je knjaz
zahtevao da na sastanak dođu: Simo Maškov, Ćeto Kojov, Petar
Vukadinov, Petar Andrin i Pusjo Mijatov. Nadao se da će uspeti da
ih odgovori od ponovnog podizanja ustanka i ubedi ih da prihvate
vojnu obavezu.
Razgovori su vođeni u prisustvu austrijskog konzula u Crnoj Gori
Temela. Kralj je bio vrlo oštar: „Vi da ratujete sa bečkim ćesarom, a
ja ga ne smijem krivo pogledati. Ništavci jedni, vi da ne date soldate.“
Simo Maškov odgovori kralju: „Dosta je više gospodaru. Ne
sramotite, no sijecite. Ne damo nokat od vojnika, a ne soldata
ćesaru. Došao je čas da biježimo pod vaše krilo.“ Kralj na to odgovori: ”Nećeš ni ti, ni rod tvoj nijedan u granicu moju.“
Samardžići su prenoćili u Baru. Sutradan ih je knjaz primio bez prisustva konzula Temela. Tada im se obratio prijateljski: „Tri dana sam
razgovaro sa ćesarom u Beču i molio za vas. Nijesam mogao učiniti
ništa. Budite složni ratili ili ne ratili, i srećan vam put. Vojnu pomoć
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nećete dobit, a za nejač viđećemo.“
Nakon njihovog povratka 16. januara 1882. došao je jedan austrijski
major u Dragalj i pozvao na razgovor u kasarnu Milana Radojičića,
popa Trivka, Petra Andrin, Piljana Živkova, a tu su se našli i Simo
Maškov i Pušo Mijatov. Kada su izašli, Simo reče majoru: „Oni te
lažu, a ja ti pravo kažem. Ne damo soldate, no idi između nas.“ Ove
Simove reči ukazuju na to da je nastala nesloga oko odluke o dizanju
ustanka. Od kneževa, samo su Pusjo Mijatov, Simo Maškov i Petar
Andrin odlučili da se bore. Podršku za borbu dobili su od Nikole
Odalovića, knjaza donjih Krivošija, I od Ubljana i Ledeničana.
Osamnaestog januara Simo i Pušo sa svojih 18 ljudi, zajedno sa knjazom Nikolom Odalovićem i njegovih 100 ljudi, stigao je preko
ubalske planine na Kamenu gomilu, gde su posekli izvidnicu od 4
žandarma, koji su se uputili u selo Žlijebi. Tako su ustanici u Drugom
krivošijskom ustanku prvi započeli rat sa Austrijom.
Žandarme iz dragaljske kasarne su, na njihovu molbu, pustili da odu
i ispratili ih do na brdo risansko.
Pop Đorđo Samardžić svoju zabelešku, koja je do danas sačuvana,
završava podatkom: “Tada je u Krivošijama bilo 214 domova, od
kojih 86 Samardžića.“
Bilo je oko 400 ustanika, koji su se organizovali da spremno
dočekaju očekivani napad austrijske vojske. Na čelu ustanika bio je
Petar Andrin Samardžić. Odgovor Austrije na ubijene žandarme se
očekivao odmah, ali napada na ustanike nije bilo sve do marta 1882.
godine.
Novi komandant austrijskih trupa za južnu Dalmaciju Nikola
Jovanović, poučen iskustvom iz Prvog krivošijskog ustanka, nije
želeo da se upusti u ratovnje tokom zime, pa je tek u februaru izdao
naređenje majoru Vinterhalteru da zauzme položaje na liniji Velje
brdo – Ledenice – Gornji Orahovac. Dobro pripremljeni napadi na
ustanike počeli su 7. marta 1882, jedan iz pravca Orjena, Orjenske
lokve, Graba i Kruševice sa brojnom artiljerijom, drugi iz pravca
Herceg Novog, treći iz pravca Risna u dve kolone. Istovremeno je
na ustanike krenula u pokret i vojska koju je predvodio Major Viterhalter. Ustanici su pružali snažan otpor, posebno 9. marta, kod
Štrekanice, gde je poginuo austrijski major Rukavina. Brojnom i
opremljenom austrijskom vojskom ustanici su neprestano bili potiski-
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vani prema crnogosrkoj granici. Austrijske trupe su od 7. do 10.
marta uspele da slome otpor ustanika. Ustaničke čete su se sklonile
u brda i šume, da bi tokom aprila i maja bile neutralisane.
Ovoga puta ustanici nisu uspeli, jer se borba vodila u sasvim
drugačijim uslovima. Krivošije nisu više bile bespuće, narod nije bio
složan, a vođe iz Prvog krivošijskog ustanka pohapšene ili ubijene.
U Drugom Krivošijskom ustanku učestvovale su i čete Stojana
Kovačevića iz Hercegovine, koje su u januaru 1882, zajedno sa
Crnogocima iz Grahova i Cuca, porušile kasarne u Dragalju i Crkvici.
Ako se sumiraju rezultati Drugog krivošijskog ustanka, broj poginulih
austrijskih vojnika prema austrijskim izvorima bio je oko 200, dok je
u Prvom krivošijskom ustanku taj broj bio preko 5000, a broj ranjenih
i onesposobljenih bio je još veći. Broj poginulih ustanika bio je oko
150, ranjenih je bilo znatno više, a oni su većinom uspelli da se prebace u Crnu Goru.
Pobedom Austrije u Drugom krivošijskom ustanku, Krivošijani su
izgubili svoju kneževinu, kao i ranije stečena prava. Počev od 1882,
morali su, kao i drugi podanici Austrougarske, da služe vojni rok i
plaćaju porez. Neuspeh u Drugom krivošijskom ustanku ustanici su
skupo platili. Pored velikog broja žrtava, snašle u ih i druge nevolje.
Paljene su kuće, pljačkana imovina, a usledila su i hapšenja i progoni. Tako su mnoge porodice morale da traže utočište u Hercegovini
i Crnoj Gori, i to najviše iz bratstva Samardžića.
Iako je knjaz Nikola zvanično odbio da pruži vojnu pomoć ustanicima,
Crnogorci iz Grahova i Cuca su organizovali dobrovoljačke grupe i
čete za pomoć ustanicima. Još pre početka ustanka, nejač iz
Krivošija a kasnije i preživeli ustanici našli su utočište na teritoriji
Crne Gore. Austija je tražila izručenje vođa ustanka: Sima Maškova
Samardžića, Petra Andrijina Samardžića, zatim Radojičiće,
Raduloviće, Bojaniće i druge. Nikog od njih knjaz Nikola nije predao
Austriji. Što se tiče samih izbeglica, njima je knjaz Nikola prepustio
da odluče o povratku u Krivošije ili ostanku u Crnoj Gori. Najveći broj
krivošijskih izbeglica je ostao da živi u Crnoj Gori.
U Prvom krivošijskom ustanku novina u načinu ratovanja bila je gerilska taktika. Austrija se tada po prvi put srela sa ovom taktikom i
procenila da je ovaj način ratovanja bila velika prednost, koja je us-
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tanike dovela do pobede. Ubrzo je gerilska taktika počela da se
izučava u vojnim šlkolama i postala deo programa vojne obuke.
Austrijske jedinice obučene za gerilsko ratovenje učestvovale su u
Drugom krivošijskom ustanku. U aprilu i maju su eliminisale ustanike,
koji su se sklonilii u krivošijska brda i šume.
Tako u Drugom krivošijskom ustanku ni gerilski način ratovanja nije
bio prednost ustanika, kao ni sve drugo. Hijade obučenih austrijskih
vojnika, moderno naoružanje, izgrađeni putevi, razrađena vojna taktika, vremenske prilike, ali i nesložnost kneževa i rad špijuna – sve
to je bilo na strani Austrije.
V
DOMAĆI I STRANI AUTORI O KRIVOŠIJAMA I KRIVOŠIJSKIM
USTANCIMA
Vuk Karadžić
“Ali i Mlečići nikad ove zemlje nijesu upravljali sa svim po svome
načinu, nego su samo držali Kotor i Budvu, a narod se upravljao po
svome običaju i Mlečići od njega veće koristi nijesu tražili, niti su je
imati mogli, nego da im čuva krajinu od Turaka.”
“ Više Risna na planini Kneževina Krivošije, sa još dvije male
kneževinice od kojih se jedna zove Ubli, a druga je Ledenice.”
“ Da nema Krivošijana i Rišnjana, cijela bi Boka morala harač
Turcima plaćati.”
( Etnografski spisi)
Marko Kverinije, kotorski providur 1739. se žali mletačkom senatu
na Krivošijane i Ledeničane:
“Krivošije i Ledenice, može se reći, odvojene su od vlasti i slobodne
od ma koje potčinjenosti pravosuđu koje im se ionako ne može
nametnuti usled nedostatka snage i sredstava. Više puta su
pokušavali i sami Turci da kazne i drže u potčinjenosti ove narode.”
( J. Milović , Zbornik dokumenata iz Crne Gore, Cetinje 1956)
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Vuk Popović, pop is Risna, piše 1853. godine Vuku Karadžiću:
“Krivošijani su pomakli granicu prema Turskoj za oko dva sata hoda
i to je sve prećutno priznala mletačka vlast i poslije austrijska. Kuda
će većeg dokaza samostalnosti Krivošijskoj.”
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magali Crnogorce u svim ratovima, a tako isto i Hercegovce, naročito
Jakova Dakovića (1826–1853) i Luku Vukalovića (1857–1865).”
(Orlovići i njihova uloga u crnogorskom badnjem večeru 1710,
Beograd 1934)

(Kotorska pisma, Beograd 1964)

Oskar Jeger, nemački istoričar:

Dj. Markati, italijanski pisac:

“Oktobra 1869, dok su pojedini zemaljski sabori riješavali važno pitanje izbornih reformi, doživjelo je carstvo teško poniženje ustankom
nekoliko distrikata u Dalmaciji, gdje nisu htjeli da se pokore novom
odbrambenom zakonu. Godina se završila, a ustanak još nije bio
suzbijen, iako je bilo 30.000 vojnika angažovano protiv njega.”

“Iza ovih brda i na njima ugnjezdili su se, s jedne strane, Crnogorci,
a druge strane, Krivošijani: oni najneugodniji podanici Austrougarskog carstva; oni uvijek gotovi za rat, ovi za ustanak; oni za
krstarenje i pljačku, ovi da odbiju vojnu službu i plaćanje poreza.
Jedni i drugi iste rase i zanijeti istim političkim pasijama, uvijek gotovi
da jedni drugima pruže jednu, pa čak i obje ruke, da pomognu koga
bilo neprijatelja Austrije koji bi pokušao da se domogne Boke.”
(II Montenegro e le sue donne,Milano1900)
Theodor von Sosnosky:
“Tek 1814, pripavši Austriji, ali bez ikakve veze sa ovom, ne samo
teritorijalno već i duhovno, oni su na neki način obrazovali jednu minijaturnu državicu kao posebnost ,ili su se bar u svojim brdima osjećali
kao neograničeni gospodari zemlje.”
“Jedanaestog janara 1870. zaključen je između vlade i ustanika
Knežlaski ugovor, možda najsramniji, da ne kažem najsramotniji koji
je ikad zaključila. Kakav se respekt mogao imati od jedne države
koja, i pored mnogobrojne i hrabre vojske, nije bila u stanju da svojim
zakonima pribavi poštovanje šačice rebela. Tako moćno carstvo kao
što je Monarhija savila je jedra pred jednom šačicom bandita.”
(Die Balkanpolitik Oesterreich-Ungarn, Stuttgart 1913)
Andrija Luburić:
“Samardžići, veliko bratstvo u bokeškom plemenu u Krivošijama,
vodi porijeklo od Damjana i Martina, sinova Komnena Orlovića iz Bajica, koji su se naselili u Krivošije oko 1692. godine. Brzo su se namnožili u svom plemenu, koje se tih godina i formiralo i ubrzo su se
istakli i uzeli vodeću ulogu. Neprestano su četovali po Turskoj i po-

(Geschichte der neusten Zeit. Vom Viener Kongress bis zur Gegenvart, Berlin 1888)
Radoman Jovanović i dr Mirslav Luketić:
“Što se tiče poslednjih vojnih događaja u Boki, ja se čak bojim da
Vašem prevashodstvu o njima iznosim istinu. Bojim se da Vi nećete
povjerovati, jer događaji zaista izgledaju nevjerovatni. U Krivošijama
oni su doživjeli takav poraz 16,17.. i 18. da sada odustaju od vojnih
operacija.
Danas mi javljaju iz verodostojnih zvaničnih izvora gubici vojske u
ova tri dana iznose 1.700 ubijenih, ranjenih i obolelih, od kojih je 8
oficira poginulih i 10 ranjenih.
U ovim krajevima dobijaju sve veću slavu i uticaju ljudi koji su komandovali ustanicima Samardžić i Porobić. Samardžić (kapetan
Đuko Kojov Samardžić, prim. autora) se, kako tvrde, školovao u vojnoj školi u Beogradu.”
(lzveštaj ruskog konzula iz Dubrovnika A. S. Jonina o bokeškom ustanku 1869–1870. godine, Izvodi iz zbornika sa naučnog skupa od
20. 03. 1970)
V. Dvorniković:
“I na ćesara smjele su da pođu te hrabre čobanske države. Krivošije
dižu ustanak 1869. i 1882. godine da bi odbranili autonomiju i svoja
izuzetna prava u Austrijskoj carevini. Šaka ljudi držala je mesecima
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u šahu austrijsku imperiju koja nije mogli ni oružanom silom da ih
savlada, već je morala s njima da sklopi i formalni mir.”
(Karakterologija Jugoslovena, Beograd 1939)
NEUE FREIE PRESSE, Beč, 20 .02.1870. u svom uvodniku ovako
komentariše mir u Knežlazu:
“Pitanje je sada da li su se Krivošije pokorile Austrijskom carstvu ili
se Austrijsko carstvo pokorilo Krivošijanima.
Svakako morali bi verovati, da se za ovu tešku žrtvu za državnu čast
uspostavilo mirno stanje u toj zabačenoj i pustoj oblasti. Međutim,
po svemu što iz tih krajeva saznajemo, moramo suprotno verovati.
Danas su, kao i pre mesec dana samo Krivošijani gospodari u
Krivošijama.”
Dr Lujo Bakotić:
“Godine 1869. planula je pobuna u Krivošijama u Boki Kotorskoj,
pošto narod nije htio da služi u austrijskoj vojsci. Nije htio da služi
zato što Bokelji nisu u vojsci služili ni pod Mletačkom republikom ni
pod francuskom vladom, pa su smatrali to nesluženje u vojsci kao
jedino stečajno pravo koje su oni sad i oružjem branili.”
(Srbi u Dalmaciji od pada Mletačke republike do ujedinjenja, Beograd
1938)
Tomislav Grgurević:
“...Krivošijani su na najbolji način koristili prednost terena. Napadali su
pojedinačno, ili u grupama na jednom mjestu, sakriveni iza kamenih
litica, odakle su se samo čuli hici iz pušaka. Nijesu se vidjeli. Zatim bi
iščezavali bez traga, ali su se uskoro ponovo pojavljivali ali na
neočekivano mjestu, kao da su iznikli iz zemlje. Poznavajući svoj kraj,
njegova bespuća i tajne, lako ali toplo odjeveni i bez prtljaga, samo sa
puškom o ramenu, brzo su prelazili sa jednog na drugo mjesto, a s
obzirom da su bili dobri strijelci svuda su sijali smrt. Krivošijani su, tako,
vrlo uspješno sprovodili taktiku gerilskog ratovanja, još prije nego se
ona počela izučavati na vojnim akademijama.”
(Feljton iz lista “Republika” objavljen krajem 2007. godine u Podgorici)
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JANKO ČEMAN (1922 –1987)

Napolju se ponovo poigrava proleće – to je vreme da osetimo priliv
nove snage. Sve oko nas opojno miriše, naše misli i srca pune se
novom nadom i radošću. Život i ljude osećamo jače i nekako
otvorenije. Sa većim obzirom osluškujemo damare tuđih srca.
Kad čovek čini dobro delo ne misli na nagrade, na protivvrednosti,
na priznanja. Samo daje i ne primećuje vreme. Zaustavimo to vreme
za trenutak da bismo kazali veliko hvala Janku Čemanu, književnom
stvaraocu rođenom u Pivnicama.
Sećanje na ljude poput Janka Čemana, koji je rođen u seljačkoj
porodici, veoma je važno jer je on kao književnik, a posebno kao
dramski pisac, prevazišao okvire Pivnica, opštine Bačka Palanka, a
možda i Vojvodine. Festival pozorišnih predstava – Dani Janka
Čemana, DIDA, u praksi to najbolje potvrđuje. Od poslednjeg martovskog i prvog aprilskog vikenda 1995. dvadeset godina sam
proveo u Pivnicama, i nije mi žao. Imao sam priliku da direktno pratim
kako pivničko pozorište “Janko Čeman” raste i koliko su ljubavi i
požrtvovanja mladi Pivničani u njega ugradili. Imao sam i čast da
tokom svih ovih godina pogledam sva ostvarenja pivničkih pozorišnih
umetnika amatera i da pratim kako to pozorište sazreva, objektivno,
sa distance, ne mešajući se u njegov rad, što mi ponekad, moram
priznati, nije bilo lako jer sam rođen u Pivnicama.
Svaka napisana knjiga je, u krajnjem, dokument vremena i događaja,
ali i dokument o ljudima koji to vreme čine. Takva je i knjiga
pripovedaka i drama Janka Čemana. Iskrena mi je želja da amatersko pozorište “Janko Čeman” ostane dragulj Pivničana i Pivnica,
da i dalje budemo ponosni na njega, i da svih narednih godina
obeležavamo i slavimo poruke Janka Čemana u njegovim književnim
delima, pretočenim u pozorišne predstave, koje izvode glumci-amateri u pozorištu koje nosi njegovo ime.
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Janko Čeman

Pisac Janko Čeman, zemljoradnik, rođeni Pivničanin, potiče iz
seljačke porodice. Odrastao je uz majku jer mu je otac umro u njegovom ranom detinjstvu. U Pivnicama je završio osnovnu školu.
Živeo je na salašu a jedino zanimanje bila mu je zemljoradnja – narodski rečeno bio je seljak. Još kao dete voleo je da čita knjige, a
pisanjem je počeo da se bavi posle završetka Drugog svetskog rata.
Najpre je objavljivao kratke priče u novinama na slovačkom jeziku
“Glas Naroda” (“Hlas ljudu”), tada sa sedištem u Bačkom Petrovcu.
Kasnije je pisao pripovetke i dramske tekstove za pozorišne predstave na slovačkom jeziku koje su objavljivane u časopisu za kulturu
“Novi život” (“Novy život”).
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Njegove dve pripovetke “Zuska Čaranova” (“Zuzka Čaranova”) i
“Prašina u oči” (“Prach do oču”) uvrštene su u zbirku savremenih
pripovedaka jugoslovenskih Slovaka, koju je 1961. izdala izdavačka
kuća “Kultura” iz Bačkog Petrovca. Ovu zbirku pripovedaka za
štampu je priredio profesor dr Jan Kmeć (Jan Kmet), akademik, poznati i uvaženi kulturni radnik.
Zbirku pesama “Gde su nestali moji konji” (“Gde sa podeli moje
kone”) izdalo je NIP “Obzor” Novi Sad (NVP “Obzor” Novy Sad)
1970. na slovačkom jeziku. To je njegova prva knjiga sa devet
pripovedaka. Pomenuta izdavačka kuća je 1972. izdala i njegov
roman “Vrtlog” (“Krutnava”) na slovačkom jeziku. Pored već
spomemute zbirke pripovedaka iz 1961, njegove pripovetke su
uvrštene i u zbirku koju su 1971. zajedno izdali NIP “Obzor” Novi
Sad i Bratislava (NVP “Obzor” Novy Sad a Slovensku spisovatel
Bratislava), kao i u treću zbirku pod imenom “Jahač iz Turkmenije” u
izdanju Matice srpske, Novi Sad 1973. Ovu zbirku pripovedaka za
štampu je priredio prof. Mihalj Harpanj (Michal Harpan). Njegov drugi
roman “Ne nosi svaki vojnik pušku” (“Nie každy vojak pušku nosi”)
izdao je takođe NIP “Obzor” 1974. Prevod teksta ovog romana uradio je Mihal Harpanj prof. Filološkog fakulteta u Novom Sadu, a
izdavač je bilo NIP “Bratstvo jedinstvo” Novi Sad 1975.
Kao pisac, Janko Čeman spada među one literarne stvaraoce koji
u svojim književnim delima istrajavaju na tradicionalnom iskazivanju
realne svakodnevice seoske stvarnosti i to bez ulepšavanja stanja.
U oba romana, a takođe i u pripovetkama, ta realnost je prisutna. On
i u svojim dramskim tekstovima realno prikazuje životne momente
sela koje je obeležilo vreme istorijske vetrometine pre i za vreme
Drugog svetskog rata, a koji su u malim seoskim sredinama bili sudbinski vezani. I u dramskim tekstovima on tačno obrađuje događaje
i vreme zbivanja prikazujući surove međuljudske kapitalističke
odnose i bolesne ambicije pojedinaca da se obogate po svaku cenu
(radnja drame “Kudeljara”), kao i politički i vojnički krah stare Jugoslavije (drama “Peta kolona”). Piše i o racijama u vojvođanskim
naseljima (“Svetla u sumraku”) i o narodnooslobodilačkom ratu.
Polazeći od ovih opštih objektiviziranih razloga, on pokazuje slike
konkretnih pojava i zbivanja u sredini koju vrlo dobro poznaje i
razume odnose i ponašanja u kojima se odvija život na selu. On koristi laki stil pisanja tako da su njegovi tekstovi razumljivi; lako se
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čitaju – i romani i pripovetke. U posebnoj samostalnoj zbirci
pripovedaka pod nazivom “Gde su nestali moji konji” (“Kde sa podeli
moje kone”) objavljeno je devet pripovedaka sa različitim seoskim
temama. I tu se autor Janko Čeman čitaocu predstavlja svojim osobenim stilom. Iz njegovih tečnih priča postepeno izranja onaj pogled
na selo kojeg svako od nas rođenih u njemu duboko nosi u sebi. Taj
osvrt na život sela nije idealan, govori o seoskim mladićima
“đilkošima”, koji su skloni raznim nestašlucima kako bi se o njima
govorilo kao o “herojima” a kasnije se prepričavalo na prelima.
Sadržaj pripovedaka autora Janka Čemana je najbolje što je moglo
da se ponudi u savremenoj prozi koja se bavila prikazom života na
selu. Možda slika sela u književnim delima Janka Čemana i nije
sasvim istinita jer autor nije išao u širinu, ali je na svoj način tipična
za njegov pogled na selo i na život u njemu.
Zanimljiv je i podatak da osim lika Zuzke Čaranove, iz istoimene
pripovetke, nijedan drugi lik u pripovetkama ovog autora nije bio apsolutno pozitivan, što je bila odlika još nekih od stvaralaca iz tog vremena. Janko Čeman piše o čoveku koji živi na selu koje, kao da je
izmaknuto iz vremena, ali ne i iz prostora, o čoveku koji živi svoj život
sa puno malih, iz kosmosa nevidljivih događaja i dogodovština, a koji
u utakmici sa životom ostaje na zemlji suprostavljajući se često
postojećim uhodanim normama ponašanja i tako ne retko prelazi u
lik negativnog junaka. Treba takođe istaći da Janko Čeman ne
osuđuje svoje junake iz priče, već samo na svojevrstan poetičan i
prozaičan način donosi „tačno ono što se u zbilji i dogodilo“. Ako i
osuđuje, on ne osuđuje ljude nego sam život – život drzak i nemilosrdan. U njegovim pričama ima i anegdota sa bojom humora, ali
humor kod njega izaziva često suprotan efekat: još više ističe težak
i mukotrpan život seljaka na selu, a njegovi junaci se uvek protive
onome što nosi u sebi trenutni trend i na svoj način hoće da dođu do
svoje „pravde“.
Hobi Janka Čemana bilo je pisanje književnih dela, čemu se u potpunosti posvećivao ne samo za vreme zimskog perioda, kada je na
salašu imao najviše slobodnog vremena, već i za vreme najvećih sezonskih radova u setvi i žetvi. Кad god bi se u njegovim mislima pojavile nove ideje on ih je zapisivao na papiriću, kao beleške, a kasnije
je sve to obrađivao i doterivao. Najviše je pisao o događajima iz života svojih sugrađana – Pivničana.
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Poodavno se zna da je Janko Čeman pisao i tekstove za pozorišne
predstave. Spominju se dve, ali nijednu nije završio do kraja, jer nije
mogao da se odluči kakav će biti završetak, tužan ili veseo, da li će
glavna junakinja drame umreti ili će se udati za siromašnog seoskog
momka. Bilo je to vreme 1948/49, kada je tekstove korigovao i završio, odneo ih u redakciju novina na slovačkom jeziku „Hlas ljudu“,
u Bački Petrovac. Iako ga je tada već iskusni reditelj iz Pivnica Štefan
Durgala molio da bar jedan tekst pozorišne predstave postavi na
scenu u Pivnicama, autor je to odbio plašeći se reakcije lokalne vrlo
konzervativne sredine, koja nije nikada imala razumevanja za nešto
novo, drugačije od onoga što je odavno ukorenjeno u tradiciji. Teško
je i sada utvrditi o kojim nazivima pozorišnih predstava je reč, jer ti
tekstovi nisu objavljivani u časopisima ili u novinama. Tako sada ispada da je prva drama koja je doživela premijeru bila „Zuzka
Čaranova“, i to u novembru 1952. Pod istim nazivom je objavljena i
jedna njegova pripovetka.
Prva po redu drama koja je objavljena u časopisu za literaturu i kulturu na slovačkom jeziku „Nov život“ („Novy život’’), broj za oktobar
1953, bila je drama „Кudeljara“ („Кonoparen“), u kojem se govori o
istinitom događaju iz 1937. u kojem se očitovala vekovna težnja srednjeg sloja seljaka da na selu steknu što veće materijalno bogatstvo,
što bi se ostvarilo čak i putem prinude kod sklapanja braka bez
ljubavi kako bi se uvećali svoji zemljišni posedi i steklo vlasništvo
fabrike u celosti, rušeći tako sve moralne norme koje su u to vreme
mladi uglavnom poštovali.
Druga drama je takođe objavljena u istom časopisu, u broju za septembar 1954. Bio je to tekst drame „Svetla u sumraku’’ u kome govori o događaju iz januara 1942, odnosno o sukobu tri generacije, tri
porodice u višenacionalnoj sredini kada je Bačka bila pod okupacijom fašističke Hortijeve vlasti. Najstarija i najmlađa generacija imaju
međusobno razumevanje, a kao pobednik izlazi nadvremenski i univerzalni simbol – pobede dobra nad zlom, pobeda pravde nad
nepravdom.
Sledeća drama pod nazivom ,,Blizak-dalji’’ („Blizki-daleki“) objavljena
je u časopisu „Nov život“ u septembru 1964. Autor je u ovoj drami
obradio događaj iz 1942, u vreme narodnooslobodilačke borbe –
ubacivanje saradnika neprijateljskih jedinica u redove partizanskih
odreda i njihovo otkrivanje. I sam je bio učesnik NOB-a, kao pripad-
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nik XIV VUSB, i učestvovao je u borbama na Bolmanu, pa mu i ova
tematika nije bila strana.
Sve tri drame su objavljene i u posebnoj knjizi pod nazivom ,,Drame
Janka Čemana’’, koju je izdalo NIP ,,Obzor’’, Novi Sad, 1978. na
slovačkom jeziku. Drame imaju po tri čina.
Janko Čeman je napisao i jednu komediju pod nazivom „Nova socijalna ustanova“ („Nova socijalna ustanovizen“), koja je odštampana
takođe u časopisu „Nov život“, u broju za septembar 1959. U njoj
dolazi do izražaja živahan seoski humor na aktualne događaje u
selu. Opštinske strukture izražavaju bojazan zbog pada nataliteta i
zbog pojave rasta broja vanbračne dece. Nije to kritika ljudskih slabosti, već slikovit prikaz života na selu i predstavlja jedinstven izbor
u autorovom celokupnom stvaralaštvu, a posebno u stvaranju pozorišnih tekstova.
Poslednja njegova drama pod nazivom „Peta kolona’’ („Piata
kolona’’) objavljena je takođe u časopisu „Nov život’’ u broju 3, 1891.
Posebno treba istaći podatak, ali ne i dovoljno poznatu činjenicu, da
su šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka dramski tekstovi
Janka Čemana igrani na pozornicama u slovačkim naseljima, jer u
to vreme nije bilo stvaralaca savremenika koji su pisali dramske
predstave – bio je nedostatak tekstova novijih datuma. To je potrajalo sve do pojave festivala DIDA u Pivnicama, na kome su izvođeni
tekstovi pozorišnih predstava novih dramskih autora.
Početkom pedesetih godina prošlog veka u osnovnoj školi u Pivnicama zaposlilo se nekoliko mladih prosvetnih radnika, pretežno
rođenih Pivničana, koji su svojim angažovanjem stekli veliko poverenje i poštovanje sugrađana. To je vreme kada je na pozorišnom
polju aktivno delovalo КUD „Ljudevit Štur’’. Radi se o učiteljima i nastavnicima: Miluška Mocko, Ana Rojka (rođena u Silbašu), Štefan
Dinga, Janko Mađar, Štefan Danko... Zajedničkim snagama trudili
su se da velikom broju učenika osnovne škole prenesu svoja znanja
i ljubav prema pozorišom životu, folkloru pre svega. Miluška Mocko
(kasnije se udala u Bački Petrovac) je vrlo dobro poznavala odnose
i ponašanja u selu, a preko svog starijeg brata je znala da jedan za
seoske uslove nešto stariji momak piše tekstove i za pozorišne predstave. Ona se trudila, zajedno sa tada već uspešnim režiserom Štefanom Durgalom, da ga privoli da postavi na scenu svoje drame, da
ga izvuku iz anonimnosti. To, međutim, nije išlo lako...
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U to vreme Janko Čeman je imao napisana samo dva čina pozorišne
predstave „Zuzana Čaranova’’ (pod takvim imenom je objavljena
pripovetka), što govori da ovaj pozorišni komad nije bio završen.
Režiser Štefan Durgala je uz pomoć mladih prosvetnih radnika i već
dokazanih glumaca amatera iz pomenutog КUD-a počeo da radi na
pripremi pozorišne predstave. Probe su bile svake večeri u jednoj
od više učionica osnovne škole (učionice su tada bile na više lokacija
u selu) uz prisustvo samog autora drame Janka Čemana. Pošto je
tekst drame bio u rukopisu, svaki glumac je morao svoj deo uloge
sam sebi da prepiše. Sadržaj ove drame je vezan za događaje iz života Pivničana pred sam završetak Drugog svetskog rata. Drama je
nastala adaptacijom istoimene pripovetke. Glavnu žensku ulogu
igrala je Miluška Mocko. Premijera je održana 29. novembra 1952,
za Dan Republike. Autor je svake večeri na probe dolazio sa salaša,
bez obzira na vremenske uslove. Glumci su već dobro savladali
svoje tekstove i autor je, pritisnut vremenskim tesnacem, morao da
što pre dovrši treći čin pomenute drame kako bi se mogla realizovati
planirana premijera. Dugo se dvoumio kakav da bude kraj glavne junakinje drame: da li da se uda za siromašnog seoskog momka, koji
je pristigao iz partizanskog odreda, ili da pogine od zalutalog metka
saradnika okupatorske vojske prilikom ulaska partizana u selo. No,
tekst je završio, premijera je održana i veoma dobro prihvaćena od
mnogobrojne publike, a sam autor se pojavio na pozornici i odgovarao na neka pitanja gledalaca, ali na pitanje ko je bila Zuzka
Čaranova ili koja devojka iz sela je bila njegova inspiracija, nije
odgovorio, mada je karakterističan osmeh na njegovom licu sve objašnjavao i govorio i bez žive reči. Sa ovom pozorišnom predstavom
gostovalo se u Savinom Selu i Selenči. Pojavio se i članak u novinama na slovačkom jeziku „Hlas ljudu’’ autora Mihala Tira (Michal
Tyr), nastavnika u školi, rođenog u Pivnicama, koji je dobro poznavao
odnose u selu i nije imao kritičkih primedbi na samo izvođenje pozorišne predstave.
U to vreme nije pisano o prvom i drugom činu drame ,,Zuzka
Čaranova’’. Treći dorađeni čin objavljen je u novinama na slovačkom
jeziku u broju 94 od 29. novembra 1952, povodom državnog
praznika Dana Republike. Za razliku od pohvala predstavi koje je
napisao Mihal Tir, ostali kritičari na slovačkom jeziku, na čelu sa
Ivanom Majerom iz Bačkog Petrovca, više su pisali kritizerski, a na-
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jmanje o pohvalama i podršci za trud koji su glumci amateri uložili u
predstavu (a sigurno da su u tome bili vrlo uspešni).
Pisac Janko Čeman nije voleo da se o njemu piše, pa ni o tome da
on piše tekstove za pozorišne predstave kao i druge književne tekstove. Za ono vreme bio je vrlo plodan stvaralac. Кao čovek bio je
vrlo skroman, tih i neprimetan u društvu. Imao je jako malo prijatelja
kojima se mogao poveriti i sa njima razgovarati o problemima koji
ga tište. Bile su vrlo retke prilike kada je govorio o sebi i onome šta
stvara, šta piše. Novinari dnevnih listova, radija i televizije nisu uspevali da naprave portret ovog značajnog pivničkog stvaraoca na
polju kulture koji je mnogo učinio za svoje Pivnice. Ostao je nedovoljno poznat i priznat u javnosti, posebno u širem okruženju. Ni
sami Pivničani nisu mu se odužili na odgovarajući način, a mogli su
bar pivničkom ogranku matične biblioteke „Veljko Petrović“ dati njegovo ime. Malo je pričao o teškoćama sa kojima se susretao baveći
se pisanjem. U sećanjima starijih meštana je zabeleženo da je
skoro neprimetno jednom prilikom rekao da su mu u njegovom
pisanju pomagali: Štefan Durgala, koji je prepisivao njegove tekstove
mašinom koju je imao kao radnik filijale banke, zatim, Mihal Tir, nastavnik slovačkog jezika u osnovnoj školi, prof. Jan Кmeć, prvi
akademik iz redova Slovaka i nešto mlađi prof. Danijel Dudok, koji
je kasnije postao pivnički zet. Janko Čeman se oženio 1957. Za
tadašnje seoske prilike kasno. Njagovi sugrađani, Pivničani, nisu
razumeli šta je to čime se Čeman bavi. Od njih nije imao nikakve podrške, a kod mnogih se javila i ljubomora. Ako bi se, istina veoma
retko, desilo da ga neko i pohvali, osećao je da to nije od srca. Jednostavno, nije voleo da oči budu uprte u njega.
Drama „Zuzka Čaranova’’ u celeni je štampana u novinama na
slovačkom jeziku „Hlas ljudu’’ 1987. (dakle 35 godina posle premijere), i to prvi i drugi čin 31. oktobra, a treći čin 29. novembra iste
godine. Ova verzija pomenute drame je objavljena uz saglasnost autora, desetak dana pred njegovu smrt. Skrhan teškom bolešću nije
imao više snage da se bavi pisanjem. Кada se uporede tekstovi
drame iz 1952. i 1987. vidi se jako velika razlika u sadržaju drame:
sasvim je prerađena i likovi nemaju ničeg dodirnog sa likovima iz
1952, a razlika je velika i u odnosu na samu pripovetku od koje je
drama i nastala.Čak i glavna junakinja pozorišne predstave iz 1952.
nije mogla da prepozna tekst, tvrdeći da ona tako nešto na pozornici
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nije odigrala. I ovaj primer dovoljno govori o nipodaštavanju
stvaralačkih napora samoukog pisca Janka Čemana. Zato i ne čudi
njegov zahtev, izrečen u poznim godinama života, da se spale svi
njegovi tekstovi kako više niko ne bi mogao da omalovažava njegovo
književno stvaralaštvo, koje je u celini posvećeno Pivnicama i životu
njih samih. Sve je to doprinosilo tome da je autor gubio volju da piše
nove tekstove i da tako da još veći doprinos saznanjima o seoskom
načinu života.
Režiser Ana Dinga, rođena Rojka, iz Silbaša, supruga Štefana
Dinga, nastavniika matematike i glumca amatera, pripremila je pozorišnu predstavu sa pivničkim amaterima, i to dramu „Кudeljara’’,
takođe iz rukopisa, jer je uspostavila dobru saradnju sa Jankom
Čemanom, koji joj je verovao. Premijera pretstave je bila 1954. Sa
drugom generacijom glumaca amatera ista ova drama izvedena je
u režiji Ane Dinga 1959. Godine. Autor drame je i tada dolazio na
probe i neposredno pratio pripreme za izvođenje. Na opštinskoj
smotri pozorišnih grupa 1960. Pivničani su sa ovom predstavom osvojili prvo mesto i dobili novčanu nagradu od 5000 dinara. Amateri
su pravili planove šta da kupe od rekvizita kako ih više ne bi donosili
od kuće, jer je opremljenost КUD-a bila nedovoljna. Međutim, deo
nagrade nije stigao do amatera. To je bio razlog da mnogi od njih
više ne učestvuju u radu КUD-a.
Već pomenuta režiserka Ana Dinga je 1955. pripremila predstavu
drame Janka Čemana „Svetlo u sumraku’’. Posle toga nastao je duži
vremenski period u kome dramski tekstovi Janka Čemana nisu bili u
repertoaru pivničkih pozorišnih amatera, a to je već i period delovanja КUD-a „Ljudevit Štur’’.
U okviru dramske sekcije SКUD „Pivnicve’’ iz Pivnica pripremljena
je premijera Čemanove drame „Svetlo u sumraku’’, u režiji Julijane
Bađura, tada maturantkinje gimnazije u Bačkom Petrovcu. Sa ovom
predstavom se gostovalo u Selenči, a treba zabeležiti i nastup na
smotri amaterskih pozorišta u Кovačici. Repriza ove predstave
održana je i u Pivnicama, a posebna predstava organizovana je za
đake osnovne škole.
Pivničani su se ipak na neki način odužili svome piscu. Iz poštovanja
prema njemu, osnovali su amatersko pozorište koje nosi njegovo
ime i tako su razvili pozorišnu delatnost koja je poprimila i
međunarodni karakter. Amatersko pozorište „Janko Čeman“ iz
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Pivnica jednom godišnje organizuje sada već poznatu manifestaciju
– Festival DIDA , koja neprekidno traje od 1995.
Novo pozorište je na svom repertoaru negovalo dramske tekstove
autora Janka Čemana. Već na samom početku rada ovog pozorišta
bila je realizovana premijera komedije „Nova socijalna ustanova’’, u
režiji Jana Salčaka, uz učešće sedamnaest glumaca. Sa ovom predstavom pivnički amateri su gostovali u Кisaču i Bačkoj Palanci. Na
prvom festivalu DIDA 1995. ova pretstava je osvojila nagradu „Janko
Čeman’’, a nagradu za glumačko ostvarenje je osvojila Tatjana
Кubinjec.
Drugi dramski tekst autora Janka Čemana pivnički amateri su realizovali sa režiserom Janom Кmećkom. Uz učešće osam glumaca,
marta 1996. bila je premijera drame „Кudeljara’’, a nagradu na festivalu DIDA je osvojila Štefanija Belanji (Štefania Belaniova). Sa
ovom predstavom se gostovalo u Bačkoj Palanci i Belom Blatu.
Društvo vojvođanskih slovakista (Spolok vojvodinskych slovakistov
) predložilo je 1982, povodom 60 godina od rođenja, pisca Janka
Čemana za odlikovanje. Gradska konferencija SSRNV Novi Sad je
taj predlog podržala i prosledila ga komisiji Pokrajinske konferencije
SSRNV na dalji postupak. Pošto smo se poznavali sa omladinskih
sastanaka i konferencija u APV desetak godina, stručni saradnik u
PК SSRNV zamolio me je da proverim podatke o Janku Čemanu iz
Pivnica jer on to nije uspeo. Naime, ime Janko Čeman nije bilo uvedeno ni u kakve matične knjige, zato što je to pseudonim pod kojim
je svoja dela pisao autor čije je rođeno ime i prezime Mihal Кamanj
(Michal Кaman). Proverio sam datum rođenja, pismeno dostavio
kratke biografske podatke i objasnio o čemu se zapravo radi. Кada
sam kasnije pitao kako je postupak okončan odgovor me je iznenadio jer je komisija PК SSRNV preglasavanjem odbila predlog za odlikovanje. Obrazloženje je bilo da nije dovoljno poznat široj javnosti,
što me je razočaralo, uz utisak da običan čovek sa sela teško može
da prođe administrativnu proceduru i da je stvaralaštvo u malim sredinama manje vredno u umetničkom pogledu. Ostao je gorak utisak
da je teško prevazići jaz koji postoji na relaciji selo – grad. Mada talenata ima svuda, ipak izgleda kao da dela stvarana u velikim urbanim sredinama imaju veću vrednost od onih nastalih na selu.
Danas se već zna da je Janko Čeman počeo da piše posle
oslobođenja, po završetku Drugog svetskog rata, ali o tome ima malo
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pisanih tragova. To da je on pisao tekstove za pozorišne predstave
i ranije nego što se spominje u ovom tekstu, potvrđuje članak u novinama “Hlas ljudu’’ broj 62 iz 1950. pod naslovom „Savetovanje kulturno-prosvetnih radnika’’, gde je tadašnji odgovorni urednik Tibor
Кenig stavio primedbu na to što u program Slovačkih narodnih
svečanosti u Bačkom Petrovcu nije uvrštena i pozorišna predstava
mladog pisca-seljaka Janka Čemana iz Pivnica, jer bi se na taj način
podstakli mladi u više sredina da se uključe u kulturne aktivnosti. To
je dokaz da je imenovani urednik već 1949. poznavao tekstove za
pozorišne predstave Janka Čemana i video njihovu književnu vrednost. Sada se već zna da je to bila drama „Poslednja noć’’ („Posledna
noc’’), koju su pivnički amateri odigrali iz rukopisa, u režiji Štefana
Durgala. Nažalost, rukopis predstave nije objavljen ni u časopisu ni
u novinama. Malo se zna o njegovoj celini, a nema više ni živih
učasnika u toj premijeri. Ostao je sačuvan samo u sećanjima i
prepričavanjima tadašnjih glumaca КUD-a. Na ovom mestu treba
istaći i to da su prve priče objavljene u novinama na slovačkom jeziku
„Hlas ljudu’’ iz 1948, i to: „Momci iz naše ulice’’ („Chlapci z našej
ulice’’) u broju 9, „Pacovi’’ („Potkany’’) u broju 32 i „Šamar’’ („Zaucho’’) u broju 36. Za samog autora treba reći da je bio uporan i da
je redovno osnovni tekst ispisan rukom prepisivao pisaćom mašinom
i tako pripremljen odnosio u redakciju novina „Hlas ljudu“ u Bačkom
Petrovcu očekujući objavljivanje. Često je njegov veliki trud bio uzaludan – tekstovi nisu objavljivani, a više puta poverovao bi se onima
u koje je imao istinsko poverenje govoreći da neke svoje rukopise
nije mogao da prepozna nakon objavljivanja, ako bi oni i bili objavljeni
ponekad i više godina od predaje u štampu.
U književnom stvaralaštvu Mihal Кamanj je koristio ime Janko
Čeman (to prezimena nema nijedna porodica u Pivnicama i zato se
lako pamti). Interesantno je pitanje zašto je on koristio baš ime
Janko Čeman. Može se pretpostaviti da je time želeo da se ne zna
da on piše tekstove – da on nije književnik. Pivničani su u tom
pogledu posebni i nemaju mnogo razumevanja za tako nešto. Dosta
su nepoverljivi za sve što je novo i drugačije od stečenog kroz navike
i tradiciju. Janko nije hteo da šira slovačka javnost zna da se radi o
žitelju Pivnica koji je kao seljak obdaren za pisanje, a nema završene
visoke škole. Jaz između pojedinih sela postojao je, a postoji i danas,
jer nikada Pivničani nisu imali isti tretman i vrednost kao Petrovčani,
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koji su uvek osporavali uspehe Pivničana na polju kulture, pa i u
drugim oblastima, čak i u poljoprivredi. Taj jaz se oseća i danas na
polju amaterizma u kulturi, pre svega zbog velikog uspeha koje su
ostvarili Amatersko pozorište „Janko Čeman“ i festival DIDA.
Dosta kasnije i ja sam saznao ko je bio Janko Čeman, iako sam još
kao dete odlazio na salaš na kome je on živeo. U proleće, kada se
okopavao kukuruz, kada se špartalo plugovima sa konjskom zapregom ili kada se leti garila strnjika, odlazio sam po vodu za piće, a
isto tako da pojim konje, jer smo nedaleko od salaša imali njivu i to
je bilo najbliže mesto da se dođe do vode. U prednjem delu salaša
bila je pumpa za vodu, a u donjem delu je bio bunar sa đermom, koji
se koristio da se napoji stoka. Retko sam ga viđao na dvorištu, ali u
to vreme mi ništa nije nagoveštavalo ko je zapravo on. Njagova
majka je vodila računa da pas bude što dalje od posetilaca da ne bi
nekoga ujeo. Preko leta sam ga viđao kako biciklom sa kantom
mleka prelazi ulicu u kojoj smo stanovali jer je u štali, pored konja,
imao i krave muzare. Mleko je nosio u Pivničku mlekaru, koja je bila
poznata po proizvodnji pivničkog sira.
Godine 1957. dobio sam poziv da učestvujem na literarnom savetovanju u organizaciji časopisa za kulturu i književnost „Novi život’’ (bio
sam član izdavačkog saveta novina „Hlas ljudu’’) u Novom Sadu i
tek tada sam saznao ko je Janko Čeman. Na tom savetovanju je bilo
reči i o njegovom književnom stvaralaštvu. Do tada nisam znao da i
Pivnice imaju tako značajnog književnog stvaraoca. I tek tada sam
počeo da čitam ono što je on napisao, odnosno ono što je bilo publikovano u knjigama i časopisima.
Ako me pitate da li poznajem Janka Čamana, moram iskreno odgovoriti – ne! Samo sam čitao njegova književna dela. Lično sam poznavao Mihala Кamanja, seljaka koji je živeo na salašu broj 1332, na
putu Pivnice – Despotovo, koji i danas odoleva zubu vremena.
Na kraju, da kažem da književno delo Janka Čemana ima veliki
značaj za same Pivnice i Pivničane. Janko Čeman, seljak pisac,
treba da nam služi na ponos, polazeći od toga da je nama mlađim
generacijama približio život našeg sela u prošlosti i tako ga sačuvao
od zaborava.

417

Милован Бошковић, Гајдобра
ТРАГОВИ ПАГАНСКИХ ВЕРОВАЊА И ФОЛКЛОРНЕ И
ОНИРИЧКЕ ФАНТАСТИКЕ ЗАБЕЛЕЖЕНИ У ГАЈДОБРИ
Уводне напомене
И у данашње време наилазимо на трагове старих веровања,
митских и мистичких представа – не само у Гајдобри већ и у
скоро свим крајевима и местима где живи српски народ. Божић,
Крсна слава и многи други обичаји и обреди су у тесној вези са
претхишћанском религијом наших предака.
Гајдобра је село у Бачкој, која је крајем 1945. године
колонизирана становништвом из Источне Херцеговине и у
мањем броју из Босне, Црне Горе и Македоније, дакле из крајева
који су сачували многе елементе старе религије, што је веома
подесан и интересантан терен за истраживање верског живота
и веровања, сачуваних у религијској свести народа све до
данашњих дана. Веселин Чајкановић у својој књизи Мит и
религија у Срба (Београд 1973, стр. 59) каже да су многи
елементи
веровања
„претхришћанског
карактера
са
антропоморфистичким замишљањима неких, у основи
природних појава, које се уобличавају као бића чудесног изгледа
са натприродним моћима. То су стара словенска божанства, чији
су атрибути, епитети и епиклезе, под утицајем хришћанске цркве
пренешени на хришћанске свеце.“ Ипак, многа стара хтонична
божанства, демони или нека друга фантастична бића, које је
црква анатемисала, „опстала“ су упркос савременим научинм
схватањима природе и природних појава. Много развијеније
културе у свету, посебно у САД, суочавају се и данас са
нарастајућом појавом окултизма и других мистичних теорија,
које је, такође, имају своје исходиште из прастарих паганских
религија и веровања, за које Мартин Ибоа, амерички етнолог, у
књизи „Сотонина замка“ каже: „Окултна пракса, парапсихичке
појаве, данас заокупљају милионе Американаца. Нема

418

Милован Бошковић

јединственог објашњења за такав пораст“ (цитат преузет из
књиге „Окултне појаве“, аутора Џос Мекдауела и Дон Стјуарта,
Ветерник 1996, стр. 16). И у православном свету има таквих
појава, на што, поред осталих, указују Јермонах Анатолиј
(Берестов) и његова сарадница Алвенита Печорска у књизи
„Православни магови – ко су они?“ (Сазвежђа, 2001, стр 19). Ти
магови, како наводе поменути аутори, „се приликом
посвећивања не обраћају Богу, већ некаквом космичком разуму,
... а под овим називом крије се име Сатане“.
Стара паганска религија, чији трагови воде у далеку прошлост,
чак до неолитских људских заједница, остала је у религијској
свести савременог човека у скоро неизмењеном облику, чак и у
свести оних који се изјашњавају као верници, или су по својим
убеђењима атеисти. „За мајку Николетине Бурсаћа, грмљавина
је најочигледнији доказ постојања Божијег“ (Лазар Милин,
Научно оправдање религије, Шид, стр. 6). Она је побожна, али
њен однос према Богу није у пуном смислу религијски, није по
учењу Православне цркве и других традиционалних
монотеистичких религија. То је само „признање“ постојања
Божијег које има пагански карактер у смислу да се свака
природна појава, па и грмљавина, у свести људи доживљава
како дело натприродних сила. „Религија је шири појам и однос
човека према Богу, однос који се изражава кроз све душевне
моћи човекове“ (Л. Милин, исто, стр. 124).
Имајући у виду овакво одређење појма религије, ми смо
истраживања верског живота у Гајдобри свели на оне оквире и
елементе који су преживели бројне векове, било да су
ауторизовани или анатемисани од стране СПЦ. Имајући у виду
искључиво етнографски карактер овога рада, избегавали смо да
се упуштамо у дубља тумачења и анализе религијских
феномена, али смо се тамо где је то било неопходно, ослањали
на научна истражиања наших, а делимично и страних
историчара, етнолога, теолога и археолога, што смо и наводили,
тако да на основу личних запажања и забележених казивања
можемо у приличној мери дати, бар у основи, слику верског
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живота у Гајдобри, и то само оних елемената и појава која су
изван догмата и канона СПЦ, а који, као што је речено, имају
исходиште у претхришћанским религијама.
Култ предака
Скоро сви облици прастаре религије и култови који имају трагове
у верском животу Гајдобре (а свакако и у другим срединама)
везани су, углавном, за култ предака, хтонични свет (свет демона
са онога света), анимистичко веровање у натприродне моћи
душа покојника, приказања, култ животиња и биљака итд. С тим
у вези су и различити обреди и ритуали, као нпр. обред
сахрањивања покојника, даће, подушја, задушнице и др. Ако се
узму у обзир многа проучавања и студије из области историје
религије, види се да и савремене монотеистичке религије
проистичу из култа покојника. Тако је нпр. Крсна слава код Срба
слика раја – пиће. Наиме, Веселин Чајкановић (пом. дело, стр.
79) наводи један занимљив податак: „Сећам се да нам је једнога
дана професор Лескин говорио у семинару о словенском
преводу неких партија из Старог завета у којима се реч рај
стално преводила са пића (= јело). Откуда то? Отуда, што се у
јеврејском оригиналу и у грчком преводу (са кога је превођено
на словенски), рај назива еден, а словенски преводиоци
протумачили су да је еден и етимолошки и стварно исто што и
једење.“ Стари Словени су имали представу о рају као месту где
се вечито ужива у јелу. У Херцеговини, па самим тим и у
Гајдобри, за Крсну славу се често користи назив „пиће“, а гости
који долазе код домаћина на славу зову се „пићари“. Иначе, реч
„пића“ је и данас у говорној употреби и означава храну за стоку.
Можда и глагол питати (хранити дете) потиче од именице пиће.
У периоду од 1952. па скоро све до 1990. године, када су
тадашње идеологије и политика имале негативан однос према
религији, посебно православљу, било је породица и појединаца
који су и по цену одређених санкција ипак обележавали верске
празнике и обреде, али без присуства свештеника и често без
канонизованих црквених ритуала и реквизита.
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Чак и у време антитеистичке борбе и пропаганде, многи верски
обичаји који имају исходиште из старих паганских веровања
одолели су идеолошким и политичким утицајима и деловањима
тада актуелних партијских и административних органа и
организација, па су у нешто измењеној форми сачувани и до
данас.
Такав је обичај сахрањивања покојника и веровање у хтонични
свет, свет духова, демонских сила доњега света, што се јасно
може видети, не само у обредним радњама, већ и у многим
говорним изразима и синтагмама (покој душе, вечни мир, вечна
кућа, Јованова струга – улаз у онај свет, вода трусовина – преко
које покојника превозе до раја или пакла и др.). И данас, као и у
стара паганска времена, многи верују да душе умрлих предака
и даље живе на „ономе свету“ у рају или паклу, зависно од
различитих појмова одређених религиозних схватања и учења.
Обред сахрањивања и култ мртвих, како смо напред рекли,
сачуван је у Гајдобри са многим елементима претхришћанских
веровања – од купања покојника, облачења у нову и чисту одећу,
паљењу свећа (што симболизује светлост, сунце и топлоту), па
до самог чина сахрањивања, парастоса и задушница.
Преливање црвеним вином је траг старог обичаја приношења
жртве у крви, а крв је „течност живота“.
По нашем народном веровању (што су запазили многи наши и
страни истраживачи), покојник је на оном свету жедан, па и
данас постоји читав низ ритуала – што смо запазили на многим
сахранама –, који имају за циљ да покојнику утоле жеђ. Тако се
испод одра и у данашње време ставља одговарајућа посуда са
водом, да душа не оде жедна на онај свет. Када се покојник
изнесе из куће, онда се често за поворком која га испраћа проспе
чаша воде – да се душа не врати и да не буде жедна.
И данас многи за покој душе својих ближњих поспу по земљи
пиће, што је сублимирани обичај приношења жртве души
покојника. На даћама после обреда сахрањивања, као и
парастосима, на челу софре се оставља једно слободно место
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са прибором за јело – за душу покојника. Ближи сродници и
пријатељи умрлога, кад се ковчег спусти у раку бацају шаку
земље уз благослов: „Нека ти је лака црна земља.“ Постоји и
веровање да се у пролећним задушницама узнемире душе
покојника којима нису упаљене свеће.
Из наведених као и многих другив верских обичаја и обреда
сахрањивања, од којих ћемо неке и навести, могу се уочити
трагови анимизма, веровање у душе покојника, који пребивају у
гробљима или се у касне ноћне сате појављују на неким другим
местима, а често и у сновима живих. У том смислу интересантно
је прво од казивања која овде наводимо.
***
Бранко Сикимић (1926–1993)
Враћао сам се једне ноћи пред поноћ са економије, ђе смо
развозили грађу са гатера за оправак кровова на шталама.
Таман кад смо истоварили камион летава и греда, ја и Тодор
Хрњез пођосмо кући, а Владо Дангубић, возач камиона, рече да
му је истрошен акумулатор и да не може упалити мотор.
Оста он да чепрка око мотора, а Тодор и ја пођосмо кући да не
чекамо, јер смо се били добро уморили. Оде Тодор својим
путем, а ја, да скратим пут, пођох кроз гробље како би’ кроз
башче дош’о кући. Таман што сам мало измак’о и дош’о
десетак корака испред гробља кад ми се у оном мраку приказа
крупан човек у шубари. Не би ми свеједно. Осјетих к’о неки
ладан вјетар и студен и мало се прегох. У џепу сам имао
бритву и отворих је. Онај човјек ми се примаче, а мене све јаче
и јаче стеже студен и вата нека немоћ. Кад ми се примаче на
неких пет метара учини ми се да је то Швабо Ајнц, кога је
прије годину дана, док је прелазио пут, прегазио нечији камион,
и онда га је онај што га је прегазио убацио у моје двориште,
ђе смо га ујутру нашли мртва. Сахранили су га исти дан. Тај
Ајнц се једва кретао и долазио би у комшилук да се мало зими
огрије или да попије шољу млијека, а становао је преко пута
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моје куће, код Косе Чолића. Ђе су га закопали нијесам знао, јер
је швапско гробље било зарасло и доста пропало. Убрзо му је
умро и отац.
Није ми било свеједно јер се причало у слеу да се често виде
некакве приказе, највише на швапском гробљу, и наједанпут ми
се оте глас и викнух: „Ко си?“ Стаде на пар корака од мене и
онда га наједном нестаде к’о да је проп’о у земљу. Пош’о сам
кући, али не преко башча како сам наумио, већ около, мислећи
успут шта оно би, али о томе касније нијесам’ ником ништа
прич’о. Од тада, сваку ноћ ми је долазио на сан. Будио сам се
мокар од зноја, и бога ми ме је почео ‘ватати све већи страх,
те то испричах жени Петри, а она опет разгласи по женама,
те ми једног дана рече да јој је баба Граховчева рекла да је она
приказа Ајнц и да тражи свој гроб или неку ствар што је нису
са њим закопали. Сјетих се ја да сам сат-два пошто су га
однијели нашао уз капију малу кутијицу, нешто већу од
металног чепа за флаше. Отворио сам је и на доњој страни
видио слику неке ђевојке, Швабице. Ону кутијицу сам неђе
тиснуо у фијоку од креденца и нађо’ је. Рекоше ми да су је
виђали код Ајнца о врату, те истог часа одем код оног гробара
и он ми рече да је Ајнц закопан код једне плоче надгробне ђе је
закопана нека ђевојка таман близу ђе сам пролазио оне ноћи.
Кад тамо – она хумка ко да су је кокоши рашчепркале, а с краја,
десно од гроба рупа, десетак сантиметара широка, а бога
питај колико дубока. Ја ону кутију опет утвори’ и стави’
метални новчић, како ми је речено, и баци’ у ону рупу. Кад сам
се враћао кући, смијао сам се самом себи, али од тада ми Ајнц
више није долазио у сан.
Једне ноћи усних као ону ђевојку, ђе на мојој њиви код Огледне
нешто расипа к’о да сије, погледа ме и насмија ми се... Од тада
кад год би закопао мотиком наш’о би’ некакав стари новчић,
па и неколико златних дуката, и скупио сам тога бар једно
кило.
***
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Бошко Ивезић (1934– 2014)
Враћали смо се Вељко Вуковић и ја кући негде око десет сати
ноћу. Мало смо са друштвом поседели у биртији „Вележ“ и кад
смо дошли на примак мојој кући, угледасмо на прозору комшију
П. који је дуго боловао од тешке, непомене болести. Виђао сам
га и раније неколико пута и то није било ништа необично.
Назвасмо му добро вече и он одазва и упита ме имам ли му
дати једну цигарету, а био је велики пушач. Извади’ ја из џепа
кутију неначете „Мораве“ и извукох једну, а он је узе и захвали
се лијепо. Ја му на то реко’ да узме још коју, а он одби и одма’ну
руком. Дош’о ја кући, кад ме отац Обрад упита јесам ли свраћ’о
код комшија јер им је П. умро неђе око пет сати поподне. „Како
умро“, зачудих се, “кад сам му ја у овај час дао цигарету!?“
Завикаше на мене: „Да ти ниси мало попио“, упиташе, „па ти
се причинило?“... Ја по својој, а они на ме заграјаше. Немадо
друге, но ја полако код комшија и видим отворна капија, што
је знак да је у тој кући неко умро. У кући затекох доста људи,
ђе сједе око мртвачког сандука и ту сазнадо’ да је покојник
преминуо баш око пет сати после подне.
Сјутрадан упитам Вељка јел’ нам се оно причинило да нам је
П. тражио цигарету. А Вељко рече: „Е, ја сам га виђео, ко што
тебе сада гледам! Жена ми то није вјеровала и сиктала је на
мене док јој нисам прекинуо мачку пред очима.“ Шта је било, не
знам, а шта смо виђели ја и Вељко – то знам!
***
И данас постоји веровање да покојници вечно почивају у
гробницама где су сахрањени и због тога хумке имају
стилизовани облик куће. У последње време неке породице
праве заједничке гробнице да би и на оном свету заједно
почивали.
Поред многих гробница засађене су неке врсте воћака, као и
разног украсног дрвећа и биља, да би се „вечна кућа“ улепшала
и заштитила од злих хтоничних демона. У гајдобранском гробљу
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постоји стара липа необичног изгледа, са мноштвом великих
чворова, поломљених и уплетених грана, која по веровању као
апотропејон штити душе покојника. Из суседног села Силбаша
долази човек коме је у сну наредио „неки глас“ да одржава старе
немачке споменике у Гајдобри, на којима је, рељефно приказан
пут Исуса Христа на Голготу; на шта се он заветовао и од тада
се често може видети како сам или са супругом поправља те
споменике и чисти коров око њих. Он је причао да је једне ноћи,
док је завршавао посао на тој липи, видео „мноштво створења
сличних гаврановима како од беса ломе липове гране јер не
могу да улове ниједну душу“.
По народном веровању, са гробља се не сме убрати ни однети
воћка, нити узети било какав предмот, па се чак гробљанска
земља мора очистити са обуће, јер би, по веровању, у противном
у кућу ушли демони или душа покојника, па би се целој породици
нанело велико зло. Недавно се десио случај да је један
досељеник у Гајдобру, који је у току последњег рата протеран из
Босне, покупио и побрао плодове са једне крушке засађене на
гробљу и од тих крушака испекао ракију. Након неколико дана,
изненада је умро, иако је био у пуној физичкој снази.
Негде у исто време, нека млађа жена из Гајдобре са гробља је
прикупила нешто мало ораха, а онда се, по њеном причању, из
шипражја појавио велики црни пас, са жутим флекама и почео
да режи на њу. Побегла је са тога места и у страху донела кући
прикупљене орахе и бацила их у дно ходника. „Кад увече“,
причала је, „таман смо били легли, наста нека бука у дворишту.
Мој муж се брзо обуче и оде тамо, кад се убрзо врати сав
узбуђен и рече: Ено ти жено, некаква велика црна керина
заклала три овце! Од тада ни за живу главу не бих узела ништа
са гробља.“
Душе умрлих могу бити и добре и зле. Обично се узима да су
душе ближих и даљих предака добре душе, које чувају своје
најближе на овом свету. Владислав Скарић, у својој студији
„Постанак крсног имена“ (Зборник Просвета, Београд 1985, стр.
321), мисли да су здухе душе предака и каже: „А познато је да у
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приморским крајевима народ држи, да здухе бране цијеле
племенске области од несрећа.“
Паљење свећа на Задушнице, помињање умрлих предака у
здравицама на дан Крсне славе, призивање душа најближих
сродника у каквој тешкој ситуацији итд. јесу, по нашем
мишљењу, трагови анимизма или прастарог веровања у
натприродну моћ душа предака. На трагове оваквих веровања
у Гајдобри можемо наићи скоро свакодневно.
„Када човеку дође какав зорт и живот му па’не на цједаљку, не
каже: помози Боже!, но: помози мајко моја!, иако му је мајка
одавно под црном земљом“ , чули смо од Радојке Крунић.
Душе покојника могу бити и зле, демонске, како верује наш
народ, а то су обично душе некрштене или присилно уморене
деце, као и душе самоубица, утопљеника и оних чији гроб није
именован. Тихомир Р. Ђорђевић, у свом делу „Деца у
веровањима и обичајима нашега народа“ (Просвета, Београд,
1990, стр. 244) наводи следеће: „У народу се врло много пази да
дете не умре некрштено, јер се верује да је то врло тежак грех.
Некрштена деца немају мира на оном свету. Слично вампирима
она излазе ноћу из гробова и чине зла.“ Исти аутор наводи више
назива за ова митска бића као што су: самовиле, јуди, навајци,
навије, мацарули, мацићи, тинтилини, маљци, мачићи (кога
матер побаци), свитци и лорге. У нашем народном веровању
постоји још назив плакавац и сисавац.
***
Божидар Радош (1925)
Кад се ђевојка превари па роди дијете, да се не би обрукала она
га кришом удави и закопа. То дијете ноћу оживи и оно се зове
плакавац. Може се виђет на путу како брзо пузи са узицом о
врату, којом га је мајка удавила и кевће к’о керче.
***
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Васиљка Перишић (1932)
Кад ми се сестра Цмиљка, још док је била ђевојка, вратила
једне ноћи са игранке, чује у дворишту да пијуче пиле. Тада од
некије доба ноћи у Гајдобри није било свјетла и она по
мјесечини пође да оно пиле увати и затвори у кокошињац. Кад
је ушла у двориште, учини јој се да пиле пијуче у башчи, те ти
она за њим у башчу, а оно пиле и даље пијуче и оном стазицом
одмиче од ње. Све је тако за њим ишла до на крај башче, када
се овиза да то није пиле него нека налет душа, која је шћела
да је одвуче до гробља. Срећа њезина па се брзо тргла и
вратила назад. Потље је причала да би то могла бити душа
некрштена ђетета, кога смо у Херцеговини звали лорго.
***
Ружа Нинковић (1935)
Има свакаквије сила! Ђаво је тогај накота налего свуђе, ђе му
се погано сјеме може примити; на старим селиштима,
путевима, у води и у гори, на раскршћима којим се ређе
пролази. Можеш и’ виђет у поноћ, ма ако их баш и не видиш,
нешто ће шушнут или заваукат. Душе старијих, које су се о
нешто огрешиле, немају мира и о злу раде свакаквом, али
невине ђечије душе које су погинуле од урока, или и’ је жалосна
мајка побачила или због нечег удавила, могу се смирити само
ако свом катилу, а и другом ком, лизну крв или појсију мајчино
млијеко. Они се ноћи дигну из гроба, па ил’ кога сасретну и
најашу му на врат док га добро не изгребу по образима и
оближу рану да уфате мало крви ил’ код жене која је млијечна
посишу мало млијека. Ако се ко јако опире, знају да му избију
очи са оштрим и дугим ноктима, јер им, тамо на оном свијету,
расту само нокти. А мајци ће се ноћом привући и ућ’ кроз
најмању рупу на кући, кроз оџак, прозор кључоницу на
вратима..., па ако се не подоји изгребе мајци сисе. И куда гођ
прођу, иза њиха остаје слузав траг, ко иза пужа, само што је
много шири и дужи. По томе трагу се зна ђе је то дјете било
и ђе је наумило.
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Била ми је жена одавле из Гајдобре, која је побачила дјете, па
јој се, кад би дјете требало да намири девет мјесеци, једне
ноћи, док јој је човјек радио у ноћној смјени, појавило оно дјете
и почело да је гребе по грудима. Препала се јако али јој се
чинилода то сања па није ником причала и тако је било сваку
ноћ док није добила велики препад. Ишла је по докторима, али
џаба, док јој неко није дојавио за мене. Дошла ми је јадница,
сува ко сува грана. Вели ми да ће се убити ако је не спасим.
Рекох јој да се боцне у прс иглом и да исциједи двије-три капи
крви на лозов или липов лист и стави поред себе на јастук.
Тако је и урадила и те ноћи је заспала к’о јањак, а кад се
пробудила на јастуку није било онога листа. Више никада, од
тада, оно дјете јој се није јављало ни долазило, а она се Богу
хвала опоравила и доњела ми добре даре.
***
У Гајдобри је још увек обичај да се дете, бар за четрдесет дана
не показује, чак ни ближој родбини. Одмах по рођењу детету се
око руке веже црвена пређица, која треба да га заштити од злих
сила и урока. Поред тога, неки у колевку стављају делић тисова
дрвета или гранчицу босиљка. Дете се ни по коју цену не сме
похвалити, нити о њему рећи нешто лепо ни добро, јер би у том
случају, по народном веровању било уречено. Када се дете жели
похвалити обично се каже „Не буди му урока од мог ока!“,
„Машала!“... или му се обраћа са ружним надимцима.
Душе утопљеника, самоубица или оних који су насилно уморени
на оном свету немају мира. Такве душе, како верује наш народ,
доносе несрећу живима,најчешће у виду олујних ветрова, града
и јаке грмљавине, а могу се појавити и као приказе које
предказују зло и несрећу, уносе страх и немир онима пред
којима се појављују. Овакво веровање је доста раширено у
Гајдобри, о чему сведоче бројне приче људи којима су се,
наводно, приказивале такве појаве.
***

Милован Бошковић

428

Марија Ждрале (1936)
Ја сам до краја рата живела са својом породицом на
Кљакићевом салашу. У то време, кад је дошло ослобођење,
поред нашег салаша близу жељезничке станице једне ноћи је
прошао теретни воз из Новог Сада и стао на станицу. Чули
смо неку вику и галаму, а онда пуцње и рафале. Отац нам је
наредио да угасимо свијеће и да легнемо у кревете. Она вика
и пуцњава је трајала око сат времена. Ту ноћ нисмо спавали и
тек сутра предвече сазнали смо да су код циглане, одмах уз
пругу, доведени окупаторски војници и они који су сарађивали
са непријатељом, и да су ту стрељани, а потом спаљивани у
пећима циглане. Оно што није изгорело, бацано је у бунар, где
је некад био велики воћњак и виноград, одма иза Пинћирове
баште и Ковачеве куће, испред дубоког канала. Исту ноћ кад
су их стрељали, спалили и побацали у бунар, бунар су
затрпали, тако да нису оставили никаквог трага. Идуће ноћи,
одма’ више тога бунара диго се велики пламени стубац и чула
се јака зука, као да зуји веклики рој пчела. То је трајалао
неколике ноћи. Једне таке ноћи, био је април месец, дигла се
таква олуја какву више никада нисам видела. Многа дрвета су
искрчена, кровови разваљени, а неки воз из Паланке се тада
преврнуо близу паланачког сигнала. Тата нам је причао да су
касније дозволили свештенику да на том месту одржи мису и
од тада се све умирило. (Ова прича је испричана пред
новинарима Г. Тот, Ј. Текели и Л. Тот, 1998. године.)
***
Васиљка Перишић (1932)
Кад је оно преклани била велико невријеме, била сам сама у
кући. Натиснуо се вјетар и облаци црни ко гаревина, да је то
била страота једна. То тутњи и пуца од Парага да се описати
не може. Уватио ме стра’! Удари вјетар, би рек’о све збриса
са земље. Сјети се да су стари викали да се узму машице,
сјекира, жарач или што му драго од гвожђа и да се разбаца по
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дворишту и да се дозове ко од мртви ко се утопио... Све сам,
богами, тако и урадила, а да ме ко виђео како гласно дозивам
мртве свашта би ми реко. И онај облак нас мимоиђе, иако је
било доста штете од вјетрине, а и гром је ударио у Пјанићев
багрем. Тако се радило и у Ерцеговини. Причало се да облаке
довлаче стуе и душе утопљеника и душе оних који су на себе
дигли руку. Било је страшно слушати и гледати кад жене
дозивају именом душе таквих покојника и бацају око куће и по
вртовима што било гвоздено са огњишта. Кад би ноћу
однекуд грунуо јак вјетар, нама ђеци је баба Струјићка
говорила: „Покријте се ђецо по глави, ево пролазе стуе, налет
их било!“
(У овој причи Васиљке Перишић, као и у многим другим, види се
да је сачуван култ огњишта и металних предмета који припадају
кућном божанству, заштитнику дома. Његовим атрибутима:
машом, веригама, секиром, жарачем..., разгониле су се зле душе
или други демони, који би, веровало се, наводили олујне
облаке.)
***
Павле Прусина (1934)
Од оне гомиле на пашњаку овамо према нашим кућама, била
су три велика и права багрема, попречена са три греде. Ја се
добро сјећам кад их је један мој познаник посјек’о и однио кући,
а није прошло дуго, пригњечио га је трактор и на лицу мјеста
је умро. Моје комшије, које су и прије живјеле овде у Гајдобри,
причале су нам да су о оне пречке вјешали лопове и друге
преступнике. Потоњи који је ту обешен био је син неке
Циганке Бојане, а име му је било Цветко. Објесили су га таман
пред што ћемо и ми доћ’ из Ерцеговине. Мајку Бојану сам му
знао добро и она ми је то причала све плачући.
Пошље тога, кад је оно багремље посјечено, ноћу на пуној
мјесечини понеко би видио приказање оних вјешала и како на
њима висе објешени људи. Ко би то видио, томе би се
спремало велико зло. Ја знам за пет људи који су виђели то
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приказање. У почетку нијесам у то вјеровао, али ме једном
сретне мој вршњак из улице па ми кроз причу рече да су му се
причинила она вјешала, кад се те ноћи враћао са сијела.
Мислио сам да се шали, кад ујутру рекоше да је умро, да га је
нешто прекинуло. Отиш’о сам тамо и таман су га
преоблачили, кад неко упита: „Шта му то цури из ува?“
Погледасмо, кад тамо њему изгмизаше из ува три црна црва
ко прст величине, што их никад ја нисам видио. Покупили смо
их и бацили у ватру и то је пиштало ко добра пиштаљка. Од
тада сам почео да вјерујем у те приказе.

Франсис Конт, у својој познатој студији „Словени“ (Београд 1989,
стр. 330), помиње старо украјинско божанство Вија, позивајући
се на познату приповетку Николаја Гогоља „Виј“ и даје тумачење
да је ово митско биће преузето из старе иранске религије, у којој
има Вајукасури, бог ветрова, рата, освете и смрти. Конт, по свој
прилици, није имао у виду да и у нашем народу, као што је
напред речено, постоји слично, ако не и истоветно веровање, на
што упућују многе приче, говорни изрази и речи са префиксом
виј – „виј вијори на пуповој гори“, вијур, вијарати, вијорити,
вијарац итд.

Недавно ми се син касно вратио са неког сјела, или из кафића,
а имо је обичај да у те сате вечера, што није добро по
здравље. Диг’о сам се из постеље, ко да ћу по ради себе, и
пошао у двориште. Била је пуна мјесечина. Онај пашњак су
одавно узорали и гомилу развалили, а мени се, ипак, учини да
нешто видим. Пођо’ низ двориште кад угледа она три багрема
и на њима се њишу четири леша. Увати ме стра, те бјежи у
кућу, не осврћући се на оно приказање. Син ми је већ био легао,
а легао сам и ја, али сан неће на очи. Причо сам то мојим
ујутру, а јесу ли ми вјеровали – не знам. А другог дана оде ми
син са мојим унуком (од другог сина) да поради нешто на њиви,
и по великој несрећи погину на трактору.

Владислав Скарић („Постанак крсног имена“, Зборник Просветна
баштина Београд) здухаче доводи у везу са култом хероја –
херојским поштовањем – наводећи да је, по веровању
Црногораца, позната историјска личност Иван Црнојевић био
здухач („Кад сијева и грми, то се Иво љути.“) Владислав Скарић
наводи, такође, још један податак везан за смрт потурчењака
Махмуда Бушатлије, који је био потомак Ивана Црнојевића, и за
кога се, такође, веровало да је здухач. Када су Црногорци у бици
на Крусима 1796. Године потпуно разбили Турке, Петру I
Петровићу (Петру Цетињском) донели су посечену Бушатлијину
главу. Тада је Петар I рекао: „Волио бих да је погинуло још
стотину Црногораца, но што сте ову главу посјекли. Ово је био
најбољи здухач од цијеле Скендерије, па ће ови наши здувачи
без њега изгубит.“ Познато је, наводи даље поменути аутор,
„...да у приморским крајевима народ држи да здухе бране цијеле
племенске области од несреће. У својству народних бранилаца,
наше здухе бију бој са прекоморским здухама.“

***
По народном веровању, душа може да изађе привремено из
тела човека и да људима наноси штету, али и да помогне у
неким приликама. Таква душа се, најчешће, замишља као јак
ветар, затим у виду орлова или ждралова који воде облаке и
изазивају невреме и сл., па се због тога у народу зову
вјетрогоње, вједогоње, здухаћи, здухачи, здухе и стуе.
Вук Караџић у краткој, енциклопедијској одредници наводи:
„Вједогоња је човјек из којега у сну изиђе дух (отприлика као у
вјештице). Овакви духови по планини изваљују дрвета, те се
њима бију између себе, па који надвладају, они род од љетине
привуку на своју земљу. Они и онако ломе горе и ваљају
камење.“

У Гајдорби је прикупљено и сачувано доста прича о стуама
(здухачима), које су, углавном, везане за познате особе са
натприродним моћима да се „прометну у вијур“ или да на неки
други начин чине чуда, некад у виду добрих дела, а понекад у
изливима гнева, наносећи људима ваћу или мању штету. Има
мишљења по којима су стуе зла и демонска бића која су у виду
снажних ветрова јављају ноћу, борећи се са морским стуама око
плена.
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Та разноликост функција и епитета ових митских бића говори о
њиховом паганском карактеру и постојању неког старог
словенског божанства ветра чије су натприродне моћи
временом пренешене и на поједине особе, па чак и животиње
(„И говече може бити стувљиво!“).
У наредних неколико казивања прикупљених у Гајдобри може се
уочити и другачије антропоморфичко схватање сута, али у
основи је њихова натприродна моћ и снага у вихору, у снажом
олујном ветру који може да нанесе велике штете људима.
***
Божидар Радош (1925)
Стуа се може заметнути у орла или ждрала, па тако навлачи
и нагони облаке ђе му је воља. Прави орлови и ждралови, кад
лете, приклипе ноге уз тијело, а стуе лете висећих нога. Тако
се могу разликовати...
***
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***
Ткале мркоњске жене пасове за своје људе испод неке старе
мурве, да је не би три чојека обујмила. Туда наишао стуаћ
Ђурица па им заиск’о један пас, а оне заграјале: „Не дамо,
богме! Ми то правимо за своје људе.“ – „Нека, нека!“ – рек’о
Ђурица и отиш’о. Кад ујутро, она мурва ишчупана из жила и
бачена више пиштета на Бјеласницу планину.
***
Једном је код Кућерица на Бјеласници пред чобане бануо стуаћ
Ђурица сав крвав и огребан. Питали га чобани: „Шта ти,
бола’, би?“, а он им рек’о: „Поили се ми земаљске стуе са
морским стуама и удари ме морско дете јаворовим листом.“
***
Кад се Ђурици родио син, дошли људи да му честитају, а он
им рек’о: „Није се мени родио син, но селу смрад.“ Тако је и било.
Син ми је био аблећинас и за сваку ругу.

Тодор Бошковић (1900–1980)
Стуаћ Ђурица са Загоре је причао да је једне ноћи заноћио
изнад Дрењанских страна и Орлових пећи, те да су га неђе око
поноћи виле бациле са те висине, може бити 800 метара доље
у подножје, ђе су га дочекале друге виле и вратиле га опет
горе више Орлових пећи – и тако три поута. Од тада је
постао стуа.
***
Враћ’о се стуаћ Ђурица из Дубровника са неким људима са
Загоре. Ишли су пјешке преко брда, па су за дана дошли до
Церових почивала, и ту се спремили да заноће, а један од њих
рече: „Е да смо бар на доброманским странама!“ – а до њих је
требало ићи најмање три сата доброг хода. Ту су мало
закуњали, а кад се пробудише, виђеше да их је стуаћ Ђурица
неком својом силом пребацио на Доброманске стране.
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***
Павле Прусина (1934)
Има, богами, стуа и у Гајдобри. Један мој комшија, мало
подаље од моје куће, био је стувљив, тако су причали у улици.
Једног љета, косили смо ја и Ђуро Иванишевић обровачки пут
за његовог брата Јова, који није имао руку, па није мог’о косит.
То се тада закупљивали путеви, јер је требало за зимницу
доста сијена. Тај комшија, за кога се говорило да је стувљив,
је исто откупио дио пута више Јовиног дијела, али му се
учинило да је Јованова трава боља и да је има више. За дандва, пошли смо запрегом да покупимо и утоваримо оне
стогове и навиљке. Било је предвече, кад је мало заросило.
Таман смо дошли до оне окучи на крају пашњака, кад испред
нас шмугну они комшија и неста у мраку. Чудимо се ми окле он
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сам у ово доба у пољу. У неко доба диже се вијарац и ‘ајд, ‘ајд и
оним путем све диже у небеса. Дођосмо ђе смо прикупили оно
сијено, кад тамо ни сламек на сламки, све је то онај вијур
распршио. Ја сам одма’ знао, а нијесам говорио, да се комшија
заметнуо у вијор и да је због љутње све сијено разнио, осим
својих стогова.
***
Славомир – Бајо Пивац (1934)
Био је у Гајдобри, педесет и неке, некакав Ћек (Чех – прим.
М.Б.), звао се Ондрош, а казив’о се да је из Вировитице. Било
је то нешто мало, жгољаво и жуто, али вриједно да му у неким
пословима није било равна. У глави није им’о ниједног зуба до
само једног очњака, па кад би се насмиј’о исп’о би смијешан ко
шајтан. Волио је попит, чудо једно. Шта му гођ даш да пије не
би одбиј’о. А и то цркавице што би зарадио пропио би у једном
душку. Ноћијев’о је у штали неке Веронике, удовичине, а је ли
то икад ишта окушало од ‘ране, ђаволи га црни знали. Једном
га ђеца нађоше у дубоком каналу код школе – лежи мртав!
Поред њега празна ракијска боца. Дозваше ђеца милицију и
учитеље, а дође и доктор, прегледа га и само одма’ну руком.
Ко кад је мртав! Ту га покрише некаквим ћебетом, а онда онај
послужитељ Раде дође са некаквијем колицима и одвуче га у
радионицу, ђе је била столарија, кад се скреће у Хајдук
Вељкову улицу, и ту га затворише у једну уску просторију док
га сутри дан не зачепрљају неђе на гробљу. Склепали су му и
некакву сандучину да га закопају у њој, јер такав је био пропис.
Кад ујутру у нека доба, удари тутањ и вјетрина. То пуца из
облака, а онда засу киша. Диже се велика вјетрина, би рек’о да
ће све однијети у џомбос. И у по сата све престаде и разведри
се дан. Кад тамо, дошли људи да га отпреме, ал’ јес’! Врата
закључана, прозор затворен, а Ћека нема. Само она сандучина
разваљена и преко ње бачен онај покров. Те тражи, премећи –
нема га, па нема. На томе се све и завршило, само смо се
чудили куда се ђаво извук’о када се диг’о из мртвих.
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Е, побратиме мој, кад су нас они ђаволи бомбардовали, сједило
нас је доста пред оном столаријом, ђе је велика раскрсница,
па се могло виђет како Нови Сад гори. А када она зука и
прдњава прође, пођосмо и ми кућама и, боже, криво нам што
нас они на правди бога бомбардују. Пођосмо свак на своју
страну, својим кућама. Са мном је иш’о Срето Бјелица и, може
бит, Обрад Милићевић, а испред нас још двије-три женетине.
Ујолисмо нашом страном улице, кад испред Новчића куће груну
у гране некаква велика ‘тичурина, ко да је нешто пало с неба.
Сви се пренусмо, а она ко ‘тичурина стрмекну се са оне висине
на земљу. Ја пођо’ тамо да видим, а они што су ишли за мном
завикаше: „Не иди тамо, јади те не убили, ко зна шта је то!?“
Одоше они својим путем, а ја још мало постоја’, баш да видим.
Кад, диже се чо’ек и а ха-ха насади се на ноге и туц тамо – туц
амо ево ти га преда ме. Види се, ко добро. Сија мјесец ко
најбоља светиљка, а ја се ономе загледа’ у лице, а није ми било
свеједно, кад – имам шта виђет: Ћек! Оба ми моја ока, баш
Ћек. Искези она два очњака и шмугну у грм код канала. Најежи
ми се свака длака, а може бити и да сам мало шицнуо. А он
удари преко друма, све четвороношке и шмугну неђе у
Гордићеву капију. Пођо’ кући и таман да ћу на моју капију, кад
више мене пролеће, ко она иста ‘тичурина и оде према
гробљу. Ујутру пуче глас, да се изнад Деспотова срушио њи’ов
авион иако нијесмо чули никакву пуцњаву. Причао сам о овоме
некијем људима (а то не можеш сваком’ ни причат’ ) и
растумачисмо да би то могла бити стуа, јер како би они Ћек
мог’о изаћ из оне собице и како би се мог’о прометнут у ‘тицу,
а безбели, срушити и онај авион ако није стувљив. Ту друга не
море бит’!
Душе жена које су извршиле самоубиство због несрећне
љубави, најчешће дављењем у води, могу се на одређеним
местима у глуво доба ноћи појавити као утваре у дугој белој
хаљини. Такве душе, по веровању народа, нападају млађе
мушкарце и девојке, наносећи им теже повреде, па чак и смрт.
Ради се очигледно о старом словенском божанству Живи,
Дабживи или Дари, чија је функција током времена добила нову,
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другачију форму. Представљана је симболично у облику
жалосне врбе, што је чест мотив на надгробним споменицима.
По причању Браниславе Зубац (1988), вишег васпитача из
Гајдобре, једна девојка се код Бегеча (село у близини Бачког
Петровца), убила бацивши се са насипа у Мали бачки канал:
Од тога времена она се појављује ноћу дуж бента, и то од
Бегеча па све до Нове Гајдобре, и напада младиће и девојке.
Доста њих ми је причало да су је видели, док би шетали
насипом и од тада ја више ноћу не смем да идем тамо у такве
шетње и логоровања.
Ранко Комад, приватни предузимач из Гајдобре (1944) испричао
нам је занимљиву причу:
Копали смо гроб једној девојци која се убила, и то на месту где
су се укопавали бивши становници Гајдобре, Швабе и остали
римокатоличке вере. Раку смо почели копати на самом крају
тог дела гробља, јер се тако сахрањују особе које се убију.
Ископали смо око осамдесет сантиметара, кад се појавише
цигле зидане на ћемер. Откопасмо неколике цигле, да видимо
шта је, кад се указа нов-новцијат мртвачки ковчег и на њему
велика урамљена слика лијепе девојке, обучене и бјеладу. Као
да је јуче била укопана. На оном ковчегу, који се цаклио, као да
је свеже лакиран и од слике ништа није струлило. Није нам
било свеједно, те – брже боље врати све на своје место и
затрпавај раку!
Пре више од шездесет година у бари близу швапског гробља
удавиле су се три особе и њихово дављење је довођено у везу
са неком девојком, која је била представљана у белој дугој
хаљини. По веровању појединих становника Гајдобре, који су
пре рата живели у овом месту, то је била девојка која је
извршила самоубиство у тој бари, и често се појављивала на
гробљу или на неким другим местима.
Оваква веровања су била доста раширена и у Херцеговини, па
скоро да нема реке, потока, језера или јаме за које није везана
прича о жени демону, која пребива у води и доноси несрећу
људима.
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***
Васиљка Перишић (1932)
Попово поље плави о јесени, када ријека Требишњица надође
водом и излије се, а из ригаћ’ јама нагрне вода. Поље се преко
ноћи напуни водом и од Габеле па до Луга цијело се претвори
у језеро, а ми би тамо рекли блато. Биле су двије барке које би
прелазиле на ону страну поља, једна код Жакова, а друга под
Струјићима. Причало се да би сваке године наква водена сила
потопила барку и подавила људе. Једном је потопила нечије
сватове. Кад је мука дотужила, неки калуђер Мелентије из
Завале закле се народу да ће јој у тај- и- тај дан у подне некако
дохакати. Кад дође тај дан, а дође и подне, из воде се зачу глас
оне налетнице:
„Тандале, мандале
подне дође,
подне прође,
Мелентија нема“
У то Мелентије удари преко воде и у неко доба извуче накву
ђевојку дуге плаве косе, по дно Драчева. Дуга јој се коса сплела
око чавала, јер је Мелентије потков’о коња, а чавле није
заврнуо, но су били узгор, таман ко чешаљ. Од тада се у блату
више нико није давио.
А мој ћаћа, а и други, причао је да у јами ђе раде јамски млинови
има неки ђаво, ко женско. И кад би ноћу људи завршавали
мељаву, нешто би из јаме зауставило витла. Кад се зауставе
витла, онај што меље, бацио би главњу у јаму и витло би
опет прорадило. То је наш отац причао више пута и говорио
да се и њему то дешавало. А неки Лучић Лазо мљео једне ноћи,
кад она витла стадоше неђе око поноћи. Није им’о ватре на
огњишту и мјесто главње баци камичак, кад домало из јаме
изађе жена грдоба и рече му: „Вала, да те мајка није опасала
црвенијем пасом, отиш’о би ноћас са мном у јаму.“
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Очигледно је да ова демонска бића или душе девојака које су
себи из неких разлога одузеле живот имају везу са русалкама –
воденим вилама у руској народној митологији, што би у крајњој
линији, како смо и рекли, могло бити старо словенско божанство
Жива, Дабжива или Дара.
Постоји веровање да душа из тела излази онда када тело
потпуно иструли. Тело је тамница душе и уколико је човек
грешан душа се не може избавити из тела (орфичко схватање).
Такви мртваци могу да постану вампири, вукодлаци или да се
појављују у разним другим облицима. Из тих разлога, није добро
земне остатке покојника дирати или их премештати на неко
друго место. Уколико се то и чини кости се обично залију или
обоје црвеним вином, што је у основи сублимирано жртвовање
у крви, и онда се у новој гробници поново сложе, тачно онако у
каквом су стању и биле. Чак и делови нераспаднуте одеће, или
неких других предмета, преносе се заједно са земним остацима
у другу гробницу. Овај чин се обавља искључиво у
преподневним часовима. Верује се да се душе буде када сунце
залази и тада није добро обављати неки посао око гробова, јер
би се душе узнемириле и могле би нанети зло онима који раде
на том месту.
И у данашње време можемо наићи на трагове сличних
веровања, која се могу, у извесном смислу, повезати са
хтоничним бићима, неупокојеним душама или душама које
излазе из тела живих појединаца. Овакве демонске силе се
појављују у различитим антропоморфним облицима, било као
вештице, вампири, приказе, било као неке друге магијске форме
– сугреби, уроци, црна магија и сл. Вештице и вампири су веома
чест мотив у књижевним и филмским оставрењима широм
света. У САД се 31. октобра обележава Ноћ вештица, што се у
последњих неколико година организује и у неким срединама у
нашој земљи. Ми смо забележили два казивања о чинима
вештица у Гајдобри, мада има много прича које говоре да
веровање у њихово постојање и даље траје, да је преживело
многе векове.
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***
Нада Вукановић (1954)
Често сам долазила са мојом ћеркицом код једне пријатељице.
Лијепо смо се пазиле и обилазиле па сам тако једнога дана
свратила код ње водећи ћеркицу. И док смо ми разговарале,
видим да ми дете наједном паде и изгуби свјест. Брзо сам је
одвела код лекара и лекар је прегледа, не нађе никакав знак
оболења и рече да идемо кући. Мислила сам да јој је због игре
позлило, а онда сам после неколико дана опет отишла код те
пријатељице. Поновило се исто. Дете поново преврну очима
и паде. Тада сам схватила да је у питању нека болест и водила
сам је по лекарима, али су налази као и први пут били добри.
Трећи пут сам отишла код оне исте пријатељице и док смо се
поздрављале мала поново паде у несвест. Преостало ми је да
одем код једне жене у „Логору“ која је знала око чини и она салије
олово. Тачно сам видела од оних оловних фигурица у води лик
неке бабе. Та жена ми рече да у близини куће моје пријатељице
живи вештица и ја се онда сјетих да кад год сам ишла у посету
тој пријатељици, увек сам на прозору једне куће виђала жену
са подвезаном марамом. Више тамо нисам водила дете и од
тада, Богу хвала, никада није имала такве нападе.
***
Велимир Перишић (1951)
Вадили смо кромпир код Косте Делића на њиви иза станице.
Коста је тога дана био на послу у пилани, а коњску запрегу на
њиву му је довела жена Јања. Кад смо почели товарит’ џакове,
код десетог џака коњи стадоше ко укопани. Није то за њих
био никакав терет, али никако да повуку кола и да крену с
мјеста. Ту смо се мучили 15-20 минута и онда посласмо неко
дијете по Косту. Није прошло дуго, кад ево Косте, дође све
трчећи. Кад је видио да коњи стоје ко укочени и да не мичу с
мјест, викну на жену Јању: “Јеси ли понијела оно?“ Смете се
Јања и истог часа одјури кући, кад ево је, домало, носи парче
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дрвета тисовине и даде га Кости.Он онда увати коње за
дизгине и они кренуше без икаквог напора. Све кромпира што
смо повадили потоварили смо и коњи су то ко из шале одвукли
кући. То је било вјештичије мјесто ђе се оне ноћу окупљају и
начине сугреб. Коста је за то знао и увјек је уза се носио парче
тисова дрвета.
Веселин Чајкановић помиње сличну причу: „Некаква Циганка, за
опкладу, од педесет плугова који су на њиви орали, зауставила
је својим басмама четрдесет девет, а педесети није могла, јер је
у роговима волова било помало тисовине: такав плуг, рекла је
Циганка, не би могли зауставити ни сви сихирбаизи што их има
на свету“ (Мит и религија у Срба, Београд 1973, стр. 5).
Имали смо прилике да у Гајдобри чујемо приче о мистериозним
гласовима, који се чују у сну или у стању полусна, и то у глуво
доба ноћи, када се такав глас обраћа некој особи са поруком
или опоменом. Шездесетих година прошлог века Даринка
Бошковић (1904–1968) је причала како је за време рата лежала
на гумну са децом и онда зачула глас: „О, Даринка, са
неименованог гроба, пош’о ти је на чојека џински вјетар и није
на њега мого ударит, па је ударио на тебе“. Те ноћи је потпуно
занемела и здравље јој је од тада било потпуно нарушено.
***
Славомир – Бајо Пивац (1934)
Једне ноћи била је нека утакмица преношена на телевизији,
кад грунуше громови и поче да лије киша. Дигла се вјетрина,
би реко све батериса. Нестаде и свјетла и ја на оном мом
отоману мало закуњ’о. Жена ми са ђецом оде у другу собу, а ја
зачу глас: „О, Бајо, ено изгораше штале на машинској
економији!“ Ја се прену. У соби жена са ђецом спава, а напољу
киша лије и грми ко да топови тресу. Лијепо сам чуо тај глас,
али не могу се прибрати ко је и окле је. Изађо’ на изван и дочека
ме вјетар, те на јадвите јаде оста’ на ногама. Вјеру му
његову, нијесам се усефио, ама ми за чудо ко у ово доба зове.
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Ајде, прошло је, може бит’, једно пола сата, кад засвира
ватрогасна сирена. Скочи ми жена са ђецом из собе, а дође и
свјетло. На брзину узе’ неку кабаницу и гумене чизме, па све
трком на центар. Тамо ми рекоше да гори економија и да су у
једној штали изгорели бикови. А ко то мени дојави, прије пола
сата, кад пожара није ни било, не знам ни дан-дањи, ако није
ко са онога свијета.
Неидентификовани и мистериозни гласови који, наводно, потичу
из неког другог, мистичног света и јављају се појединим људима,
обично ноћу, могу по народном веровању бити гласови предака
или демона. На такве гласове се не треба одазивати, јер би у
противном њихова порука изгубила моћ, или – ако су гласови
демона – наступила би у истом часу тешка болест или смрт.
***
Стара веровања одржала су се и у измењеним условима
живота, у ери напретка науке, културе и друштва у целини, што
је доказ да су таква веровања надживела материјални и
културни развитак друштва. Таква је црна магија, по народном
веровању, активна веза са духовима зла. Црном магијом се
постиже циљ из користољубља или пакости, без обзира на то
што тај циљ може другим лицима нанети зло, донети им велику
несрећу. Магијом се могу бавити демони, зле душе, па и
поједини људи који силама зла, ђаволима и демонима, „продају
своју душу“ да би добили натприродне моћи. У већ поменутој
књизи Јермоноха Анатолијан (Берестова, стр. 15) помињу се
четири принципа магије, и то:
Видљива васиона има невидљиви аналог, чија је највиша
сфера добри људи и добри духови, најниже сфере тамна
и зла пребивалишта духова и демона, на чијем челу стоји
пали анђео и десет његових кнежева.
Помоћу тајних процеса церемонијалне магије може се
улазити у контакт са овим невидљивим творевинама и
добити њихова помоћ у људским делима.
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Са духовима се могу склопити споразуми и онда, за то
време, маг управља духовима.
Магија се изводи помоћу демонског духа који служи магу
у земаљском животу, а после своје смрти маг већ служи
злом духу за сва времена.
По нашем народном веровању, „доње сфере“ су
пребивалишта хтоничног (доњег) света, дакле злих демона
који дају одређене натприродне моћи помоћу којих се може
нанети зло другим људима. Ружа Нинковић каже да такве
особе добровољно ступају у савез са ђаволом:
Обично ноћу, кад никога нема, запали свијећу и окрене је
наопачке, па се моли налетнику, пљује на крст и онда је
ђаво понесе неђе на чистину испод ораха, ђе се за неколико
ноћи научи поганом занату, али ако не стигне кући прије
првијех пјеваца, душа јој залута а тијело умре. Тако постају
и вјештице, које се паре са ђавољим накотом. Онда су
најопасније, јер им треба ђавоља снага.
Многе изненадне несреће и болести, које су се дешавале
појединим људима, везиване су за црну магију, о чему
постоји доста прича и уверавања. Чини се бацају не само на
људе, већ и на стоку, усеве, па чак и на неке предемте веће
и значајније вредности. У многим случајевима, како се
верује, магија се изводи индиректно, посредством одређених
магијских реквизита, као што су: јаја, кости одређених
животиња, пређа, вуна, праменови косе, нокти и др.
***
Сена Т.
Нашла сам на тавану испод сваког рога по једно јаје. Никаква
живина их није могла ту ставити, до људска рука. Од тога
дана дијете ми се ноћу будило и врискало од страха, да је било
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страшно слушати. Тако је било неколико вечери и ја, богами,
одем Ружи и све јој опричам – како сам нашла четири јаја испод
рогова на крову и како ми од те ноћи дијете вришти ко да је
бачено у ватру. Ружа одма’ састави угљевље и сали олово. „Јој,
сестро моја“ , рече ми, „на дијете су ти бачене чини. Узми ову
воду, а она јаја не додируј рукама ни за живу главу, но их ноћу
спали на некој раскрсници путева у пољу, а ову воду проспи на
све четири стране свијета. Тако сам у невољи и учинила.
Дошла сам до једне раскрснице, мало подаље од моје баште,
и најпре бацила воду на четири стране, а она јаја, која сам
узела неким старим клештима, ставила у папирни џак и на тој
раскрсници запалила. Прва три јаја су пукла, а из оног
четвртог поче нешто да цвили и јеца. У животу се свом нисам
тако преплашила и не знам како сам дошла кући. Дијете ми,
од те ноћи, није имало више никаквих тегоба, а она што ми је
дијете замађијала тешко се разбоље и за неколико дана оде у
црну земљу.

***
Слобо Комад (1947)
Ја и моја жена, прије него што смо се узели, шетали би до
Мостарске баре. Једне ноћи сјели смо на клупу и нешто смо
причали, кад наједанпут просу се на нас нека течност. Био је
мрак, па нисмо знали шта је. И кад смо дошли на светлост
видим да јој је бијела хаљина сва од крви исфлекана, а
менипанталоне до кољена. Окле крв, кад се ниоткуд до нас
није могао добацити камичак, нити је више нас било дрвета.
Сјетио сам се да у близини те клупе, преко друма, има нека
жена за коју се казивало да се бави магијом, а ја сам јој се
нешто био замјерио. Од тога је прошло једно вријеме и ми смо
се узели, али за дуго нисмо имали ђеце. Све су то биле чини
оне вјештице.
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Могло би се набројати много сличних примера, али се и из ових
наведених да закључити да је црна магија и у Гајдобри присутна
у веровању једног броја људи, поготово неке њене врсте,
технике и поступци, као, на пример, иницијална магија (да се
побољша или поспеши неки посао), апотропејска магија
(отклањање демонских сила звуком, димом, мирисом белог
лука, кађењем или другим радњама), вербална магија (када се
речима, молитвом и клетвом одгоне две зле силе), бела или
љубавна магија (када се одређеним поступцима или чинима
нека особа наведе да воли), зелена или медицинска магија
(примењује се да би се обезбедило добро здравље или да би се
нека особа излечила од неке болести) и др.
***
Све наведено у овоме раду, као што је речено, углавном су
облици старе религије, из претхришћанског периода, која је у
одређеној форми опстала и до данашњих дана. Нисмо се
дотицали канонизованих облика старе религије, као што су
Крсна слава и Божић, где има доста наслага старог, паганског
веровања, као и неких новијих веровања и поступака о којима
чак ни они који их практикују не знају какво им је било првобитно
значење, као нпр. куцање у дрво када се нешто похвали,
ношење разних амајлија, потковица на аутомобилима и сл.
Некима чак крст служи као амајлија или фетиш, иако су многи и
по свом понашању и по религијском убеђењу атеисти.
У неким казивањима смо морали користити иницијале или
избећи имена која су везана за одређене догађаје, што је
учињено из разумљивих разлога. Још једанпут желимо да
напоменемо да овај рад има искључиво етнографски карактер
и нема намеру да афирмише или подстиче оваква веровања,
већ да их прикупи, опише у циљу даљих истраживања и
тумачења.
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Азбучни преглед колониста чији подаци о улици и
броју куће нису уписани у изворни документ.................... стр. 460
За сваку досељеничку породицу наведени су следећи подаци:
улица, број куће, презиме очево име и име носиоца колонизације
– потцртано, чланови заједничког домаћинства, родбински односи, број чланова домаћинства – у загради.
Ива Лоле Рибара улица
2 Дошеновић Мирков Сава, Стака Савина супр., Савини:
Душан, Јово, Никола, Милан (6)
3 Совиљ Гавров Раде, Марта Радова супр., Радови: Миле, Јово,
Драган, Мирко (6)
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4 Ђаковић супр. Давидова Роса, Давидови: Душанка, Милица
(3)
5 Галоња уд. Јована Ружа, Јованови: Марко, Боја, Дара (4)
5 Керкез Стојанов Лука, Боја Лукина супр., Лукини: Раде, Светозар, Милан, Милка, Драгица Светозарева супр., Анђа Радова
супр. (8)
8 Бјелић Перов Васо, Милка Васова супр., Ђуја Перова, Тодорови: Никола, Миoдраг (5)
9 Ковачевић Давида Јован, Анђа Јованова супр., Јованови:
Давид, Ковиљка , Деса, Дошен Петрова супр. Мика, Дошен Петрова Даница (7)
11 Бањац Симов Симеун, Јока Симеунова супр., Анђа Миланова супр., Ђурђеви: Миодраг, Петко; Милева Миланова,
Јованка Симеунова (7)
12 Галоња уд. Видова Мика, Видови: Миладин, Милева, Слободанка, Божо (5)
13 Морача Тодорова супр., Стоја, Тодорови: Милан, Никола,
Пајо, Јово, Борка (6)
14 Бурсаћ Петров Миле, Марта Петрова супр., Љубица Миланова супр., Миланови: Петар, Јелка, Смиља, Невенка; Савка
Пeтрова супр. (8)
16 Бјелић Петров Тривун, Јованка Тривунова супр., Тривунови:
Миле и Милица (4)
17 Галоња уд. Јованова Вида, Јованови: Драго, Илија, Драгица,
Мара (5)
18 Ковачевић Ђура Милош, Никола Ђуров, Марија Ђурова,
Драгица Милошева супр., Милошеви: Душанка, Петар; Ступар
Илије Дева, Ковачевић Николина супр. Дара (8)
22 Бурсаћ супр., Ђурова Дева, Ђурови: Обрад, Мирко, Борка;
Љубица супр. Обрадова, Косановић Видова супр. Јованка, Видови: Бошко, Борка (8)
23 Векић Остојин Ђуро, Стана Ђурова супр., Ђурови: Бошко,
Момчило, Гојко, Рајко; Драгица Петрова (7)
23 Карановић супр. Јовова Боја, Јовови: Момчило, Лука, Срето,
Драго, Ковиљка, Љуба, Илинка; Ћургуз Анђа Радова супруга,
Драго Радов (10)
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25 Бокан Стеванова супр. Доста, Стеванови: Миле, Мане, Милева; Анђа Милова супр., Ђука Радова супр., Љубица Манева
супр.; Радове: Зора, Стево (9)
26 Дошеновић супр. Видова Зека, Видови: Милка, Анђа, Мирко
(4)
28 Кецман Савин Лука, Јока Лукина супр., Лукини: Душан,
Мирко, Смиљана, Марија, Олга; Марта Миркова супр., Ковачевић Митра Ђурова супр. (9)
29 Бјелић Васов Никола, Васови: Јово, Чедо; Јека Јовова супр.,
Мирко Јовов (5)
31 Ковачевић Милана Гојко, Милка Гојкова супр., Раде Гојков,
Кнежевић Сава Јованова супр.; Јованови: Драго, Стоја (6)
32 Ракић Лукин Ђурађ, Стана Ђурађева супр., Ђурађеви:
Милан, Босиљка, Ковиљка,Гојко; Драгица Богданова супр., Богданови: Јока, Милка, Божо (10)
33 Балабан Којов Миле, Драгица Милова супр., Милови:
Смиља, Невенка, Деса (5)
33 Крчмар супр. Јанкова Ђуја, Јанкови: Вучен, Никола, Перка,
Пава (5)
34 Драгић Петров Милан, Сока Петрова супр., Петрови: Никола, Томо, Сава, Дева (6)
36 Адамовић Миланов Лазо, Лазови: Љубомир, Лика (или
Мика), Мара Ђурова супр., Ђурови: Лазо, Љубомир, Мика (7)
37 Кнежевић Саве Душан, Савини: Раде, Илија, Миле; Драгица
Радова супр., Радова Радмила, Анка Душанова супр., Зорка Душанова (8)
37 Совиљ Томов Момчило, Анђа Томова супр., Томови: Борка,
Ђуја, Мара (5)
41 Совиљ Перова супруга Мара, Ђурови: Милка, Миле; Векић
Васов Илија, Радишевић супр., Лазова Стоја (5)
45 Вуцеља уд. Давидова Стана, Миланов Петар, Половина Гавров Давид, Давидови: Роса, Миле, Зорка ( 6)
49 Лабус Петрова супр. Милка, Петрови: Драган, Момчило,
Мане, Милева (5)
53 Пилиповић Срђанов Мићо, Мика Мићова супр., Мићови:
Момчило, Војка, Мира; Микица Мићова супр. (6)
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54 Аћић Јована Никола, Дева Николина супр., Николини: Радојка, Босиљка, Грозда, Миодраг (6)
56 Кнежевић Илијин Гојко, Илијини: Јово, Смиља (3)
58 Лукић уд. Дмитрова Јелица, Дмитрови: Драгица, Милосава,
Милорад, Смиља, Војо, Боро, Дрена (8)
61 Павловић Митра Милан, Стоја Миланова супр., Миланови:
Сава, Слободан (4)
63 Кнежевић Јовов Перо, Јелка Перова супр., Перови: Бошко,
Душан Милка (5)
68 Векић Лазов Дмитар, Мара Дмитрова супр., Петар Дмитров,
Дмитрови: Вида, Милка Раде, Милка Петрова супр. (7)
70 Ловас Михајла Јанко, Ера Јанкова супр., Јанко Јанков (3)
89 Даљевић Симов Јован, Ђука Симова супр., Симови: Милева, Јока, Анка, Гојко (6)
96 Кнежевић Стеванов Милош, Дара Милошева супр., Зорка
Милошева, Боја Стеванова супр. (4)
Здравка Челара улица
2 Марјановић супр. Ђурђева Стана, Ђурђеви: Миле, Милка (3)
3 Латиновић Илије Стеван, Јока Стеванова супр., Стеванови:
Милосава, Трифко, Лука; Мара Тривунова супр. (6)
4 Антуновић Стевана Раде, Стана Радова супр., Радови:
Душан, Стево, Јово (5)
5 Карановић Јована Бранко, Јованови: Никола, Обрад; Ружа
Јованова супр., Сока Јованова, Милка Николина супр., Борка
Бранкова супр. (7)
7 Марјановић Луке Перо, Перови: Деса, Гојко (3)
9 Ступар Милана Јово, Мара Јовова супр., Јовови: Никица,
Петар, Бранко, Мирко, Милка, Јелка; Дева Никице супр. (9)
11 Ђилас Стевана Стеван, Стеван Илијин, Зорка Илијина супр.,
Стеванови: Митра, Јово, Јованка, Милка Душанова (7)
13 Карановић Милов Момчило, Милови: Мика, Даница, Ђуро;
Милева Ђурова супр., Ђурови: Милева, Владимир, Љуба, Радмила; Зорица Вељкова (10)
15 Кнежевић Марков Миле, Милови: Дане, Душан, Мирко, Боса,
Данка, Јока; Ђуро Марков, Смиља Ђурова супр., Мићо Ђуров,
Даринка Душанова супр., Јока Маркова супр. (12)
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25 Рунић Николина супр., Мара, Николини: Милан, Вицо, Божо,
Анђа; Стака Миланова супр., Раде Миланов, Милица Вицова
супр., Мара Божова супр. (9)
27 Чича Николе Бранко, Деса Бранкова супр., Бранкови: Никола, Милена; Стеванија Николина супр., Николини: Илија, Роса,
Милутин, Славка (9)
37 Дебељак супр. Миланова Боја, Миланови: Мара, Ковиљка,
Чедо (4)
39 Бабић Миланов Стеван, Милан Стеванов, Сава Стеванова
супр., Милка Миланова супр., Бранко Миланов (5)
Титова улица
3 Дукић Војов Сава, Милка Савина супр., Савини: Драган, Мико,
Милутин, Деса; Борка Драганова супр. (7)
4 Морача Ђурђев Јован, Јованови: Богдан, Мика, Ђурађ, Олга,
Ђуја, Стеван, Илија; Драгиња Ђурђева (9)
7 Керкез Лазов Ђукан, Смиља Ђуканова супр., Ђуканови:
Раде, Боре, Миленко, Милка, Милева; Којови: Мина, Грозда,
Лазо (10)
9 Дошен Јефтанов Вид, Јово Видов, Даринка Видова супр., Видови: Богдан, Мара, Борка; Мила Јовова супр. (7)
10 Новаковић супр. Перова Марица, Перови: Миле, Слободан,
Душан, Лука, Мирко; Миланко Стојанов, Стојан Лазов, Смиља
Стојанова супр. (9)
11 Зорић Савин Јован, Смиља Јованова супр., Јованови: Десанка, Раде, Лазо, Чедо, Миле, Милева (8)
14 Мирковић супр. Милоша Дева, Милошеви: Драгица, Даница,
Јелка, Зорка, Миле, Јово, Драгица; Радишић Илијин Милош (9)
15 Тубић Тривунов Ђурађ, Ружа Ђурађева супр., Ђурађеви:
Сока, Милица, Марко, Славко; Миле Тривунов, Зорка Милова
супр., Милови: Стеван, Јелка (10)
Драгица Лазова супр., Лазови:
16 Јованић Петров Лазо,
Смиља, Мара; Новаковић Видов Душан, Милка Душанова супр.,
Драгица Душанова (7)
18 Кецман Остоје Давид, Ваја Давидова супр., Давидови:
Остоја, Војан, Никола, Мара, Коса, Милка, Анђа, Дрена (10)
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21 Новаковић супр. Петрова Марица, Петрови: Дане, Вељко,
Борислав, Драго, Здравко, Петар, Зора; Сава Илијин, Боја Савина супр., Савини: Анка, Никола, Боже (13)
22 Клепић Милов Бранко, Мара Бранкова супр., Бранкови: Никола, Мићо, Чедо, Душан, Стана (7)
28 Мирковић Симов Радован, Марија Симова супр., Босиљка
Симова, Радованови: Ђуро, Љубо, Милош, Слободан, Љубица,
Миљуша, Гроздана (10)
30 Радановић Тривуна Дмитар, Милка Дмитрова супр., Дмитрови: Миле, Гојко, Раде, Душан, Јока Милова супр. (7)
32 Мирковић Јовов Симо, Мика Симова супр., Симови: Миле,
Босиљка, Душан (5)
35 Галоња Савин Никола, Ружа Николина супр., Николини:
Борка, Мика, Милош (5)
35 Галоња супр. Томова Савка, Томови: Гојко, Мирко, Мирка,
Стана Симова супр., Милутинови: Љубо, Боја, Мара (8)
35 Драгичевић Милов Ђоко, Милка Милова супр., Милови:
Милан, Мара, Радојка (5)
38 Вејиновић Илије Милка, Ковачевић Стевана Божо, Мирко
Божов (3)
41 Старовић Крста Милосав, Крстови: Максим, Мићко, Вукосава, Пава (5)
42 Гаћиновић Ремин Јошо, Богдан Ремин, Мара Ремина супр.,
Мијољка Јошова супр., Јошови: Андријана, Божо, Радован; Гојка
Богданова супр. (8)
44 Булајић Саве Јово, Стана Савина супр., Савина Васа, Смиљана Јовова супр., Јовови: Дане, Милка, Драгица, Вида, Љуба,
Младен; Марија Васова супр., Милка Васова, Сока Данова супр.
(13)
45 Кецман Стевов Ђурађ, Богдан Ђурађев, Ђуја Ђурађева
супр., Ђурађеви: Босиљка, Милка, Чедо, Стево, Гојко (8)
49 Петров Ђокова супр. Драгиња, Ђокови: Милица, ? , Стеван (4)
50 Павловић Дитров Гојко, Ђуро Гојков, Јелка Гојкова супр.,
Гојкови: Сава, Милка, Анђа, Никола, Раде, Мирко, Илија, Мира
Ђурова супр. (11)
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51 Јeвић Јованов Стево, Стевови: Зорка, Никола, Ђуро, Миле,
Стеван, Милка (7)
53 Цигановић Николе Ђуро, Светка Ђурова супр., Милан
Ђуров, Милан Тривунов, Милка Ђурова, Јока Николина супр. (6)
54 Угрица Николин Јово, Сока Јовова супр., Јовови: Владо,
Ђуро, Рајко, Божидар, Стево (7)
58 Керкес Милов Душан, Мара Душанова супр., Душанови:
Јован, Илија, Стојан, Слободан, Мико, Деса, Вида (9)
59 Радошевић супр., Лукина Марија, Лукини: Дева, Јово, Сава
(4)
61 Вучковић супр., Радова Јока, Радови: Боја, Ђуро, Јека,
Мирко, Перка, Ђујка (7)
62 Дринић Срђанов Никола, Зорка Николина супр., Николини:
Милан, Даница, Смиља, Дара (6)
63 Миљуш Лазов Стево, Милица Стевова супр., Стевови:
Душан, Никола, Ђуро; Драгиња Душанова супр., Душанови:
Бранко, Невенка; Драгица Стевова (9)
65 Самарџија Обрадов Тривун, Тривуна Тривунова супр., Тривунови: Мирко, Бошко, Драго, Мира (6)
Соње Маринковић улица
2 Каракаш супр. Перова Ђуја, Перови: Васо, Ђука, Перка; Ковиљка Васова супр., Милева Васова, Боја Ђурова супр., Ковиљка Ђурова, Данев Ђукан, Ђуканови: Лука, Слободан, Милан,
Дако; Смиљана Дакова супр., Мишо Даков (15)
4 Ковачевић Милов Богдан, Сара Богданова супр., Богданови:
Милутин, Душанка, Миља, Драгица, Дева, Милош, Милорад, Недељко, Драго; Дева Миланова супр. (12)
5 Јованић Петров Сава, Милица Петрова супр., Драган Петров, Савка Савина супр., Савини: Душан, Јелка, Стево, Љубо;
Сока Драганова супр., Драганови: Чедо, Јанко (11)
6 Пилиповић Ђурђа Илија, Илијини: Милан, Радмила; Стоја Миланова супр., Стоја Радова супр., Радови: Милан, Гојко, Драгана (8)
7 Малешевић Мирков Марко, Лазо Марков, Аница Маркова
супр., Милка Душанова супр., Душанови: Босиљка, Душанка;
Љуба Лазова супр. (7)

452

Митар Шутић

9 Сантрач Перов Ђуран, Ђуја Видова супр., Видови: Петар, Ковиљка, Миљка, Вида, Стана, Зорка; Мика Ђуранова супр., Ђуранови: Милкан, Ђуја (11)
10 Тинтор Ђуров Сава, Ђукан Ђуров, Боја Савина супр., Савини: Јово, Миле, Дара (6)
12 Плећаш Миланов Душан, Милица Миланова супр., Драгица
Душанова супр., Душанови: Драган, Милош, Милева, Душанка,
Милка и Олга Николине (8)
15 Латиновић Илијин Божо, Ђуро Илијин, Мара Ђурова супр.,
Смиља Ђурова, Кова Тошова (5)
15 Мандић Илијин Јово, Вида Петрова супр., Петрови: Милка,
Петар; Јованови: Сока, Мара, Јанко (7)
18 Миљевић Милов Петар, Петрови: Драго, Сока, Јека, Милка,
Дева, Владе, Мићо (8)
18 Пилиповић супр. Мићова Сока, Мићови: Ковиљка, Милка,
Јелка (4)
19 Лабус Илије Јово, Лазо Јовов, Вукосава Јовова супр.,
Јовови: Сава, Којо, Ђуја (6)
21 Оклобџија Јанков Богдан, Драго Јанков, Мика Богданова
супр., Богданови: Босиљка, Ратко, Драго; Грбић Саве супр.
Зорка, Вида Савина (8)
22 Јеличић Милов Петар, Илинка Милова супр., Милови:
Стево, Илија; Дева Петрова супр. (5)
23 Бањац Давидов Петар, Боја Давидова супр., Ружица Петрова супруга, Петрови: Драган, Давид (5)
24 Клепић Милов Лука, Зора Лукина супр., Лукини: Дане, Драго,
Дана; Ђуја Маркова супр., Душанка Маркова (7)
24 Трнинић супр. Дмитрова Стеванија, Дмитрови: Драго,
Милка, Ната, Јелка; Стевка Драгова супр. (7)
26 Ковачевић Јовов Раде, Боја Радова супр., Радови: Стево,
Радојка; Смиљана Божова супр., Божови: Весо, Илија, Милан,
Мирјана (9)
27 Грбић Јованов Марко, Драго Марков, Јека Маркова супр.,
Маркови: Боја, Ђуја, Деса, Драгица, Мара; Драгова супруга. (8)
28 Капелан Којов Стево, Никола Стевов, Милка Стевова супр.;
Стевови: Милица, Дара, Бранко, Цвијета; Николина супр. (7)
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31 Зорић Милов Јанко, Ђуро Милов, Стана уд. Милова супр.,
Ђуја Јанкова супр., Јанкови: Ђуро, Ратко (6)
32 Обрадовић супр., Петрова Манда, Петрови: Смиља, Мара,
Милка, Никола, Љубиша (6)
32 Атлагић Божов Илија, Стоја Илијина супр., Илијини: Драгица, Мара, Коса, Роса (6)
34 Илић Јовов Петар, Петрови: Милан, Ђуро, Тривко; Катица
Миланова супр., Коса Петрова, Славица Миланова, Зора Ђурова супр. (8)
37 Грубиша Божов Миле, Сава Милова супр., Милови: Јово,
Милева, Драгица, Мира (6)
38 Грбић супр. Павлова Марија, Павлови: Драго, Ђорђе, Даринка; Перка Драгова супр. (5)
49 Ковачевић Стојана Илија, Милица Илијина супр., Илијини:
Перо, Дика, Милева, Госпава, Мара (7)
51 Врућинић Ђуров Стеван, Марија Ђурова супр., Стеванови:
Смиљана, Урош (4)
Јанка Чмелика улица
2 Kачар Јованов Јован, Јованови: Драго, Чедомир; Смиљана
Јованова супр., Милица Јовова супр., Драгица Драгова супр. (6)
4 Вучковић Милов Симо, Симови: Босиљка, Стана, Мика, Марија; Илија Ђуров (6)
5 Малешевић Симов Душан, Стево Симов, Милка Душанова
супр., Мара Душанова (4)
8 Плећаш Данов Мирко, Дане Мирков, Јелка Миркова супр.,
Миркови: Чедомир, Милан, Јово, Смиља, Милка, Пера, Сава,
Јелка; Јеличић Милана Урош, Миланов Војислав (13)
9 Радак Ђуров Лазо, Милан Ђуров, Милка Ђурова супр., Ђурови: Зорка, Славка, Перса, Деса, Ђуро; Милка Лазова супр. (9)
10 Ђукић Николин Мирко, Стоја Николина супр., Николини: Милка,
Миле, Милева, Доја, Митра, Дара; Олга Николина супр. (9)
11 Векић Остојин Душан, Јока Душанова супр., Душанови: Лазо,
Јока, Милка, Боја, Миле, Бранко (8)
12 Пилиповић Милана Божо, Божови: Цветко, Славко, Владе,
Смиља, Милка, Дева, Стана; Боја Миланова супр., Мирко Миланов (10)
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15 Карановић супр. Ђуранова Мара, Ђуранови: Миладин, Милева, Боса, Мира; Латиновић Радова Зорка (6)
16 Пилиповић Станише Милош, Драган Милошев, Дева Милошева супр., Милошеви: Дане, Славко, Боро, Чедо, Милка,
Мара, Сава (10)
19 Керкез Јанка Дмитар, Раде Дмитров, Ђука Дмитрова супр.,
Дмитрови: Коса, Драгиња, Милица, Мирко (7)
21 Ракић Давида Лазар, Милан Лазарев, Милка Лазарева супр.,
Лазареви: Радојка, Смиља, Бранко, Раде, Драгомир (8)
23 Антуновић Стеванов Јово, Милка Јовова супр., Јовови: Драган, Борислав, Ковиљка; Цигановић уд. Лазова Стана (6)
26 Трнинић Лазов Јован, Стоја Јованова супр., Јованови: Ђуро,
Славко, Милорад, Ратко, Мара, Боса (8)
28 Јовић Николина супр., Стоја, Јанкови: Никола, Дане, Николини: Јелка, Радојка, Бранко, Момчило, Милош, Вујадин, Реља,
Јанко Радов (11)
29 Керкез Милов Јово, Душан Јовов, Стана Јовова супр.,
Смиља Јовова, Мика и Бранко Маркови (6)
31 Новаковић Вида Душан, Милка Душанова супр., Драгиња
Душанова (3)
32 Крстановић Лазов Ђуро, Саво Лазов, Ђуја Ђурова супр.,
Ђујови: Властимир, Лука, Радојка, Јово, Лазо (8)
33 Драгић Перов Лазар, Перови: Мићо, Спаса (или Спасо),
Вера Лазарева супр., Љубомир Лазарев (5)
34 Гашпар Павлов Павле, Павле Павлов, Ана Павлова супр.,
Павлови: Ђуро, Самко (5)
35 Марјановић Ђуров Раде, Радови: Вицо, Гојко, Остоја,
Славко, Ђуја, Роса; Ђуја Радова супр. (8)
35 Марјановић Николе Јово, Миле Јовов, Ђуја Јовова супр.,
Јовови: Владо, Милка, Марија, Вида, Гојко, Јово (8)
36 Кеча Јовов Дане, Цвијета Данова супр., Данови: Манда,
Стоја, Љуба, Смиља, Рада; Перо Перин, Марија Перова супр.,
Перови: Јока, Радојка, Сока, Лела, Перка, Петар (15)
37 Родић Милошев Томо, Драган Томов, Јока Томова супр., Томови:
Саја, Раде; Ружа Драгова супр., Драганове: Радојка,
Вида (8)
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39 Зрилић Вученов Богдан, Ђуја Богданова супр., Богданови:
Драган, Вида, Мара, Стево, Душан, Лука, Миле (9)
42 Шарац Ђурђев Петар, Михајло Ђурђев, Душан Ђурђев, Видосав Ђурђев, Милка Петрова супр., Мара Душанова супр. (6)
43 Кнежевић Дане Станко, Драган Станков, Боја Станкова
супр. (3)
47 Ковачевић Перов Којо, Којови: Ђуја, Мика, Милан, Јово (5)
51 Крајиновић Исов Петар, Никола Петров, Смиљана Петрова
супр., Петрови: Ђуро, Бранко, Душан (6)
55 Латиновић Милов Миле, Гоја Милова супр., Милови: Душан,
Драгица, Борка, Мира, Миља (7)
57 Карановић Јованов Владо, Јованови: Душан, Драгица, Илинка;
Миле Душанов, Манда Душанова супр., Мира Николина (7)
73 Латиновић Петров Симо, Смиља Симова супр., Раде Симов,
Петрови: Боса, Стана, Јово, Миле (7)
Стаљинова улица
1 Зорић Бранкова супр. Анђа, Томови: Стево, Мићо, Божо,
Сава, Јела, Владо, Милан; Цука Савина супр., Савини: Радомир,
Миладин, Маринко, Миланови: Сава, Јока; Стево Бранков,
Војновић Томови: Сава, Јела (15)
3 Галоња Илијин Душан, Илија Стеванов, Анђа Илијина супр.,
Илијини: Стево, Раде, Савка; Милка Душанова супруга (9)
4 Галоња Саве Петар, Мирко Савин, Милка Петрова супр., Чедо
Петров, Мика Савина супр., Ђурђија Миркова супр., Миркови:
Драгица, Милан (8)
5 Пилиповић Илије Бранко, Илија Станишин, Ђуја Илијина
супр., Марија Бранкова супр., Јока уд. Божова супр. (5)
6 Малешевић Ђурана Јово, Марко Јовов., Анђа Јовова супр.,
Јовови: Петар, Момчило, Никола, Милан, Мика, Мара (9)
10 Петровић Милин Дане, Милин Ђорђе, Анђа Ђорђова супр.,
Ђука Данова супр., Данови: Чедо, Радо, Даница, Милева; Дуња
Ђурова супр., Мићо Ђуров (10)
12 Гаћеша Ђуров Илија, Ђуро Илијин, Ђуја Илијина супр.,
Илијини: Сока, Миле, Даница, Илија, Дане (8)
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12 Петровић Савина супр., Мика, Савини: Милан, Васо, Никола,
Дара; Јока Васова супр., Боја Миланова супр., Миланови: Миладин, Симо (9)
13 Кнежевић Ђуров Богдан, Стоја Богданова супр., Богданови:
Славољуб, Драгољуб, Радивоје, Слободан; Милови: Илија,
Сока, Смиља, Босиљка; Ђујка Ђурова (11)
14 Карановић Николин Ђурађ, Милка Николина супр., Николини: Мара, Момчило; Анђа Ђурађева супр., Ђурађеви: Сава,
Марија (7)
14 Мирковић Аћимов Никола, Марта Николина супр., Николини: Јово,
Рајко, Бранко, Жарко; Перка Николина супр., Николини: Мара,
Љубица, Милева, Јелка; Душан Аћимов, Милица Душанова
супр., Душанови: Сретко, Богдан; Милка Јовова супр. (16)
15 Ступар Ђуров Раде, Мара Радова супр., Радови: Милорад,
Срето, Милка (5)
17 Јовић Панов Лука, Перка Лукина супр., Зорка Лукина (3)
23 Дошен Саве Јово, Стоја Савина супр., Милка Савина, Дева
Јовова супр., Јовови: Ковиљка , Сава, Душан, Лазар (8)
24 Кнежевић Радов Гојко, Боја Гојкова супр., Гојкови: Рајко,
Миле, Пепо, Никола, Неђо, Мара, Борка (9)
26 Латиновић Симов Душан, Јанко Симов, Смиљана Јанкова
супр., Мика Милошева супр., Милошеви: Јово, Симо, Цвијета;
Марија Душанова супр. (8)
27 Грбић Павлов Јово, Мика Јовова супр., Јовови: Ђуро,
Бранко, Стево, Лазо, Ђуја (7)
27 Петковић Лазов Дане, Милка Данова супр., Данови: Сока,
Смиља, Миле, Чедо, Ратко (7)
28 Кецман Перов Стево, Јока Перова супр., Перови: Босиљка,
Коста, Јово, Мирко, Панто (7)
30 Зорић Марков Милан, Мика Миланова супр., Миланови:
Светко, Ђуро, Стево, Пепо, Сава; Милева Ђурова супр. (8)
31 Мирковић Самојлов Душан, Милка Самојлова, Душанови:
Савка, Деса, Милена, Милан (6)
32 Петровић Милин Петар, Марија Петрова супр., Петрови:
Душан, Мира, Чедо (5)
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35 Бањац Јованов Милан, Перка Јованова, Милка Миланова
супр., Миланови: Славко, Дмитар, Илија, Стево, Војо, Сретко,
Мирко, Милева (11)
35 Сантрач Ђуров Драгољуб, Мика Ђурова супр., Ђурови:
Спасе, Вида; Ђуја Љубомирова супр., Љубомиови: Ковиљка,
Милка, Ратко (8)
36 Марјановић Стојана Милош, Ђуја Милошева супр., Милошеви: Никола, Јованка, Марко (5)
36 Пилиповић Срђанов Петар, Тривуна Петрова супр., Петрови:
Никола, Коста, Томо, Дане, Зора, Лепосава Костина супр., Љиља
Костина, Радишић Стева Бранко (10)
38 Кецман Војанов Душан, Сава Душанова супр., Душанови:
Чедо, Јока (4)
39 Марјановић Дмитра Миле, Анђа Милова супр., Милови: Никола, Стево (4)
40 Гаћиновић Мрдаков Бошко, Анђа Мрдакова супр., Мрдакови:
Борика, Никола, Бориша (5)
41 Зорић Стеванов Јован, Ружа Стеванова супр., Олга Јованова супр., Јованови: Никола, Слободан, Душан, Смиљана,
Милка, Марија (9)
42 Кундачина Савин Арсен, Стана Арсенова супр., Арсенови:
Босиљка, Љубица, Даница, Рајка, Саво, Радован, Данило (9)
44 Ковачевић Тоде Остоја, Сока Тодова, Боја Савина супр., Савини: Раде, Миле, Милка (6)
45 Кукучка Андриша Јанко, Јанко Јанков, Зуза Јанкова супр.,
Јанкови: Зуска, Анка, Ката (6)
46 Каракаш Петров Миле, Стоја Симова супр., Боја Ђурова,
Милови: Мара, Зора, Ђуја, Ђуро; Смиљана Милова, супр., Јела
Симова (9)
Анђа Стојанова супр.,
47 Марјановић Станков Стојан,
Стојанови: Вида, Душан, Момчило; Тривуна Душанова супр., Душанови: Душанка, Стана, Мира (9)
48 Чубрило Стеванов Душан, Љубица Душанова супр., Душанови: Ђуро, Милан, Ковиљка, Радојка (6)
49 Ожеговић Перов Сава, Дева Перова супр., Ковиљка Савина,
Вида Савина супр., Савини: Нада, Милева, Драгиња, Милица,
Мићо, Душан, Перо (10)
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52 Иванчевић Јовов Михајло, Пера Михајлова супр., Михајлови:
Јово, Бошко, Сока; Перка Данова супр., Данови: Драго, Станка,
Љубиша. (9)
85 Којић Вученов Владимир, Милан Владимиров, Сава Владимирова супр., Владимирови: Олга, Милка, Смиља, Славко,
Петар; Владо Петров (9)
Војвођанска улица
1 Батес Илијина супр., Стана, Илијини: Бошко, Петар, Неђа
(Неђо?); Боја Стеванова супр., Љуба Стевова, Босиљка Видова
(7)
4 Ступар Илин Миле, Сава Милина, Мика Милинова супр., Милинови: Драго, Ђорђо, Роса, Зорка, Драгица, Смиља, Славка
(10)
7 Ступар Николин Давид, Дмитар Давидов, Мика Дмитрова
супр., Петар Стојанов; Давидови: Зорка, Даница; Николини:
Мара, Јово (8)
11 Дробац Илијин Марко, Милица Илијина супр., Илијини:
Дамјан, Ђука; Стана Дамјанова супр. (5)
12 Векић Милошев Илија, Раде Илијин, Дева Илијина супр.,
Илијини: Лука, Вукосав, Милица, Стоја (7)
15 Ковачевић Вељкова супр. Мара, Живка Вељкова (2)
16 Медић супр. Николе Десанка, Николини: Марија, Милица,
Драгиња, Божидар, Јово, Дане, Ђуро, Мићо (9)
18 Новаковић Милин Марко, Тривуна Милина супр., Милини:
Стана, Милка; Илинка Маркова супр., Маркови: Драго, Божо,
Мара (8)
20 Зорић Милоша Милан, Марија Милошева супр., Милош Миланов, Даринка Миланова супр., Миланови: Стеван, Милева 6)
Руска улица
4 Бјелић Василија Сава, Дмитар Савин, Милка Савина супр.,
Савини: Роса, Никола; Мара Дмитрогва супр., Дмитррови: Милосава, Драгиња, Милан; Вида Тривунова, Тривун Василијев (11)
5 Величковић супр. Јована Марија, Мирко Јованов (2)
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8 Мрђа Милићев Вујо, Милка Вујова супр., Вујови: Милић,
Божо, Милка, Мира (6)
18 Војводић Гојков Раде, Гојкови: Милан, Раде, Никола, Мирко,
Милица (6)
22 Зорић Николин Миле, Перка Милова супр., Никола Симов
(4)
27 Клајић Милов Симо, Боја Симова супр., Симови: Мирослав,
Гојко, Раде, Ђурђо (6)
35 Клајић Симов Вукосав, Смиљана Вукосавова супр., Вукосавови: Драган, Радивој, Живко, Милка, Јелка, Вида (8)
48 Кеча Николе супр. Смиља, Вида Јовова, Јово Николин,
Илинка Божова (4)
56 Клајић Сима Стеван, Босиљка Стеванова супр., Стеванови:
Анка, Нада, Ратко (5)
Дунавска улица
3 Гњатовић Ђуров Дмитар, Ружа Дмитрова супр., Дмитрови:
Боја, Мара, Смиља (5)
13 Мајсторовић Петров Стеван, Марија Петрова супр., Стеванови: Петар, Мићо, Божа (или Божо) (5)
17 Врањеш Дмитрова супр. Митра, Дмитрови: Бошко, Анђа,
Душан,Тривуна, Живко, Дука, Сока, Јела; Ђуја Бошкова супр.,
Бошкови: Гојко, Милка (12)
19 Мајсторовић Михајла Стеван, Сава Стеванова супр. (2)
Пролетерска улица
7 Кнежевић Обрада Ђуро, Ђуја Ђурова супр., Ђурови: Зорка,
Јелка, Милка (5)
15 Миљевић Илије Ђуро, Боса Ђурова супр. (2)
22 Грубиша Стеванов Томо, Стеванов Вид, Томов Давид, Мара
Томова супр., Томови: Босиљка, Јованка, Даница, Милка, Мићо;
Рада Видова, Даринка Видова супр. (11)
24 Мрђа Димитрова супр. Сока, Димитрови: Милан, Мићо,
Илинка, Драго; Вука Миланова супр. (6)
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34 Лукић Перов Тривун, Ђука Перова супр., Перови: Милка,
Смиља, Сока, Драго; Мара Тривунова супр. (7)
36 Шево Лукин Душан, Анђа Лукина супр., Лукини: Мићо,
Драго, Смиља (5)
40 Колунџић Јованов Дејан, Јованови: Вида, Петар; Анђа
Дејанова супр., Дејанови: Миле, Јово, Урош, Деса (8)
Светозара Марковића улица
1 Пилиповић Симов Драго, Миле Симов, Драгица Драгова
супр., Драгови: Стана, Ковиљка, Којо, Милорад, Милка (8)
9 Зорић Станишин Петар, Петрови: Тодор, Никола, Ђурови:
Марко, Миле, Николини: Ђуро, Станка; Смиљана Николина
супр., Николини Стоја, Пера (10)
12 Исаиловић уд. Перова Јока, Перови: Сава, Мира; Боја уд.
Илије (4)
19 Јеличић Мила Урош, Војислав Милов (2)
20 Кнежевић Милоша Јово, Јелена Јовова супр., Јовови:
Бојана, Стана, Миливоје, Драгутин (6)
22 Бокан Стевана Владо, Милица Владова супр., Владови:
Мара, Нада, Владимир, Ђуро (6)
Азбучни преглед колониста чији подаци о улици и броју
куће нису уписани у изворни документ
Бјелић Јовов Васо, Мара Васова супр., Васови: Живко, Боро,
Раде, Миле (6)
Гунић Стеванова супр. Анђа, Стеванови: Драго, Божо, Ђуја,
Драгиња, Стојка (6)
Зорић Марков Божо, Боја Божова супр., Божове: Драгиња,
Мира (4)
Кархен Адам и жена
Ковачевић Ђуров Душан, Милан Душанов, Стана Душанова
супр., Симо Душанов, Душанови: Ратка, Јово, Даница, Олга,
Винка; Кецман Јовов Милован, Кецман Симов Никола (9)
Латиновић Ђурова Зора, Стојка Божова супр. (2)
Пилиповић Милутина Лазо, Боја Лазова супр., Лазови: Катица,
Златана (4)
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***
Документ који објављујемо сачињен је 20. јануара 1945. у књизи
посебно припремљеној за ту намену. Ручно је исписан на страницама од 1. до 233. Препис овог документа (Списка) и упоређење са оригиналом извршила је и потписала Ружица Петровић,
под надзором Мирка Ђуровића, геометра. Документ се чува у
Републичком геодетском заводу Београд. Наслов оригинала
гласи:
Срез Бачка Паланка, М.Н.О. (Катастар. Општина) Стара Паланка, колонија Чиб
СПИСАК НОВОГ СТАЊА
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 стане
Комисије за аграрну реформу и колонизацију при влади ФНРЈ
за атар К.О. Стара Паланка, тврде и оверавају:
Шеф катастарског одсека Главне комисије за насељавање бораца у Војводини
Миодраг Миленовић, инжењер
Председник Главне комисије за насељавање бораца у Војводини
Димитрије Бајалица, пуковник ЈА
Оверено печатом Главне комисије и потписима, бр. документа
281/р 7.4.1948.
У СПИСКУ СУ 233 ПОРОДИЦЕ (ЗАЈЕДНИЧКА ДОМАЋИНСТВА)
И 1607 ЧЛАНОВА ПОРОДИЦА
Велика група колониста у Чиб је дошла 6. Јануара 1946. из 35
села сраеза Босански Петровац. Мања група (52 породице)
дошла је из среза Бихаћ и из других срезова Крајине, а само неколике породице дошле су из Херцеговине, Лике и Македоније.
Колонисти су до Бачке Паланке дошли возом, а одатле до Чиба
у камионима, запрежним колима и пешке. Већина их је повела
краву, коња, а неки су са собом повезли и кола са запрегом.
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Радећи на неколико текстова о колонизацији у општини Бачка
Паланка утврдили смо да су преписе оригинала Спискова новог
стања у свим катастарским општинама (К.О.) среза Бачка Паланка извршила лица са екавског говорног подручја (из Војводине – староседеоци) бележећи имена која се могу односити
на два рода (женски и мушки) као што су: Рада/Раде,
Љуба/Љубо, Спаса/Спасо... Разумљиво, код уписа имена досељеника могло је стога да дође до забуне у поимању тих имена.
Ми смо дословно таква имена пренели из архивске грађе, а породице у којима се таква имена нађу, лако ће приметити грешку,
и разумеће како је до ње дошло. Ми те недоумице нисмо могли
сами да отклонимо.
2. ДОСЕЉЕНИ У ОБРОВАЦ – КОНАЧНИ СПИСАК ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ОБРОВАЦ, СРЕЗ БАЧКА ПАЛАНКА, 1948.
Редослед улица у којима су насељени колонисти:
Титова................................................................................ стр. 462
Младена Стојановића ...................................................... стр. 466
Коче Поповића .................................................................. стр. 469
Сима Шолаје...................................................................... стр. 471
Хајдук Вељкова................................................................. стр. 475
Жељезничка...................................................................... стр. 476
Обилићева......................................................................... стр. 478
Гробљанска....................................................................... стр. 479
Азбучни преглед колониста чији подаци о улици и
броју куће нису уписани у изворни документ.................. стр. 480
За сваку досељеничку породицу наведени су следећи подаци:
улица, број куће, презиме, очево име и име носиоца колонизације – потцртано, чланови заједничког домаћинства, родбински
односи, број чланова домаћинства (у загради).
Титова улица
1 Вујић Станков Стеван, Анђа Стеванова супр. (2)
4 Јандрић Шпиров Петар, Мара Петрова супр. (2)
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5 Драгичевић Јована Драго, Јово Лазов, Стоја Драгова супр.,
Милојка Јованова (4)
5 Ђуран Божов Цвијо, Драгиња Божова супр., Божови: Драго,
Рајко, Јелена, Стана, Живана (7)
7 Унчанин уд. Савина Деса, Савини: Тривун, Зорка, Стоја (4)
7 Радмановић Милована Станко (1)
9 Војиновић Станков Милан, Боја Миланова супр., Миланови:
Станко, Милорад, Даринка; Милови: Стево, Милан (7)
10 Вујановић уд. Милоша Ђука, Милошеви: Милан, Симо; Симеуна Симова супруга, Сава Симов (5)
12 Рамић Ђуров Живко, Мара Ђурова супр., Дева Живкова
супр., Живкови: Ђорђе, Лазо, Мара (6)
13 Дувњак Илије Марко, Мара Маркова супр., Маркови: Мара,
Сава; Крстан Илијин, Илинка Крстанова супр. (6)
14 Поњевић Мићов Душан, Грозда Душанова супр., Мићо Крстанов, Мићови: Стана, Симо, Крстан, Петар, Стеван; Грозда Душанова, Јово Илијин (9)
15 Јовишевић Павлов Остоја, Анђа Павлова супр., Сава
Остојина супр., Бранко Остојин, Петар Јовов, Милица Петрова
супруга, Маринко Павлов (7)
16 Поњевић Милов Станко, Боја Милова супр., Милови: Милева,
Стана, Мара, Недељко; Мара Станкова супр., Миле Станков (8)
17 Гајић Остоје Ђуро, Мара Остојина супр., Остоја Ђуров, Роса
Ђурова супр., Ђурови: Жарко, Рајко, Бошко, Недељко; Станка
уд. Симова, Станкови: Вељко, Душан, Милева, Борка (13)
18 Важић Јова Стево, Марта Стевова супр., Стевови: Стојан,
Марко, Митар, Сава, Госпава, Стана (8)
18 Важић Јовов Љубо , Боро Јовов, Илинка Љубова супр., Љубови: Томо, Јово, Смиљана (6)
20 Ђеран Јовов Миле, Милица Јовова супр., Милица Милова
супр., Љубо пок. Ђура, Десанка Љубова супр., Војислав Љубов (8)
21 Вујић Симов Спасан, Симо пок. Ђура, Боја Симова супр.,
Милка Спасанова супр., Спасанов Милован, Симови: Даринка,
Анђа, Ђука, Ђуро (9)
22 Јовић Радов Недељко, Милка Недељкова супр., Недељкови:
Стеван, Милош, Петар, Урош, Нико, Драгиња, Стана (9)
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23 Јандрић Симов Јовица, Јока Симова супр., Симови: Крстан,
Стево, Тоде (5)
24 Тошић Шпиров Љубо, Риста Љубова супр., Паво Перов,
Вида Шпирова супр., Неђо Шпиров, Јања Неђова супр., Шпирови: Милка, Славко (8)
25 Форца Гавров Милан, Гавро Мирков, Мара Гаврова супр.,
Гаврови: Петар, Лука, Ружица Миланова супр., Миланови: Саво,
Милка, Петрова супр. Милка (9)
26 Катић Радов Илија, Раде Станков, Ружа Васова супруга,
Стана Илијина супруга, Јока Радова. (5)
27 Танасић Јосипа Јово, Савка Јовова супр., Јовови: Финка,
Вишња, Живко, Ратко; Цвијета Алексина супр., Алексини: Жарко,
Васо, Иле, Алекса, Загорка (12)
28 Козомора Николе Стеван, Марија Стеванова супр., Васо
Стеванов, Ђука Васова супр., Стеванови: Данило, Јово, Перо,
Анђа, Стоја; Сава Јовова супр. (11)
31 Јокић Тривуна Деспо, Јела Деспова супр., Деспови: Тривун,
Лука, Јованка (5)
32 Јовишевић Станков Лука, Госпава Лукина супр., Лукини: Данило, Станко, Симо, Јованка; Шпиро Шпиров (7)
35 Влаисављевић Манов Стеван, Марија Стеванова супр., Манови: Ђуро, Дане (4)
37 Шолаја Ђуров Петар, Јованкa Петрова супр., Петрови: Драгица, Милица; Јованка Ђурова, Ана Стеванова (6)
38 Станивук Михајла Марко, Михајло Тодоров, Ана Михајлова
супр., Михајлови: Тодор, Пане, Илија; Марија Илијина супр.,
Илијини: Неђо, Вид, Милица; Јевто Тодоров, Цвијета Јевтова
супр., Јевтови: Симо, Стеван, Јелка; Стана Гришова супр., Борка
Гришова, Олга Михајлова (18)
40 Јандрић Симов Светко, Јандрић Деспе Симо, Цвијета Симова супр., Симови: Ђуро, Ристо; Јованка Светкова супр., Десанка уд. Милова, Деспе Тоде, Јела супр. Тодева, Савка Тодева,
Сава Симова (11)
41 Козомора Радов Јово, Стана Радова супр., Вукосава Јовова
супр., Јовови: Милица, Мара, Стана (6)
42 Ђукић Шпиров Ристо, Остоја Ристов, Анђа Остојина супр.,
Остојини: Петар, Деса, Горан (6)
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43 Поњевић Симов Симеун, Стана Симова супр., Симови:
Стана, Милан, Јока; Јованка Симеунова супр. (6)
45 Ђукић Милов Јово, Миле пок. Луке, Милица Лукина, Цвијета
Милова супр., Јовови: Милан, Милица (6)
49 Ерцег Танасија Милан, Милица, Миланова супр., Миланови:
Танасије, Милојка (4)
50 Јагодић Томов Милош, Томове: Даница, Невенка, Радојка
Милошева супр. (4)
50 Козомора Костов Божо, Рајка Божова супр. (2)
52 Субашић Симов Душан, Стана Симова супр., Милан
Симов (3)
53 Давидовић Јовов Митар, Јела Јовова супр., Јовови: Госпава,
Зорка, Драгиња; Даринка Петрова супр. (6)
54 Келеч Стевана Божо, Стеван Стојанов, Јања Чедова супр.,
Стеванови: Мирко, Маринко; Чедови: Душан, Милан, Зорка,
Јока, Душица, Босиљка, Драгиња (13)
55 Здилар Перов Стојан, Стоја Стојанова супр., Стојанови:
Томо, Ђуро, Зорка (5)
58 Митрић Радов Мирко, Аница Миркова супр. (2)
59 Вулић Божов Илија, Илијини: Милан, Божо, Мира, Ружа,
Јока (6)
61 Покрајац Станков Васо, Душан Васов, Ружа Душанова супр.
рођ. Михаило, Душанови: Милан, Неђо, Славко, Стево; Боја
Јовова супр. рођ.Кисо, Радојка Јовова (9)
64 Јакшић Луке Славко, Стана Лукина супр., Лукини: Вељко,
Марко, Рајко, Грозда; Милица Славкова супр.; Славкови: Чедо,
Слободан, Лука (10)
66 Вјештица Илије Никола, Боја Николина супр., Николини:
Војин, Чедомир, Илија, Босиљка, Радојка (7)
67 Томић Јованов Марко, Мара Јованова супр., Илија Јованов,
Бојана Миркова супр., Маркови: Госпава, Јово, Мирослав, Рајко
(8)
68 Радош Цвијанов Тривун, Јово Цвијанов, Илинка Јовова
супр., Тривунови: Радослав, Цвијан, Симо, Роса; Метлић Живкова Љубица, Михољка Тривунова супр. (9)
69 Радош Перов Момчило, Паво Перов, Тривуна Павова супр.,
Павови: Мара, Сава, Миле, Петра Момчилова супр. (7)
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77 Гајић Саве Петар, Смиља Савина супр., Савини: Јово, Спасоје, Боја, Симо; Ђуро пок. Шпира, Јованка Ђурова супр., Ђурови: Миле, Петра (10)
Младена Стојановића улица
Тешић Милана Раде, Сима Радова супр., Радови: Милан,
Ђуро, Паво (5)
6 Иветић Марка Станко, Милица Станкова (2)
8 Билановић Николин Богосав, Василија Богосавова супр, Богосавови: Васо, Томо, Роса, Вукосава (6)
10 Џакић Митров Милан, Роса Миланова супр. (2)
14 Кљајић Максима Остоја, Максим Ристов, Јованка Максимова
супр., Максимови: Живко Јован; Борка Живкова супр. (6)
15 Јокић Томов Станко, Ђука Станкова супр., Станкове: Анђа,
Јованка, Петра уд. Јовова (5)
15 Петков Дамјана Бранко, Катица Дамјанова супр., Јелица
Дамјанова (3)
17 Ступар Стојана Шпиро, Стојан Илијин, Стојанови: Симо,
Спасан;, Сава Шпирова супр., Шпирови: Душан, Мара, Стана,
Симо; Ђука Симова супр., Милан Симов (11)
17 Челебић уд. Богдана Госпава, Богданови: Илија, Божо (3)
18 Бојанић Петров Доброслав, Бојанић Иле Петар, Јелица Петрова супр., Петрови: Рајко, Јања, Смиљана (6)
20 Кузман Стева Божо, Реза Божова супр. (2)
20 Кузман Стевов Ристо, Стана Симова супр., Симови: Петар,
Симо, Милка, Петра (6)
21 Марјанац Ђура Јово, Ђуро Алексин, Аница Ђурова супр.,
Ђурови: Алекса, Станко, Марко; Мара Јовова супр., Алексини:
Даринка, Јока, Сава; Јованка Илова (11)
21 Тулаћ Тодора Светозар, Милка Светозарева супр., Даница
Светозарева (3)
23 Јандрић Божов Стојан, Ана Стојанова супр., Милорад
Стојанов (3)
24 Тркуља Станков Коста, Мара Станкова супр., Станкови:
Љубо, Јово, Даринка (5)
25 Ђокић Живана Јован, Пелка Јованова супр., Јованови:
Чедо, Перо, Жико, Славко, Славица (7)

Митар Шутић

467

26 Проле Саве Лазо, Анђа Лазова супр., Лазови: Лазови:
Душан, Петра; Бојка Стевова (5)
29 Тошић Пера Станко, Јованка Станкова супр., Станкови:
Милка, Мирјана, Боја Перова супр., Перови: Анђа, Ана, Лука (8)
31 Билановић Лазов Марко, Јованка Маркова супр., Маркови:
Анђа, Лазо, Новица, Зорка, Ружа (7)
32 Билановић Томов Мирко, Сава Миркова супр. (2)
33 Драшко уд. Тодорова Анђа, Тодорови: Илија, Душан, Љубо,
Душанка (5)
34 Славнић Ђорђов Симо, Симови: Петар, Неђељко, Мирко,
Милорад, Васкрсија (6)
35 Лугоња уд. Симова Мара, Симови: Живко, Радмила, Лепосава, Љубица; Трифун Ристов, Трифунови: Душан, Смиљана,
Ружа, Милица; Анђа Трифунова супр., Миркови: Радивој, Босиљка, Стана (14)
36 Јандрић Ристов Стојан, Јово Ристов, Петра Стојанова супр.,
Јованка Јовова супр., Никола Јовов (5)
37 Радин Милоша Пајо, Драга Милошева супр., Ана Пајова
супр., Пајове: Нада, Катица (6)
38 Јернић Јова Бранко. Ђука уд. Јовова супр., Јовови: Лазо,
Јања, Стана, Драгица; Даница Бранкова супр. (7)
39 Дошлов Тода Душан, Милева Душанова супр, Јован Душанов, Ковиљка Јованова супр, Душанови: Крсто, Драго, Мирко;
Бубњевић Шпирова Дева (8)
40 Медић Симов Крсто, Симо Ристов, Вида Симова супр., Милева Крстова супр., Симови: Остоја, Ристо, Јово, Богдан; Миле
Крстов, Петра Остојина супр. (10)
41 Дошлов Душана Стево, Душан Стевов, Боја Душанова
супр., Душанови: Милан, Лазо, Тоде, Невенка; Петра Стевова
супр., Стевови: Ружа, Душан (10)
42 Петрић Војислава Ново, Војислав Панов, Јелена Новова
супр., Војиславови: Секула, Пане, Слободан; Љуба Војиславова
супр., Стана Војиславова (8)
43 Малеш Јовов Перо, Јовови: Душан, Војин, Цвијан; Јела Душанова супр., Мирјана Перова супр., Петар Душанов, Јово Душанов, Јока Стевова (9)
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44 Крмпот Симов Драгомир, Цвијета Симова супр., Симови:
Ђурђија, Роса (4)
46 Шуманац Костов Живан, Мира Живанова супр., Живанови:
Славица, Мила (4)
47 Јовић Симов Владо, Зорка Владова супр., Владови: Душан,
Слободан, Вида, Стана (6)
50 Поповић Душана Стево, Душан Шпиров, Стоја Душанова
супр., Душанови: Станко, Недељко, Маринко, Миленко, Ковиљка
(8)
52 Максимовић Савка Душан, Милан Јовов, Анђа Јовова супр.,
Савкови: Јованка, Шпиро; Зора Душанова супр. (6)
53 Станишић Перов Раде, Смиљана Перова супр., Перови: Саво,
Марко, Босиљка, Јела; Јока Радова супр., Никола Радов (8)
54 Марковић Тоде Пане, Сава Ђурова супр., Ђурови: Мара,
Илија, Живко, Мићо, Максе (7)
55 Покрајац Стевана Митар, Боја Перова супр., Марија Митрова
супр., Коста Стеванов, Неђо Перов, Ноко Стеванов, Стеван Митров (7)
57 Павлица Илије Боривоје, Боја Боривојева супр., Боривојеви:
Драгун, Риста (или Ристо), Милорад, Илијини: Стана Лука (7)
60 Марковић Стевана Станко, Момчило Стеванов, Сема Станкова супр., Јованка Станкова, Црнчевић Симова Даринка (5)
60 Шавија Цвијов Илија, Илијини: Златомир, Петра, Анђелија;
Златомирова супр., Милица Златомирова (5)
61 Билановић Милутина Стојан, Мара Стојанва супр.,
Стојанови: Љубо, Лазар, Савка (5)
62 Иванковић Благоја Анђелко, Божо Благојев, Тода Анђелкова
супр., Благојеви: Марко, Маринко, Ђорђо, Радојка Маркова
супр., Борислав Марков, Љубица Маринкова супр. (9)
66 Грубач Симов Илија, Симо Илијин, Јела Симова супр., Симови: Марко, Љуба, Драгиња, Стана, Радојка (8)
67 Јандрић Симе Цвијо, Цвијови: Симо, Максим; Јандрић пок.
Макса Паво, Вида Павова супр., Павови: Госпава, Радмила,
Љубица, Драгиња (9)
70 Бођанац Гавров Вукашин, Цвијета Вукашинова супр., Вукашинови: Бранко, Маца, Милена, Грозда (6)
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73 Ајдер Илијин Неђељко, Стана Неђељкова супр., Неђељкови: Славко, Олга, Даница, Момчило, Илијини: Симо, Блажо;
Стеванија Симова супр., Симове: Милева, Јела (11)
75 Шолаја Ђуров Јован, Мироса Јованова супр., Јованови:
Станко, Душица, Перо, Цвијета, Лазар; Милева Станкова супр.,
Станкови: Зора, Милан (10)
77 Вранац уд. Саве Савка, Савини: Милош, Славко, Славка,
Радојка (5)
79 Вишекруна уд. Савова Вида, Недељко Видов (2)
81 Лалић Јовов Павле, Ана Павлова супр., Савка Јовова супр.,
Јово Павлов, Јовови: Петар, Миле, Босиљка, Милка, Душанка;
Јела Павлова (10)
85 Деспенић Стевана Мијо, Сава Мијова супр., Мијови:
Јелена, Стана, Митар (5)
Коче Поповића улица
1 Петровић Катице Душан, Катица Милошева супр., Катице:
Душанка, Радојка Душанова супр. (4)
2 Божић Цвијов Сава, Анђа Савина супр., Михајло Савин (3)
3 Пиљак Јефтов Ђорђо, Милева Ђорђова супр., Ђорђови: Радојка, Миле, Мијајло, Симо (6)
5 Шуњка уд. Божова Ана, Боја Богданова супр., Богданови:
Боро, Борка, Јованка, Стана, Деста (7)
6 Вукојев уд. Ђокова Ана, Ђокови: Мира, Данка, Нада (4)
8 Квргић Тоде Ђуро, Милева Тодова супр., Радован Ђуров (3)
9 Квргић Јове Јово, Деса Јовова супр., Јашо Јовов (3)
13 Пучек Јанков Ђуро, Вида Ђурова сур., Мартини: Мара, Катица, Евица (5)
19 Пушкар Стеванов Алекса, Финка Алексина супр., Светкови:
Грујо, Јован (4)
21 Бороја уд. Војина Савка, Војинови: Тривун, Миладинка, Љепосава, Војка (5)
22 Апелић Владов Петар, Владо Милошев, Ружа Владова
супр., Владови: Богољуб, Борислав, Даринка, Стојанка (7)
22 Мрђан Радов Лука, Стеванија Лукина супр., Лукини: Ратко,
Милица (4)
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26 Божић Душанов Ђуро, Квргић Јовов Петар, Квргић Јовов
Јово, Божић Јованка Душанова супр., Душанови: Стана, Госпава
(6)
30 Милановић Лазов Стојан, Борка Стојанова супр., Болић Симова Анђа (3)
34 Козомора Стојана Марко, Ђуро Марков, Маркови: Анђа,
Илија, Боја супр. пок. Јована (5)
38 Зечевић Перов Душан, Цвијан Савин (2)
40 Јокић Светков Симо, Ђурђија Симова супр. (2)
42 Каурин Крстанов Душан, Роса Крстанова супр., Крстанови: Стана, Јела, Ружа, Раде, Тривуновић Илов Мирко (7)
44 Савић Перов Стојан, Јела Стојанова супр., Стојанови:
Крсто, Радован (4)
46 Срдић Стојанов Марко, Стана Стојанова супр., Анђа
Стојанова, Марија Маркова супр., Маркови: Бошко, Гојко,
Јефто, Никола Неђељков; Стојан Илијин (10)
47 Илић Иле Мићо. Сава Мићова супр., Раде Мићов, Максимови: Миле, Илија (5)
47 Марковић Лазов Перо, Миољка Стеванова супр., Лазови:
Станко, Роса, Драгиња Перова супр. (6)
48 Савичић Младенова супр. Зора, Остоја Марков, Невенка
Остојина (3)
50 Шмања Милов Слободан, Зорка Слободанова супруга (50)
51 Бођанац Гавров Тодор, Јелена Тодорова супр., Тодорови:
Радивоје, Радиша, Драгица (5)
52 Рашета Младена Душан, Анђа Душанова супр., Душанови:
Зорка, Здравко, Милева, Невенка, Миле, Мирко (8)
53 Глувић Шпиров Станко, Крсто Шпиров, Ана Крстова супр.,
Крстови: Чедо, Бојан, Митар, Петар, Сава (8)
54 Ћутило Ђорђов Симо, Зорка Ђорђова супр., Станка Симова (3)
55 Медић уд. Славка Милева, Крсто Славков (2)
56 Блажић Симов Митар, Мара Митрова супр., Митрови: Симо,
Петар, Урош, Анђа, Петра, Радојка (8)
58 Ракита Симов Јово, Стана Јовова супруга, Јовови: Млађен,
Ђуро, Симо, Ружа; Недељко Стојанов (7)
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59 Туршијашевић Петра Стеван, Ката Стеванова супр., Стеванови: Угљеша, Мира (4)
61 Марковић Цвијов Лазо, Стана Лазова супр., Лазови: Борко,
Милица; Јово Цвијов, Ковиљка Јовова супр., Јовови: Цвија,
Ружа, Зорка (10)
62 Срдић Шпиров Раде, Милка Радова супр., Радови: Јефто и
Радојка (4)
64 Попадић Милана Душан, Милан Ристов, Сима Душанова
супр., Госпава Миланова (4)
69 Бјекић Радов Ђурађ, Ђурађеви: Раде, Марија, Петар (4)
69 Бјелић Тодора Раде, Станко Тодоров, Ђуја Радова супр., Радови: Бранко, Младен, Васо, Љубомир, Мара; Станкова супр.,
Станкови: Мирко, Богдан (10)
72 Чобановић супр. Тошова Зора, Тошови: Слободан, Ђоко,
Милан (4)
73 Ивић Тодоров Миле, Ковиљка Милова супр., Милове: Милица, Боја; Тодор Лазов, Тодорови: Мирко, Боја (7)
76 Зељко Ђорђов Стојан, Цвијета Стојанова супр., Анђеко
Стојанов (3)
78 Вујковић Божидара Милан, Драгиња Миланова супр. (2)
88 Поњевић Ђура Перо, Анђа Ђурова супр., Вида Станкова,
Ђуро Перов (4)
94 Николић Гајов Иван, Гајо Стеванов, Маца Гајова супр.,
Јован Гајов, Катица Иванова супр., Саво Иванов (6)
Сима Шолаје улица
1 Балаш Јована Лазар, Славица Лазарева супр., Раде Јованов,
Зорка Јованова супр., Лука Миланов (5)
2 Вуковљан Ђорђов Неђељко, Мара Ђорђова супр., Милка
Ђорђова (3)
4 Добрић Јована Никола, Јелица Николина супр., Јованови:
Љубомир, Слободан (4)
6 Коњикушић Тодора Божо, Анђа Божова супр., Божови: Ружа,
Анђа, Симови: Госпава, Радојка (6)
8 Козомора Тодора Милан, Мара Тодорова супр., Тодорови:
Васо, Урош, Милица (5)
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10 Ћућуз Спасанов Јово, Станица Јовова супр., Јовови: Стана,
Станко, Цвијета (5)
11 Тривуновић Стојана Миленко, Стана Миленкова супр., Миленкови: Стојан, Рајко, Милан, Саво; Мара Савова супр., Славко
Савов, Саво Миленков (9)
12 Јандрић Спасана Станко, Госпава Станкова супр., Станкови: Ристо, Цвијо, Милева (5)
13 Тривуновић Николе Војин, Савка Николина супр., Николини:
Ристо, Вишња; Смиља Војова, Савка Ристова супр., Војови:
Здравко, Нико; Стана Станкова супр. (9)
14 Вујић Милана Милорад, Сима Миланова супр., Роса Милорадова супр., Мира Милорадова, Миланови: Ђуро, Васкрсија,
Петра, Невенка; Јока Светкова (10)
15 Томичић Тодора Ристо, Тодор Илов, Стана Тодорова супр.,
Тодорови: Перо, Томо, Никола, Иле; Стојан Илије, Анђа Томова супр., Анђелко Томов, Милена Перова супр., Перови:
Љубо, Боре (13)
16 Поњевић Илије Марко, Стана Маркова супр., Маркови:
Божо, Бранко, Слободан, Јока, Милка, Мирјана (8)
17 Јандрић Јовов Стеван, Јово Ников, Сава Јовова супр., Сава
Стеванова супр., Стеванови: Војислав, Јово, Маринко (7)
18 Радош Милов Тоде, Стана Тодева супр., Тодеви: Радован,
Петра, Јованка; Ђуро Милов, Ђурови: Стоја, Сава, Даринка, Милева (10)
19 Гњатић Тривуна Нико, Драгица Никова супр., Симо Тривунов, Милосавка Симова супр., Симови: Ђорђо, Јово, Мара,
Јованка, Босиљка, Љубица, Стоја (11)
22 Галић Тривуна Недељко, Вељко Недељков, Ана Недељкова
супр., Недељкови: Тривун, Јово, Никола, Мара (7)
22 Миљевић Јефтов Бранко, Милица Бранкова супр. (2)
23 Јандрић Симов Јово, Симо Јосе, Марија Симова супр., Симови: Лазо, Славко, Мирко, Јово, Милица (8)
24 Ерцег Јанка Јово, Милица Јовова супруга, Јовови: Раде,
Јово, Урош, Милош (6)
25 Петковић Станков Саво, Илија Ђурђев, Стана Ђурђева
супр., Ђурђеви: Јово, Доста, Ана; Стана Савина супр, Савини:
Ратко, Босиљка, Ковиљка, Милица, Јованка (12)
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26 Сукњаја Иле Илија, Борка Илијина супр., Илијини: Маринко,
Рајко, Петар, Живко (6)
27 Дакић Остоје Душан, Цвијета Душанова супр., Душанови:
Слободан, Јованка; Калаба Миланов Никола, Стеванија Миланова супр., Миљевић уд. Милана Стеванија (7)
28 Јањић Луке Симо, Вида Симова супр., Лукини: Петар,
Алекса; Јованка Петрова супр., Петрови: Лука, Владе, Рајко,
Смиљана, Цвијета, Милица (11)
29 Пепић Манојла Симо, Дева Манојлова супр., Томана Симова супр. (3)
29 Поњевић Јованов Милан, Даринка Миланова супр., Јовови:
Шпиро, Љубомир; Даница Шпирова супр., Шпирови: Станко,
Милка, Љуба (8)
30 Козомора Митров Тривун, Сава уд. Митрова супр., Митрови:
Зорка, Јока, Мара, Ружа (6)
31 Козомора Вује Јово, Доста Јовова супр., Јовови: Мирко,
Бранко, Милица;Ђука Лукина супр., Лукини: Јока, Марко (8)
32 Жујко Ников Живко, Нико Петров, Милица Никова супр., Никови: Душан, Митар, Раде, Љуба, Госпава (8)
32 Загорац Илије Шпиро, Милица Шпирова супр., Шпирови:
Владе, Илија, Светозар, Ђука, Стоја, Дева (8)
36 Субашић Светка Гојко, Светко Митров, Госпава Светкова
супр., Светкови: Идо, Борислав, Милка; Гојкова супр. (6)
37 Јурић Тодора Бошко, Тодорови: Раде, Анђа, Тодор Марков
(4)
40 Драгиша Ристов Саво, Невенка Савова супр., Анђа Савова,
Недо Илијин, Милка Недова супр., Недови: Мара, Радојка,
Жарко, Илија (9)
41 Дувњак Алексе Михајло, Милица Алексина супр., Боја Михајлова супр., Михајлови: Гајо, Петар, Нада, Алексини: Јања,
Госпава, Јованка, Алекса (10)
42 Малешевић Јована Илија, Сава Јованова супр., Јованови:
Ђурађ, Јован, Јованка, Стоја (6)
43 Ковачић Милков Перо, Милко Ристов, Мара Ристова супр.,
Радојка Маринова супр., Новка Чеда Поповића, Бороја Перов
Лука, Зорка Лукина (7)
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44 Медић Јоце Лазо, Милосавка Лазова супр., Лазови: Симо,
Стана, Цвијета, Дара, Цвијан, Милан; Вида Симова супр., Сика
Миланова супр., Владо Цвије, Петра Владова супр., Владови:
Гоша, Мирјана (14)
45 Ивић Симов Ђурађ, Симо Тодоров, Анђа Симова супр., Симови: Тодор, Богдан, Јока, Мара (7)
46 Ерцег Илије Нико, Милица Никова супр., Никови: Давид,
Божо, Владо, Вељко, Анђа, Стоја, Љуба; Јово Илијин, Боја
Јовова супр., Ђука Јовова, Вулета Урошев Драшко (13)
47 Ненадић Васов Илија, Сава Илијина супр., Илијини: Јово,
Милан, Јованка, Милица (6)
48 Козомора Мијов Манојло, Мијо пок. Марка, Данка Манојлова
супр., Манојлови: Божо, Гроузда, Стоја, Деса (8)
49 Тулаћ Симов Остоја, Милена Остојина супр., Зечевић Ристова Јока (3)
52 Поњевић Максе Коста, Ристо Максов, Цвијета Костина
супр., Ристови: Јованка, Лука ,Илија, Стана (7)
53 Драшко Јовов Владимир, Стоја Владимирова супр., Владимирови: Мирко, Љубомир, Петра (5)
56 Ђукић Николе Богдан, Мара Богданова супр., Митар Богданов, Стана Николина супр., Николини: Стојан, Ненад (6)
59 Галић Симов Шпиро, Десанка Шпирова супр. (2)
60 Радман Крсте Ранко, Зора Ранкова супр., Шпирови: Стана,
Радојка (4)
64 Рамић Перов Васо, Смиљана Васова супр., Васови: Борислав, Здравко, Мара, Боја, Дара, Стана (8)
65 Мудринић Тодора Милан, Анђа Миланова супр., Миланови:
Милош, Раде, Сава, Невенка; Стричевић Милана Мирослав,
Стричевић Миланови: Перо, Душан, Милорад, Мирјана, Боја;
Стричевић супр. Михајла Стоја, Мудринић Радов Марко, Стричевић супр. Марка Коса, Мудринић Радови : Милан, Милица;
Стричевић Марка Мирко (18)
66 Рамић Стојана Душан, Марко Стојанов, Стеванија Маркова
супр., Маркови: Боја, Ружа, Милутин; Стана Душанова супр., Душанови: Никола, Милан (9)
69 Миловац Бранка Остоја, Јосев Бранко, Десанка Бранкова
супр., Бранкови: Петар, Маринко, Анђа, Јела; Мара Остојина
супр. рођ. Мрђан; Мрђан Остојина Милка (9)

Митар Шутић

475

70 Ковачић Ђуров Стеван, Анђа Стеванова супр., Стеванови:
Илија, Боја, Драгиња, Сава ( 6)
71 Милиновић Симов Недељко, Симови: Душан, Драгољуб,
Милка; Аница Душанова супруга, Босиљка Душанова, Анђа Недељкова супр. (7)
72 Чегар Јована Душан, Јованови: Недељко, Раде, Војко; Јока,
Душанова супр., Милош Јованов, Стана Милошева супр., Мара
Милошева, Ружа Недељкова (10)
73 Попадић Савов Лазо, Мара Лазова супр., Савини: Душан,
Стојан; Сава Лазов (5)
74 Козомора Вује Илија, Смиљана Илијина супр., Илијини:
Раде, Вукосав, Божо, Неђо, Стана; Стана Вујова супр. (8)
75 Драгиша Ђорђов Станко, Миле Симов, Станојка Милова
супр., Бошко Станков (4)
78 Козомора Тодора Јово, Анђа Јовова супр., Јовови: Лазо,
Мара, Сава, Донка, Ружа, Драгиња (8)
81 Козомора Симов Мирко, Симо пок. Тодора, Анђа Симова
супр., Милица Миркова супр., Миркови: Грујо, Милан; Илија Николин (7)
82 Ракита Илијин Данило, Илија Савов, Саво Илијин, Боја
Илијина, Милка Данилова супр., Мара Савова супр., Савови:
Симо, Љубомир, Василија; Стана Василијева супр., Јока Данилова (11)
88 Рајковић Саве Јованка, Рајковић Јованке Ана, Рајковић
Саве Ружица (3)
90 Козомора Симов Петар, Драгиња Петрова супр., Петрови:
Борислав, Бојана (4)
94 Милорадовић Живана Младен, Јованка Живанова супр.,
Мара Младенова супр. (3)
Хајдук Вељкова улица
7 Мандић Јована Обрад, Драгиња Обрадова супр., Обрадови:
Мирко, Угљеша, Марко, Милош, Миленко, Даринка (9)
8 Бошњак Саве Милош, Јелка Милошева супр., Милошеви:
Драгољуб, Милисав, Ђурађ,Чедомир, Милева, Јевросима (8)
12 Броћета Ђорђа Мијо, Стојан Ђорђев, Јованка Мијова
супр. (3)
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13 Срдић Николе Ђурађ, Пава Ђурађева супр., Ђурађеви:
Ђуро, Милка, Душанка (5)
15 Пајчин Тривуна Никола, Мијо Тривунов, Госпава Тривунова,
Драгица Николина супр. (4)
16 Остојин Шпиров Исак, Анђа Шпирова супр., Стана Шпирова,
Душанка Исакова супр. (4)
18 Шевар Симов Јово, Зорка Јовова супр., Симови: Арсенија,
Деса (4)
20 Милошевић Ристов Петар, Ристо Лукин, Јока Ристова супр.,
Ристови: Цвијета, Душан, Стана, Милош (7)
21 Вранац Пера Марко, Маркови: Богдан, Цвија, Стоја, Томка
(5)
23 Лукић Прокопија Миленко, Бошко Прокопијев, Костадинка
Бошкова супр., Стана Миленкова супр. (4)
24 Кокеза уд. Николе Нада, Николини: Душан, Мирослав, Веселка (4)
27 Пешут Ђуров Душан, Цвијета Душанова супр, Душанови:
Воја (или Војо), Милка, Душанка, Боје Живка (6)
33 Гајшић Мике Димитрије, Јелка Димтријина супр., Димитријини: Стана, Драгиња; Војин Петров, Милош Петров, Босиљка
Димитријева. (7)
33 Манојловић Петра Зарија, Рада Заријева супр.,Заријеви:
Стана, Јока, Перо (5)
37 Зељковић Стевана Милош, Софија Милошева супр., Мирко
Милошев, Душан Милошев, Лепосава Миркова супр., Јела Блажова (6)
45 Пурњага Радов Момир, Мара Момирова супр. рођ . Латиновић (2)
53 Станишић Лазов Станко, Лепосава Станкова супр., Станкови: Васо, Милорад, Рајко, Мара (6)
55 Вуковљак Ника Јово, Илија Николин, Мара Илијина супр.,
Урош Илијин (4)
Жељезничка улица
1 Воларов Стевана Драгомир, Бошко Стеванов, Крстиња Бошкова супр., Пиваров уд. Бошкова Катица, Милица Бошкова, Воларов Драгомира супр. Анкица (6)
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2 Ђукић Сима Милосав, Стоја Симова супр., Грозда Милосавова супр., Јованка Милосаова (4)
2 Росић Јова Богдан, Мирко Јовов (2)
3 Ђукић Крстана Јово, Зора Јовова супр. (9)
4 Вуковић Ђуре Стојан, Сава Стојанова супр., Сава Павла
Прола, Милојка Макса Вуковића (4)
4 Шавија Ђурђа Никола, Анђа Николина супр., Николини:
Јованка, Јока, Ђурађ, Славко, Здравко, Чедо, Слободанка, Недељко, Станко (11)
6 Солдат Николе Недељко, Радојка Недељкова супр., Рајко Недељков (3)
9 Ђукић Саве Ђуро, Стана Ђурова супр. рођ. Максимовић, Ђурови: Сава, Милан, Марко, Даница, Невенка, Зорка (8)
10 Поњевић Тоде Петар, Тоде Перов, Госпава Петрова супр.,
Миланови: Звездан, Зора (5)
14 Цукут Милана Симо, Јованка Симова супр., Зорка Симова
(3)
18 Ракита Мила Шпиро, Миле Шпиров, Јока Милова супр.,
Мара Милова (4)
20 Палалић Гаврана Јован, Гавран Којов (2)
21 Зрилић Николе Марко, Анђа Маркова супр., Николини:
Стана, Илија (4)
24 Јандрић Тодора Светко, Анђа Светкова супр., Светкови:
Ђуро, Ненад (4)
27 Копања Илије Јован, Илија Симов, Мара Илијина, Олга
Јованова супр., Јованови: Гојко, Војо, Шпиро, Ана, Мара (9)
27 Ракита Стевана Тоде, Стеванови: Сава, Петар, Даринка
(4)
33 Станишић Саве Милица, Савини: Мара, Илија, Станка,
Илинка (5)
34 Јандрић уд. Обрада Милица, Обрадови: Нико, Перо, Момир,
Петра; Крмпот пок. Крсте Боја (6)
35 Полић Тоде Симо, Тоде Ристов, Тодеви: Стево, Здравко,
Цвијан, Радојка 6)
37 Марковић Васов Михајло, Јелена Васова супр., Васови:
Ђорђе, Драго, Нада, Боса (6)
38 Николић Митра Жико, Љубица Жикова супр. (2)
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40 Прпић Петра Стојан, Мара Стојанова супр., Стојанови: Милица, Ковиљка, Раде (5)
49 Станић Божа Симо, Миољка Симова супр., Јованка Божова
супр., Божове: Милица, Роса; Груач Уроша Живана (6)
50 Иветић Тодора Ђуро, Илија Ђуров, Милица Илијина, Сава
Илијина супр. (4)
52 Вајагић Петра Чедомир, Сава Чедомирова супр., Милан Чедомиров, Бранко Петров (4)
54 Гаковић уд. Милорада Сава, Милорадови: Драгица, Мара;
Драгица Јовић рођ. Гаковић (4)
58 Кнежевић Душана Слободан, Душан Вујов, Милица Душанова супр., Душанови: Ратко, Младинко (5)
60 Кнежевић Луке Тоде, Драгиња Тоде супр., Стана Лукина
супр., Вида Спасанова супр., Спасанови: Лука, Ђуро, Војко,
Станко (8)
Милоша Обилића улица
11 Барош Стевана Милан, Јованка Миланова супр., Славко Миланов (3)
13 Тривуновић Петра Бранко, Марија Петрова супр., Петрови:
Божо, Ика, Петра; Милка Бранкова супр. (6)
15 Каран Јовов Мијо, Јела Илова супр., Илови: Војин, Јово, Василија, Стана (6)
16 Козомора Станка Станко, Веселинка Станкова супр., Станкови: Смиља, Госпава, Ђука (5)
17 Каран Јова Стојан, Јока Јовова супр., Стево Јовов (3)
23 Бјелић уд. Илије Вида, Илијини: Светозар, Миле, Видосава
(4)
32 Давидовић Николе Божо, Божица Божова супр., Божови: Ружица, Мара; Сава Божова супр., Илија Божов (6)
33 Вујичић Станка Лука, Стана Лукина супр., Станко Лукин (3)
34 Вулић Божов Марко, Маркови: Александар, Стојан, Војислав, Лука; Ђорђо Божов, Тодора Ђорђова супр., Ђорђови: Момчило, Томислав, Илија, Божо, Сава, Даринка, Мара; Тодора
Стојанова супр., Стојанови: Цвијета, Зора, Милева, Јованка, Василија (20)
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35 Карановић Давида Раде, Милка Радова супр., Радови:
Ђорђо, Миле, Невенка (5)
36 Мрђан Шпира Станко, Јованка Шпирова супр, Шпирови:
Владо, Давид, Мара; Лепосава Милошева супр., Милош Станков, Василија Митрова супр., Митрови: Живко, Обрад (10)
37 Мрђан Рада Михаило, Милош Радов, Јованка Михаилова
супр., Михаилови: Раде, Михаило, Љубица; Анђа Савина (7)
38 Пајчин Илије Никола, Илија Васов, Ружа Николина супр.,
Анђа Тодорова супр., Тодорови: Мирко, Рајко, Милка, Милан Николин (8)
42 Купусинац Исидора Стево, Зора Стевова супр., Миладинка
Стевова (3)
44 Важић Божов Мијо, Сава Мијова супр., Мијови: Ристо,
Марко, Душан, Јока, Василија, Анђа (8)
48 Ћућуз Илов Максим, Роса Максимова супр., Петра Илова
супр., Максимови: Стана, Драгица, Невенка, Даница, Илија,
Чедо (9)
52 Јурић Марка Илија, Василија Илијина супр., Илијини:
Марко, Шпиро, Божица; Симеуна Маркова супруга (6)
54 Тркуља Шпиров Миле, Рајко Шпиров, Даринка Милова
супр., Стево Ђуров, Радојка Стевова супр., Милови: Шпиро,
Милка (7)
56 Барош Тодора Марко, Тодор Бојанов, Смиља Тодорова
супр., Стана Маркова супр., Ружа Илијина супр., Тодорови:
Данка, Мира, Јока, Илија; Ковиљка Божова (10)
62 Васић уд. Бошка Јованка, Ратко Бошков (2)
74 Зељковић Стевана Раде, Радови: Јово, Светозар, Ружа,
Лата (5)
76 Кумовић Лаза Гојко, Милица Гојкова супр., Лазо Ђуров, Лазови: Бранко, Стана (5)
78 Рамић Јефта Васо, Јефто Ђуров, Божица Јефтова супр.,
Јефтови: Душан, Јока, Љубица, Веса, Винка (8)
Гробљанска улица
2 Ђукић Перов Стево, Јања Стевова супр., Јока Стевова (3)
3 Поповић Душана Миле, Роса Милова супр., Душанови: Младенка, Мирко, Владо (5)
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4 Радановић Ника Јефто, Сава Јефтова супр., Јефтови: Мирко,
Недељко (4)
5 Ерцег Божа Урош, Мирко Божов, Анђа Урошева супр., Давидовић Јела Митрова (4)
5 Чалић Савина супр. Ружа, Саво Цвијетин, Верица Савина
(3)
6 Родић Божа Ђуро, Анђа Божова супр, Невенка Божова (3)
7 Гаврић Ратка Мирко, Ратко Илијин, Милица Раткова супр.,
Раткови: Илија, Миленко (5)
7 Дејановић Саве Перо, Петра Перова супр., Перови: Сава,
Душан, Драгиња, Даринка, Јела (7)
7 Проле Стевана Спасоје, Јања Стеванова супр., Стеван Спасојев, Стеванови: Митар, Млађен, Анђа; Стоја Спасојева супр. (7)
8 Топић Илије Душан, Мица Душанова супр., Драгица
Илијина (3)
10 Спремо Јовов Недељко, Анђелко Јовов, Љубица Недељкова супр., Недељкови: Ратко, Роса (5)
11 Савић Перов Ђуро, Анђа Ђурова супр., Ђурови: Милица,
Божо (4)
14 Шавија Тодора Вид, Ђурђа Видова супр., Видови: Боја,
Зора, Вид (5)
18 Покрајац Тодора Никола, Даринка Николина супр., Марија
Тодорова супр., Јово Николин (4)
Азбучни преглед колониста чији подаци о улици и броју
куће нису уписани у Списак новог стања – у изворни документ
Агић Симе Анђа, Симови: Мирко, Боро, Јово (4)
Антић Душана Јово, Душан Лукин, Милка Јовова, Сава Мићова
супр., Мићови: Мика, Секула, Милован (7)
Гузијан Гајов Милош, Јелка Милошева супр., Милошеви: Миленко, Бранко, Славко, Крсто, Зорка, Борка (8)
Калаба Јована Спасоје, Спасојеви: Спасоје, Мирко (3)
Каран Јовов Никола, Јока Николина супр., Николини: Сава,
Цвијета, Анђа (5)
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Келеч Тодора Стеван, Петра Тодорова супр., Стеванови: Милица, Драгоја, Тоде (5)
Керлец Стојана Јово, Мара Јовова супр., Недељко Јовов, Ђуро
Стојанов, Ђурови: Неђо, Перо (6)
Кнежевић Рада Вице, Драган Вицов, Милица Вицова супр., Вицови: Милица, Бојана (5)
Контић Вукана Милан, Душан Вуканов, Љубица Вуканова супр.,
Јока Миланова супр., Миланови: Недељко, Јока, Стана, Цвијета
Јовова (8)
Копања Које Никола, Станица Николина супр., Николини: Благоје, Лука, Петар, Ана (6)
Крстић Панта Душан, Стаза Душанова супр., Душанови: Војка,
Загорка, Драгица (5)
Кутањац Јова Ђуро, Нико Јовов, Милица Никова супр., Никови: Јово, Миле, Илија, Драгослав, Стана (8)
Лето Максима Марко, Ика Маркова супр., Маркови: Стеван, Љубица, Љубоја, Васо, Илија, Драгица; Радман Илијин (9)
Лугоња Богдана Манојло, Сава Манојлова супр., Анђелко Манојлов, Стојо Цветков, Анђа Стојова супр. (5)
Лугоња Спасоја Лазо, Милица Лазова супр., Лазови: Секула,
Радован, Јелисавка, Босиљка, Стана, Анђа, Ђурови: Миливоје,
Светозар (10)
Љубичић уд. Луке Анђа, Лукини: Никола, Ристо, Ратко, Нова,
Ана; Стоја Ристова супр. (7)
Марковић Иле Бранко, Стоја Бранкова супр., Бранкови: Лука,
Војо; Стојан Илов, Стана Стојанова супр., Илија Стојанов (8)
Марковић Лазов Лазо, Сиша Лазова супр., Лазови: Босиљка,
Веселко, Васо, Љубица, Ковиљка, Јованка (8)
Мијатовић Јовов Марко, Аница Јовова супр., Јовови: Анђа, Загорка; Ђорђо Марков, Ђорђови: Мира, Илија, Јово (8)
Милисав супр. Николе Мара, Николини: Даринка , Стана, Радојка, Милица (5)
Миловац Жарка Младен, Жарко Шпиров, Радојка Жаркова
супр., Жаркови: Глишо, Јово, Симо, Петар, Милева; Мирко
Бојанов, Бојанови: Рајко, Љубица (12)
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Милутин Марка Милица, Маркови: Владо, Лука, Перо; Ђука Савова, Јанко Марков (6)
Митрић Луке Трифун, Василија Трифунова супр., Трифунови:
Смиљка, Јела, Богољуб, Анђа, Невенка, Мара (8)
Мрђен Мила Ђуро, Ђурови: Стево, Крсто, Марко, Даница; Милица Стевова супр., Јованка Стевова, Илкић Цвије Стоја (9)
Обрадовић Николе Илија, Милена Илијина супр., Никола
Илијин, Сава Николина супр., Николини: Душан, Зорка, Ђуро,
Мара, Миле (9)
Опарница Стевана Светозар, Десанка Светозарева супр., Светозареви: Милка, Владо (4)
Опарница Стевана Лука, Роса Лукина супр, Лукини: Јово, Неђо;
Лука Јовов, Јованка Лукина супр., Марић Драга Миле (7)
Петковић Саве Миленко, Стана Миленкова супр., Миленкови:
Мијо, Саво (4)
Ракита Симеуна Шпиро, Симеун Симов, Петра Симеунова
супр., Миољка Шпирова супр., Слободан Шпиров, Стана Симеунова, Ивановића Иле: Љубица, Милица, Божо (9)
Родић Божа Ђуро, Анђа Божова супр., Невенка Божова (3)
Барош Петра Лазар, Доста Лазарева супр., Бошко Лазарев (3)
***
Списак новог стања, руком написан, нумерисан је у свесци од 1.
до 183. Стране. Препис овог Списка извршиле су Гал Барбара и
Паланчанин Иванка. Упоредиле са оригиналом Гал Барбара и
Фа Меланија, под надзором Марка Ђуровића, геометра, Нови
Сад, 2. Јануара 1948. На печату: Тврди и оверава руководилац
сектора Обрад Бабаревић, гсометар. Документ се чува у Републичком геодетском заводу Београд. Наслов оригинала гласи:
СПИСАК НОВОГ СТАЊА К.О. ОБРОВАЦ, СРЕЗ БАЧКА ПАЛАНКА, М.Н.О (КАТАСТ. ОПШТИНА) ОБРОВАЦ
На крају списка налази се потврда Главне комисије за насељавање бораца у Војводини да су сви подаци у њему тачни:
,,Да је овај списак састављен на основу Списка деобе (парцелације) и премера на лицу места и да су подаци у њему са-
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ставни део Решења издатих насељеницима од стране Комисије за аграрну реформу и колонизацију при влади ФНРЈ за
атар К.О. Обровац, тврде и оверавају:
Шеф катастарског одсека Главне комисије за насељавање бораца у Војводини,
Миодраг Миленовић, инж.
Председник Главне комисије за насељавање бораца у Војводини,
Димитрије Бајалица, пуковник Ј.А.
У СПИСКУ СУ 322 ПОРОДИЦЕ, ОДНОСНО ЗАЈЕДНИЧКА ДОМАЋИНСТВА, СА 2024 ЧЛАНА
Никола Л. Гаћеша у својој обимој књизи ,,Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945–1948.’’ Матица Српска, Нови Сад,
1984. описао је насељавање колониста у свако место у Војводини. За Обровац каже: „Насељавање Обровца отпочело је новембра 1945. са 96 породица инвалида НОР-а из више
босанских срезова. Децембра исте године била је насељена
друга група, коју су претежно сачињавали колонисти Јањани (из
околине Јајца) и Ливњани. Последње насељеничке породице из
околине Гламоча и Босанске Крупе стигле су у Обровац током
маја 1946.“ Н. Гаћеша даље наводи рукопис З. Чулића у коме
се каже: ...„у радовима Р. Раките, ‘Послијератна исељавања
Јањана у Војводину и неке друге крајеве Југославије’ ЗДН МС,
бр. 53/1971. 147, 148 и 151, и ‘Послијератна колонизација Жупљаnа у Војводини’ ЗДН МС, бр.63/1977, 255, истиче се да су
Обровац населиле 92 породице Јањана и 38 породица Жупљана. Топоними Јањ и Жупа представљају, према Ракитиним
обавештењима, народне називе за две доста различите предеоне целине комуне Шипово, смештене између Јајца, Мркоњић-Града, Доњег Вакуфа, Купреса и Гламоча.’’
Радећи на неколико текстова о колонизацији у општини Бачка
Паланка утврдили смо да су преписе оригинала Спискова новог
стања у свим катастарским општинама (К.О.) среза Бачка Паланка извршила лица са екавског говорног подручја (из Војводине – староседеоци) бележећи имена која се могу односити
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на два рода (женски и мушки) као што су: Рада/Раде,
Љуба/Љубо, Спаса/Спасо... Разумљиво, код уписа имена досељеника могло је стога да дође до забуне у поимању тих имена.
Ми смо дословно таква имена пренели из архивске грађе, а породице у којима се таква имена нађу лако ће приметити грешку,
и разумеће како је до ње дошло. Ми те недоумице нисмо могли
сами да отклонимо.
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Антропогеографске забелешке
(1)
Јово - Јоцо Ј. Рачић, Београд
ЗИЈЕМЉА И ЗИЈЕМЉАНИ

Херцеговачко село Зијемља налази се североисточно од
Мостара, на раздаљини око 30 км, на надморској висини 800–
810 метара. У средњем веку и под Турцима било је на главном
путу из Херцеговине за Босну. Налази се на тромеђи Мостар –
Невесиње – Коњиц. Данашње становништво насељавало се од
15. до 18. века. Постоји легенда да се раније становништво
иселило на Илиндан по снегу и великој хладноћи. Иначе, сматра
се да су Зијемља добила име као зимно место.
Зијемљанско поље смештено је између планина Вележa, са
висином од 1903 метра, Прења, са висином од 1836 метара,
повезано са Плочном са 1440 метара, Рујиштима са 1703 метра
и Лисцем са 1498 метара. Планине су богате шумом: у нижим
пределима преовладава листопадно, а у вишим зимзелено
дрвеће. Клима је брдскопланинска, са дугим и хладним зимама
и релативно топлим и кратким летима. Зијемља су сточарски
крај.
Зијемљанско поље је у облику правоуга они ка, отприлике око
3,5 квадратних километара. На пољу постоје стећци и један
крст, не зна се из којег периода. Поље је окружено засеоцима:
Миљановићи, Падежин, Днопоље, Ранчићи, Јанковина и
Шарици. Куће су зидане каменом и покриване каменим плочама,
са дрвеним подлошцима, а пред Други светски рат куће су
покриване и црепом. Од истог материјала прављене су појате,
посебно за крупну, а посебно за ситну стоку. Такође су зидани
ћумези (кокошињци). У оквиру окућница копани су трапови за
чување кромпира. Свако домаћинство је правило чатрњу,
укопану у земљу, за скупљање воде за пиће и појење стоке.
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У Зијемљима је прва основна школа направљена 1932. Године,
када су уписани и први ђаци. Први учитељ у школи био је Љубо
Јањић из Рашке Горе, којег су усташе убиле 1941 године.
Већ је речено да је село окружено планинама, у којима су
живели: медвједи, вукови, дивље свиње, срне, дивокозе, зечеви,
куне, друге врсте животиња и мноштво птица. Ту су и дивље
мачке, које су врло плашњивe животиње и веома их је тешко
уловити. Ваља нагласити да је сало дивље мачке цењено као
лековито. После Првог светског рата организовано су долазили
ловци из Италије и Аустрије који су плаћали таксу за лов на
медвједе. Том приликом су организоване хајке на медвједе, које
су их терале према ловцима. Домаћи ловци су ловили без таксе.
С обзиром на то да је село у планинском крају сејало се мало
житарица, углавном за своје потребе, и то: раж, јечам, овас, зоб
и врло мало пшенице. Доста је сађено кромпира који је добро
рађао и био је одличног квалитета, а преношен је на товарним
коњима у Мостар на тепу (пијацу). Због квалитета, била је
потражња за њим. Сејани су још: купус, грах (пасуљ), лук,
сарансак (бели ук), блитва и др.
Рекли смо да је крај сточарски – услови за сточарство, што ‘но
кажу, “богом дани“. Свако домаћинство у Зијемљима је гајило
коње, говеда, козе, овце, неко више неко мање. Захваљујући
природним условима и квалитетној испаши стока је добро
напредовала у расту и тежини. Била је изражена потражња за
стоком на тржишту Мостара и Дубровника, посебно, за
јагањцима и јарићима. Људи су један део одвајали за продају а
други су остављали за приплод. Главни извор прихода био је
управо од продаје стоке. Пошто је било доста траве на
пропланцима, остављани су чаири који су кошени и сено за
зимску исхрану стоке је довожено до штала.
У разговору, мештани Зијемаља знали би да кажу како у сену
има толико лековитог биља да би се могло користити за чајеве.
Поред сена, кресана је и листопадна шума, најчешће храстова,
док је још зелена. Када се лишће на одсеченим гранама
просуши, гране су код штала садеване у стогове (лиснике), а
зими су скидане са лисника и полагане пред стоку. Тако се стока
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прехрањивала током зиме, а чим снег окопни, стока се изгонила
на испашу.
Требало би доста простора и сазнања, да би се описали сви
радови у домаћинству. Наводимо само неке послове о којима
смо сазнали од старијих становника Зијемаља. И жене и
мушкарци били су врло умешни у пословима које су
свакодневно обављали. Мужу стоке и припремање белог мрса
обављале су жене, које су биле у томе умешније, а припомагали
су и мушкарци. Око стриже оваца радили су заједнички. Жене
су прале вуну и припремале је за прераду. Вуна је најпре
чешљана ручно, гребенима и гаргашима, затим се прела на
другу и вретено, а пређа се мотала на клупка и канчела. Један
део су бојиле за даљу употребу – за израду џемпера,
„полувера“, сукања, чарапа разних врста и назива, и много тога
другог. За слагање боја при раду требало је имати посебног
дара, а жене које су га имале биле су посебно цењене. Ткање
без шема и цртежа, било је права народна уметност. Ткани су:
серџаде, шаренице, гуњеви, огртачи (више врста и намена),
арари, бисаге. Торбе које су ношене на леђима ткане су густо,
од тањег предива, и биле су посебно украшаване, а имале су
испредене упртаче са кићанкама на крају. Те торбе обавезно су
носиле чобанице када пођу за стоком на испашу.
Мушкарци су били прави мајстори за израду свих дрвених
предмета потребних за домаћинство. Ручно су правили: бурила
за воду, буцате, стапове (у којима је справљано масло), каце,
бадњеве, станове за ткање, кола и много других потрепштина
за домаћинство. Мушкарци су орали, копали, сејали, косили
жито и траву, врхли са два а некад и са четири коња, лопатали
овршено жито (вејали дрвеним лопатама и уз помоћ ветра
одвајали зрно од плеве), садјевали сламу, изгонили ђубре на
њиве, заоравали га...
У селима није било лекара па су се људи сами сналазили и на
разне начине “лечили“. Неки су знали да изваде зуб, други да,
ако неко угане или сломи руку или ногу, наместе кости и то место
утегну између две дрвене удлаге, трећи да праве разне мелеме
за ране итд. Ако у једном селу није било таквих, било их је у
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другом. Били су и “ветеринари“ по потреби. Знали су да
подметну (уштроје) коња, крмка, да утуку вола, овна и јарца. У
јесен се коље пастрма: више оваца, коза или, ко има, свињу,
јуне, краву или вола. Месо се сушило изнад огњишта у кући. У
лето, када се укаже потреба за клање брава или телади, не
потроши се све одједном: остатак меса се добро оцеди, завеже
се и спушта у чатрњу до близу нивоа воде, а други део ужета
учврсти се за нешто ван чатрње и она се поклопи. Тако се месу
продужава рок употребе и свежина.
Домаћинства су се сналазила на разне начине за уништавање
гамади, вашки, бува, мува и др. Хигијена се добро одржавала
прањем и чишћењем, употребом „газа“ (петролеја), парењем
одеће и постеље и на друге начине. Није било хемијских
средстава за требљење мува па су уништаване на следећи
начин: одсече се нека зелена грана, која није широка, попрска
се заслађеним млеком, објеси у просторији где име највише
мува, би се оне скупљале на „мамац“. Раније би се припремио
широк џак и две-три особе би га полако, у тишини навлачиле на
грану и у врху га стезали, затим би „мамац“ ударали о под или
земљану подлогу и на тај начин би много мува било уништило.
То би више пута преко лета понављали.
Поред свих послова, сељани су се и дружили, играли, певали,
веселили се, забављали, неговали обичаје, наздрављали и
припомагали једни другима. У селу је владала је велика слога. Није
било великих свађа, а ако би неко претерао у шали изазвао би
оштру реакцију некога од присутних То је био знак да прекине
изазивање. Нисам чуо да се некада у Зијемљу десио развод брака,
мада је неких неспоразума било. Не знам да је неко тукао жену.
Зијемља су 1940. године имало око 700 становника.
Наглашавам да ово обухвата период од насељавања до почетка
Другог светског рата. Данас је село пусто и зарасло у коров.
Као дечак у деветој години живота, 1945. променио сам свој
завичај – из Зијемаља сам се преселио у село Гајдобру у
Војводин, у сасвим нову средину са много непознаница. У
колонизацији 1945–1948. досељено је више породица из
Зијемаља и других села у околини Мостара, као и много
породица из других срезова Херцеговине, углавном из
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брдовитих предела у којима се вековима живело углавном од
сточарства. Дошли су у равну Војводину у којој се њихов живот
из темеља мењао. „Отежано прилагођавање новој средини
имала је у виду Месна комисија за колонизацију у Гајдобри, која
је у четири главне улице места населила досељенике по
срезовима из којих су дошли: у Кумановској улици населила је
Невесињце, у Александровој Билећане и Љубињце, у Петровој
улици Сточане, у улици Маријиној Мостарце, а у Томиславовој
улици Поповце. Оваква подела била је резултат неких разлика
у начину живљења становника у старом завичају па је требало
дуго времена да се људи сједине у једну сложну сеоску
заједницу’’ (Митар Шутић, ,,Изворник’’ 9 (2013), Вуковa
задужбинa – огранaк у Гајдобри, стр. 234). И данас, после 70
година живота у новој средини, може се за некога чути да је
Невесињац, Мостарац, Поповац...
За време рата 1941–1945. често сам слушао од старијих о
погибијама Зијемљана, а никад нисам чуо да је било ко страдао
од некога који је живео у овом селу. Сва страдања починили су
злочинци са стране, а највише су то биле усташе.
О погинулим и несталим Зијемљанима причало се и после рата.
Одрастао сам са тим причама и у мени се све више јављала
жеља да напишем имена свих погинулих и да се тако трајно
сачувају од заборава. Стрпљиво, годинама, бележио сам
сведочења старијих Зијемљана, а највише казивања моје мајке
Косе и старијег брата Мирка. Велику помоћ имао сам од мог
брата од стрица Обрада Рачића, са којим сам дуго времена
проводио дане разговарајући о Зијемљу и ратним догађајима у
њему и око њега, записујући све оно што би ми рекао. Ништа
мању помоћ имао сам од брачног пара Душана и Косе Маврак.
Хвала им на разговорима који су ми освежили моја ранија
сазнања и пружили ми много нових чињеница. Имали су добро
памћење. Нека им је покој души и велико хвала на времену које
сам са њима провео.
Када сам сакупио имена погинулих у Другом светском рату и у
ратовима деведесетих година прошлог века и када сам средио
прикупљени материјал, морам признати да сам мало
одуговлачио да коначно сачиним списак, ризикујући да сам
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можда нечије име изоставио, чак и после неколико
проверавања. Ако се то и десило, а мислим да није, спреман
сам да се због тога извиним породицама. Сређени материјал
уобличио сам у виду коначног списка, а онда, поново, желео сам
да припремим заједнички помен за све жртве села Зијемља које
су у борбама изгубиле своје животе. Хвала Богу, и та ми се жеља
остварила. Помен је одржан у саборном храму Светог
Арханђела Михајла у Београду 2. октобра 2001. – служила су
три свештеника са црквеним хором. Помену је присуствовало
преко седамдесет потомака, а неки од њих дошли су чак из
иностранства.
Списак погинулих и несталих у рату, заједно са списком
досељених у Гајдобру у колонизацији 1945–1948, објављеним у
„Изворнику’’ број 9 (2013), с. 297, биће трајни документи о
судбинама Зијемљана и служиће садашњим и свим будућим
генерацијама за сећања на њихове претке.

1992), Антељ Новичин Мирослав (? –1992), Антељ Мишков
Стеван (1927–1943).

На крају, објављујемо списак погинулих и несталих Зијемљана
у ратовима у XX веку – у целини:

Породица Јамина
Јамина Митров Стојан (1898–1941).

Породице Антељ
Антељ Лазов Анђелко (1908–1941), Антељ Перов Гојко (1922–
1941), Антељ Шћепанов Лазар (1893–1941), Антељ Лазов
Милан (1901–1941), Антељ Јовов Перо (1909–1941), Антељ
Шћепанов Ристо (1886–1941), Антељ Јовов Ристо (1907–1941),
Антељ Марков Томо (1914–1941), Антељ Јовов Ристо (1915–
1945), Антељ Симов Душан (1922–1945), Антељ Мишков Данило
(1922–1945, Антељ Перов Жарко (1919–1945), Антељ Јовов
Стеван (1917–1945), Антељ Јовов Милан (1920–1945), Антељ
Пантов Перо (1880–1945), Антељ Ристанова Зорка (1893–
1945), Антељ Лазова Коса (1895–1945), Антељ Стојанова Мара
(?–1941), Антељ Стојанов Милош (?–1941), Антељ Ристов
Петар (1920–1946), Антељ Душан (1915–1946), Антељ Лазаров
Стеван (1922–1946), Антељ Ристов Душан (1923–1946), Антељ
Миланов Милован (?–1995), Антељ Богданов Драган (?–1992),
Антељ Данилов Радован (? –1992), Антељ Ристов Душан (?–

Породице Вучић
Вучић Симов Ристо (1912–1941), Вучић Симов Томо (1917–
1941), Вучић Стојанов Вучић (1912–1941), Вучић Глигоров Рајко
(1910–1941), Вучић Максимов Војин (1912–?), Вучић Јово (1920–
?), Вучић Максима Младен (1914–1945), Вучић Мишов Дража
(?–1995), Вучић Тодоров Жарко (?–1992).
Породице Гатало
Гатало Урошев Стево (1922–1942), Гатало Данилов Владо
(1941–1992), Гатало Ђуров Максим (1882–1941), Гатало Ђурова
Зорка (1924–1941), Гатало Ђуров Урош (1884–1941).
Породице Дабић
Дабић Јовов Никола (1898–1941), Дабић Јовов Ђорђо (1884–
1945).

Породице Каришик
Каришик Илијина Милева (1925–1944), Каришик Лазов Јово
(1893–1941), Каришик Николин Перо (1892–1941), Каришик
Мирков Драган (? –1992).
Породица Лечић
Лечић Стеванов Ристо (1895–1941).
Породице Матковић
Матковић Митров Дамљен (1899–1941), Матковић Маркова
Марија (1900–1941), Матковић Ђуров Марко (1897–1941),
Матковић Миланов Милош (1905–1941), Матковић Митров
Мирко (1906–1941), Матковић Тошов Радоје (1898–1941),
Матковић Милана Душан (1910–1945), Матковић Миланов Перо
(1913–1945), Матковић Митров Томо (1912–1945), Матковић
Дамљанов Никола (1928–1945), Матковић Владимиров Гојко
(1922–1942), Матковић Стојанов Немања (? –1942), Матковић
Миланов Драган (?).
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Породице Маврак
Маврак Томов Данило (1893–1946), Маврак Лукин Симо (?–
1916), Маврак Марков Душан (1901–1941), Маврак Тодоров Лазо
(1895–1941), Маврак Илијин Ристо (1901–1941), Маврак Перов
Тодор (1895–1941), Маврак Мирков Илија (1908–1945), Маврак
Марков Трипо (1915–1945), Маврак Илијин Војко (1914–1945),
Маврак Обренов Лазо (1925–1945), Маврак Лазе Риста (1903–
1945), Маврак Видојев Михо (1888–1945), Маврак Видојев Илија
(1886–1945), Маврак Лукин Јово (?), Маврак Лазарев тодор
(1931–1952), Маврак Данилов Никола (?–1992),
Маврак
Новицин Милорад (?–1992), Маврак Лукин Јово (?–1992).
Породица Мискин
Мискин (?) Сава (?).
Породица Мрковић
Мрковић Данилов Војин (1954–1992), Мрковић Данилов Мирко
(1952–1992).
Породице Пејдо
Пејдо Јовов Јефто (1908–1941), Пејдо Јовов Ристо (1906–1945),
Пејдо Савина Цвијета (1923–1945), Пејдо Савин Душан (1925–
1950), Пејдов Ристов Јагош (?–1995), Пејдо Јагошев Ристо (? –
1994).
Породице Рачић
Рачић Стеванов Милош (1880–1916), Рачић Стеванов Јеремија
(1893–1941), Рачић Митров Анђелко (1909–1941), Рачић Ристов
Драшко (1897–1941), Рачић Савин Душан (1910–1941), Рачић
Мишков Ђуро (1909–1941), Рачић Лазов Крсто (1893–1941),
Рачић Лазов Милош (1903–1941), Рачић Стеванов Милан (1901–
1941), Рачић Лазов Васко (1919–1942), Рачић Лазов Милинко
(1921–1945), Рачић Јовов Ристо (1913–1945), Рачић Јовов
Милош (1907–1945), Рачић Николин Лазо (1908–1945), Рачић
Николе Вучић (1912–1945), Рачић Данилов Милинко (1922–
1945), Рачић Николе Гојко (1919–1943), Рачић Лазов Јован
(1897–1944), Рачић Јеремије Стеван (1921–1944), Рачић Ристов
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Данило (1897–1945), Рачић Драгов Боро (1957–1957), Рачић
Драшков Томислав (1937–1995), Рачић Радов Лазо (1883–1982).
Породице Сјеран
Сјеран Стојанов Милан (1897–1941), Сјеран Николин Богдан
(1908– 945), Сјеран Николин Михо (1913–1945), Сјеран Миланов
Данило (1922– 1945), Сјеран Миланов Мирко (1925–1945),
Сјеран Стеванов Милинко (1919–1945), Сјеран Стеванов
Младен (1922–1945), Сјеран Ристов Душан (1921–1945), Сјеран
Лазов Милош (1925–1943), Сјеран Лазов Гојко (1927–1944),
Сјеран Ристов Светко (1925–?), Сјеран Симов Бошко (1925–
1945), Сјеран Миланова Стана (1912–1945), Сјеран Николин
Максим (1923–1945).
Породице Суша
Суша Савин Максим (1912– ?), Суша Шћепанов Славко (1930–
1992).
Породице Тришић
Тришић Стојанов Лазо (1901–1941), Тришић Славков Мирослав
(?–1992), Тришић Стојанов Трифко (1915–1941).
Породице Чалија
Чалија Стојанов Јанко (1897–1941), Чалија Пантов Јово (1887–
1941), Чалија Јовов Панто (1913–1941), Чалија Лазов Ристо
(1906–1941), Чалија Душанов Перо (1913 –1943), Чалија Јовов
Лазо (1925–1945).
Породица Шакота
Шакота Митров Војин (1916–1941).
У овом списку погинулих и несталих становника места Зијемља
у Харцеговини, у Другом светском рату и рату деведесетих
година XX века је 121 име. Од тога 109 је погинулих у
Народноослободилачком рату и социјалистичкој револуцији
1941–1945, а дванаест је погинуло у деведесетим годинама
прошлог века. Већина у најбољим годинама свога живота.
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(2)
Перо Вуковић, Гајдобра
ДАБРИЦА У ХЕРЦЕГОВИНИ
Дабрица – и село и није. Као село прихватили су га становници
неколико заселака распоређених по ободу истоимене долине:
Брачића, Маричиног Гаја, Оџака, Околиша, Вртијељке и ШћепанКрста, а сама Дабрица је долина (увала) дужине око 15 км и
ширине 4–6 км, чији доњи крај припада јужном делу Херцеговине
(Хумини), а горњи крај залази у виши део Херцеговине (Рудине).
Налази се на надморској висини од 200 до 400 метара. Са
источне стране, омеђена је брдом Комом, који је дели од
Дабарског поља, са јужне стране су Љубијеница и Хргуд, на
западној страни, према Мостару, међа је Шћепан Крст, а на
северној, према Невесињу, међа је Снијежница. Околна брда су
висине од 916 м (Ком) до 1263 м (Снијежница). Дабрица је некад
припадала срезу Столац, општини Берковићи. Чак и данас се
може чути: ја нисам из Брачића, ја сам из Дабрице. То ће за себе
рећи и становници других насеља на ободу долине Дабрица. Ово
само говори колико је народ тог краја везан за то име.
Пред Други светски рат (време на које се овај запис односи) у
Дабрици су живеле ове породице:
У засеоку Брачићи живели су: Буквићи (крсна слава –
Јовањдан), Гордићи (крсна слава – Крстовдан), Михићи, Медани
(крсна слава – Јовањдан), Ћупине и Ђурице – све српске
породице;
У Маричин Гају су Хербези (крсна слава – Аранђеловдан),
Требишићи, Смиљанићи, Гордићи (крсна слава – Крстовдан),
Вукосави, Јелачићи (крсна слава – Климуњдан, тј. Свети
Климент), Радишићи, Пудари. и једна хрватска породица Папац.
У Оџаку су живеле породице Вуковићи (крсна слава – Илиндан),
Ивеље (крсна слава – Арађеловдан), и једна муслиманска
породица Бајгорић.
У засеоку Околиш све су муслиманске породице: Медар, Пехиљ,
Махмутовић, Бајгорић и можда још нека, не сећам се свих.
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Имали су џамију и своје гробље – харем, а имали су и своје
врело, природни извор воде, звано Валијенџа.
У засеоку Вртијељка живеле су породице: Ждралић, Малић и
Рупар.
Породице Ивковић и хрватске породице Лончар, Кеве и Пажин
живели су у Шћепан Крсту. Хрвати су имали цркву и гробље у
суседном селу Брштаник, а српске породице из Оџака,
Вртијељке и Шћепан Крста имали су цркву и гробље на Шћепан
Крсту. Маричин Гај и Брачићи имали су цркву и гробље у
Брачићима.
Становници ових насеља имали су и своје колибе на брду
Снијежница, где су преко лета изгонили своја стада на пашу.
Чували су стоку, музли млеко, кували га и разливали у дрвене
шкипове. На млеку, кад се охлади, издвоји се дебела „кора’’
кајмака (скорупа), који би скидали и одлагали у мјешине, а од
обраног млека правио би се безмасни сир, који се звао торотан.
Кад се разлива некувано млијеко, прави се пуномасни сир. И
једна и друга врста сира прављене су на исти начин: када се
накупи довољна количина сира у грудвамае мрви се, соли и трпа
у мијехове, добро се сабија. Сир у миијеховима се суши делом
на сунцу, делом на промаји. Кад се довољно осуши, добија се
чувени херцеговачки „сир из мјешине“.
Испод брда Снијежнице била је једна велика пећина, станиште
белоглавог супа. Од Снијежнице према Шћепан Крсту су велика
узвишења: Везовице, Кикало, Кремница. Повијарцем тих брда
ишла је граница између Зетске и Приморске бановине. Село
Јасена, које се граничило са Дабрицом, припадало је срезу
Невесиње.
Посматрана из ваздуха, Дабрица је велика удолина (пољана)
опкољена кршевитим узвишењима са свих страна, која су
покривена ниским растињем – кукричјем, а местимично и
гајевима са високим стаблима храста, јасена, грабовине и
кљеновине. Поље је подељено на парцеле: Подворница,
Милевина, Нактовина, Селишта, Старац и Мргињи. На тим
пољима сејало се: пшеница, раж, јечам, кукуруз, овас и просо.
Орало се ралом и воловима, сејало се ручно, жњело се српом и
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скупљало на гувна, где се врхло коњима. Слама је одвајана у
појате, а зрно скупљано на гомиле, развијавано на ветру и затим
се редило на решето. Кукуруз се брао ручно, комишао се и зрно
се ручно крунило. Поред житарица, гајило се воће и поврће. Све
је добро успевало. Поред њива било је и неколико гајева који
су били ограђени зидовима. Звали смо их: Шутуша, Грабовина,
Коњевина, Вртина и Пржина. Из тих гајева обезбеђивана је
сточна храна за зиму: скупљано је нешто сијена, а кресан је и
грм и слаган у стогове – лиснике. Том храном стока се
одржавала у животу до зелене подине.
Дабрица је богата изворима пијаће воде. Ево само неколика
назива извра: Зоглав, Валијенџа, Васиљ, Кратка и Дубока. Назив
,,Кратка’’ потиче отуд што овај извор, за разлику од других, преко
лета пресуши. Од извора Дубока тече поток низ цијело поље и
улива се у рјечицу Радимља, а она, даље, у ријеку Буну. На том
потоку била је изграђена воденица коју је држао Ахмет Пехиљ,
звани Глухо. Сви су ту догонили своје жито на мељаву.
У Дабрици је била изграђена четворогодишња школа на средини
поља, за дјецу из свих заселака, у којој су она стицала основно
образовање. Први учитељ је био Саво Шкоро, а касније га је
заменио Алија Двизац. Дабрица је имала и продавницу
мјешовите робе, а имала је и рудник боксита у коме су радили
радници из околних заселака. Била је ту и жандармеријска
касарна, а „жандаске“ патроле су редовно крстариле читавим
крајем.
Падине Дабричких брда, обрасле ниским растињем, биле су
погодне за гајење стоке. Сточари са подручја мостарског среза
догонили су у рано прољеће стоку, највише козе, код нас на
чување и испашу, а у касну јесен долазили би по њу. Имали смо
користи и једни и други – они нису ништа плаћали за испашу и
чување, а ми смо имали користи од муже млека од кога смо
правили козји сир.
У Дабрици је влада готово неизјењена приморска клима. Снега
скоро да и није било, а ако би понекад и пао брзо би се истопио.
У прољеће и љето није било проблема око исхране стоке:
чобани би је испуштали из јањила повише куће и кретали са њом

Перо Вуковић

497

преко Вртине и Пржине. Када би стока пасући дшла до врела
Дубока, ту би се напојила и остала да пландује у хладовини три–
четири сата, потом се, пасући, враћала истим путем, и затварана
је у јањила. И тако сваки дан. Жене су музле краве, овце и козе
јутро и увече, кувале су млијеко (варенику), правиле кисјелину,
сир и кајмак.
Одећа, мушка и женска, у Дабрици, била је, углавном, од вуне и
све се ручно радило. Вуна се прво чешљала, прела на преслици
(куђељи) у виду мало дебљег конца, или на вретену (тања
пређа), ткано је на стану и сукно се носило у ступе на сабијање
и претварало у тканину у виду неког грубог штофа који се звао
раша. Од те раше прављене су шалваре до испод колена,
рајтозне дугачке са испустима у висини колена лево и десно,
капути картки и дуги. Шило се по мери за свакога. Доњи веш
мушкараца звао се пртенице. Прављене су од мало финијег
платна који смо звали ботана. Од истог материјала прављене су
и кошуље за свакодневну употребу. Кошуље за свечане прилике
биле су од скупљег финијег платна. Прслуци и џемпери плетени
су од вуне. Жене су носиле неке широке чакшире, зване
пумпарице, а ногавице на крају биле су скупљене око ногу.
Носиле су и котуле, плетене од пређе, а изгледале су као сукње.
Доњи веш се звао пеленгаће, које су везиване испод колена.
Кошуље, џемпери, прслуци били су слични као и код мушкараца.
Чарапе кратке и дуге до колена, плетене од вуне, биле су,
такође, исте као и код мушкараца. Обућа су чинили опанци
прављени од волујске коже, а исплетени опутом од козје коже.
Све посуђе за јело и за воду било је дрвено. Јело се дрвеним
кашикама из дрвеног сана који се постави на дрвену округлу
синију. Прво би деца поседала на клупице и ручала, а затим су
ручали одрасли. И посуде за воду биле су дрвене. Суд у коме је
вода стајала звао се бурило, које је могло држази око 30 литара.
Суд којим се пило звао се букара.
У Дабрици су расле многе биљке карактеристичне за
Херцеговину. У њеном северном дијелу расли су зановет,
вријесак, и пелим, а тог биља није било у јужном, у којем су
расли шипак, дренак и купина.
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Рећи ћемо сада нешто више о Вуковићима и другим породицама
које су живеле у Оџаку.
У Оџаку су живела три брата Вуковића: Лазар, Марко и Јован.
Лазар и супруга Госпава имали су три сина: Ђура, Риста и Пера,
и три ћерке: Цвијету, Видосаву и Саву. Марко и његова супруга
имали су три сина: Спасоја, Николу, Милана, и две ћерке:
Босиљку и Цвијету. Јован и његова супруга имали су сина
Анђелка и три ћерке: Софију, Ђурђу и Наду. Живели су у
одвојеним кућама. По свим важећим документима били су
Вуковићи, а имали су надимак Ремићи. Тај надимак потиче од
деде, или чак прадеде, коме је било име Јеремија, или скраћено
Ремо. Тако су они код свих сељана били познатији као Ремићи
него као Вуковићи. Породице су се даље смањивале када су се
ћерке удавале, а повећавале када су се синови женили. У те три
куће, пред Други светски рат, било је 38 чланова домаћинства,
а онда је све кренуло наопако: усташе су убиле скоро половину,
нешто се одселило у Војводину, нешто помрло, па тако у Оџаку
данас живи само Педо, који није ни заснивао своју породицу.
Њега су усташе, кад је имао три године, уболе бајонетом. То му
се и данас познаје на образу.
Лазарев син Ђуро и његова супруга Сава имали су шесторо деце,
синове: Јова, Данила, Гојка и Пера (аутора овог записа), и ћерке:
Славојку и Сену. Син Јово умро је у првој години живота од
запаљења плућа, Данила, рођеног 1924. и Гојка, рођеног 1926.
убиле су усташе. Отац Ђуро умро је 1938. Његова супруга Сава,
са сином Пером и ћеркама Славојком и Сеном, доселила се у
Гајдобру 1945. године. Перо и његова супруга Смиља, рођ.
Бошковић, имали су сина Раденка и ћерку Радмилу, Славојка,
удата Медан, имала је Милована и Милену, а Сена, удата Шакота,
имала је Гојка и Рајку. Лазарев син Ристо и његова супруга
Даринка изродили су шесторо деце: Сина Вељка, рођеног 1927,
убиле су усташе, ћерку Цвију, која је умрла када је имала три
године, Љубицу-Љубу, рођену 1924, удату за Данила Буквића, са
којим је имала: Миленка, Миладина, Младена и Мила, затим
Даницу-Дану, рођену 1926, која се удала за Ђорђа Хербеза, са
којим је имала Миленка и Смиљу, Борку, удату Фуртула у
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Сарајеву, рођену 1934, која је у том браку имала Љиљу и Зорана,
а најмлађа, Милена, рођена 1937, удата за Трипа Андријашевића,
имала је три ћерке: Снежану, удату Ивеља, Миру, удату Пешко и
Светлану, удату Телебак. Риста су убиле усташе, а Перо је, као
младић, отишао у Америку и тамо је умро.
Марко је имао синове: Спасоја, Милана и Николу. Спасоје је
имао две ћерке, Цвију и Босиљку. Никола је имао сина Влада и
ћерке Јелу и Цвију. Милан је имао сина Гојка и ћерку Милену. Од
њихове породице усташе су убиле Марка, Спасоја и Милана, а
Никола је побегао са јаме.
Јованов син Анђелко је са првом супругом имао сина Рајка и
ћерку Милицу, а са другом женом синове Пава, Томислава, Чеда
и ћерку коју су усташе убиле када је имала годину дана. (Њу је
мајка држала у наручју и дојила је кад су усташе дошле у њихову
кућу. Паво се сакрио на тавану, а Томислава је мајка прекрила
неким крпарама. Чедо, сакривен у неком сандуку, слушао је шта
је усташа рекао: „Види, кучка једно доји и са другим трбух до
зуба.’’ Потом је дете набоо на бајонет, а њој распарио стомак и
убио и њу и то нерођено дете.) Паво и Томислав су се спасили
бекством, а Чедо је кренуо за њима, но у путу је био рањен и
тако крвав изашао је у село Јасена. Од те породице усташе се
убиле: Анђелка, Сина Рајка и ћерку Милу, од прве жене, па другу
жену и ћерку од годину дана, а касније и сина Томислава. Паво
је умро, а сада је само Чедо у животу.
У Оџаку су живеле и четири породице Ивеља. Михајло и његова
супруга Стана имали су четворо деце: синове Данила, Ђорђа,
Ђура и ћерку Радојку. Друга породица – Пеко и његова супруга
имали су двоје деце: сина Васа и ћерку Мару. Од те породице
данас нема нико жив. Све четворо побиле су усташе. У трећој
породици били су: Благоје, Аћим, Лазар, Марко и сестра им
Стана. Имена њихових родитеља не знам, а нема кога ни да
упитам да ми каже. Четврта породица – Бранко и његова супруга
Госпава имали су четворо деце: Војислава, Момчила, Милорада
и ћерку Мирјану, која је била дете у колевци, када су је усташе
убиле. Бранка су, такође, убиле усташе, а Госпава се, са троје
деце, доселила у Гајдобру.
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У Оџаку је живела и једна муслиманска породица Бајгорић.
Супруг Асан и његова супруга имали су три сина: Алију, Муја и
Асима, и ћерку Фату. Асан је био хоџа. Наши стари, у договору
са Ивељама, дали су му једно парче њиве Подворнице и
помогли му да сагради кућу испод самог врела Васиљ.
Поштовали су га као правог комшију. Међутим, Хоџа Асан је са
Хрватом Божом Папцем предводио покољ Срба у Дабрици.
Најстарији син Алија био је прави усташа. Средњи хоџин син
Мујо био је негде мојих година, заједно смо ишли у школу, али
кад сам тих дана са братом од стрица Вељком пролазио поред
његове куће, преко наше њиве Подворнице, Мујо нам је опсовао
српску мајку, држећи у рукама пушку са бајонетом. Ето како је
хоџа васпитавао своју децу.
Све Ивеље славиле су крсну славу Аранђеловдан. Њихове
њиве и гајеви имале су исте називе као и наше, јер су граничиле
једне са другима. Ивеље су имали надимак Зеленовићи, по
неком претку који је имао зелене очи, па су га звали Зело.
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Đorđe Jamušakov, Bačka Palanka
RAČUNANJE VREMENA
UVOD
Uobičajeno je da se razvoj ljudske zajednice deli na preistorijski i
istorijski period. Preistorijski period obuhvata vreme od prve pojave
ljudske vrste (Human era) pa do početka istorije najstarijih civilizacija,
a deli se na kameno, bronzano i gvozdeno doba.
U kamenom dobu ljudi žive najpre u pećinama, a docnije u
sojenicama da bi se lakše branili od divljih životinja i neprijateljskih
rodova i plemena. Bave se pretežno lovom i ribolovom koristeći
primitivno oružje i oruđe izrađeno od kosti ili kamena. U tom
milenijumski dugom periodu pripitomljavali su divlje životinje i počeli
uzgoj žitarica, voća i povrća. Za naše primitivne pretke, lovce i
ribolovce, bitni su samo dani koji počinju ranom zorom, izlaskom
sunca, a okončavaju se večernjim zalaskom sunca i nastupanjem
noći (vreme od zalaska sunca do njegovog ponovnog rađanja).
Otkrićem i upotrebom bakra i izradom njegove tvrđe legure bronze
počinje bronzano doba. Od ovih metala lakše se proizvodi kvalitetnije
oruđe za obradu njiva i oružje za lov i ratovanje. Ljudi koji su živeli u
bronzano doba shvatili su da je pored sve kvalitetnijeg oruđa za
dobar rod na njihovim njivama važan faktor i optimalno vreme setve
i žetve. To ih je nateralo da prate cikličnu smenu godišnjih doba, pa
su svoje poljoprivredne radove grupisali na proletnje, letnje, jesenje
i zimske. U to vreme, od bakra i bronze, pa i od plemenitih metala,
zlata i srebra, počinje proizvodnja prvih fibula (kopči) ukosnica,
lančića, prstenja i drugog nakita.
Poslednji preistorijski period je gvozdeno doba, tada ljudi počinju sa
izradom oružja i oruđa od gvožđa, metala znatno tvrđeg od bronze.
Sve intenzivnija i raznolikija proizvodnja i upotreba gvožđa proteže
se i na čitav istorijski period.
O preistorijskim vremenima saznajemo na osnovu arheoloških
istraživanja ljudskih staništa u pećinama, zemunicama, sojenicama,
naseljenim mestima i nekropolama, dok o istorijskom periodu pored
materijalnih dokaza posedujemo i pisane izvore.
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Istorijski period razvoja ljudske zajednice deli se na 4 epohe: stari
vek, srednji vek, novi vek i moderno doba.
Stari vek počinje od prvih pisanih izvora i traje do pada Zapadnorimskog carstva 476. godine.
Srednjovekovni period počinje 476. godine i traje do polovine XV,
odnosno do početka XVI veka (po nekim istoričarima do pada
Konstantinopolja u turske ruke 1453. godine, po drugima do
Kolumbovog otkrića Amerike 1492. godine, a po trećima do početka
Reformacije katoličke crkve 1517. godine).
Novi vek počinje sa XVI stolećem i traje do buržaoaske revolucije u
Francuskoj 1789. godine.
Moderno doba računa se od Francuske buržoaske revolucije 1789.
godine pa do dana današnjeg.
Za proučavanje istorijskog perioda ljudskog društva služe nam
različiti pisani izvori: istorije, putopisi, anali i hronike, pravni izvori,
istorijska književna dela, natpisi na zgradama, stubovima,
nadgrobnim pločama, pečatima i novcu. Pored istorije, za
proučavanje ljudske prošlosti nesumnjivo su značajne pomoćne
istorijske nauke: arheologija, istorijska geografija, lingvistika,
genealogija, diplomatika i hronologija.
Naša je tema računanje vremena pa ćemo u daljem tekstu najveću
pažnju posvetiti hronologiji, pomoćnici istorijske nauke. Hronologija
(reč je grčkog porekla) je ime naučne disciplne koja se bavi podelom
vremena na intervale i periode i metodom računanja vremena. Nas
pre svega zanima istorijska hronologija, tj. kako su u različitim
delovima sveta u različitim periodima pojedini kulturni narodi računali
vreme, i način prevođenja vremena računatog po brojnim starim
sistemima u savremeni sistem zasnovan na gregorijanskom
kalendaru.
Osnovni segment za računanje vremena od pamtiveka do danas bio
je dan. Duži intervali su: sedmice (nedelja), meseci, godine, dekade
(10 godina) vekovi (100 godina), milenijumi (1.000 godina) i ere.
Kraći intervali, sati, minute, sekunde i njihovi delovi uglavnom su bez
značaja za proučavanje prošlosti, pa se fokusiramo na tumačenje
dužih intervala, od dana do ere.
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Razlike u računanju vremena se ispoljavaju u tome koji dan se
smatra početkom godine, različitim dužinama godine, broja meseci
u godini, broja nedelja u mesecima, broja dana u nedeljama i najzad
u različitosti era. Neke od brojnih razlika nastale su veoma davno, a
neke traju do dana današnjeg. U daljem tekstu pokušaćemo da na
njh ukažemo.
1. DUŽINA GODINE
a. Solarna godina od 365 dana
Još od preistorije ljudi su uočili razliku između dana (obdanice) i noći,
te da postoje vremenski intervali u kojima su dani duži a noći kraće,
a da se u nekom prelomnom trenutku sve postepeno menja, pa dani
postaju sve kraći na noći sve duže. Osećali su na svojoj koži da je u
vreme kada su dani dugi najtoplije (leto), a kada su dani kratki da je
najhladnije (zima). Zapazili su takođe da između leta i zime, te opet
između zime i leta, postoje dva prelazna perioda kada vremenski
uslovi nisu ni ekstremno topli ni ekstremno hladni (jesen i proleće).
Pred ljudima se postavilo pitanje: Koliko traje vremenski ciklus letojesen-zima-proleće i kako to izračunati-izmeriti? Verovali ili ne, sve
je počelo sa „štapom i kanapom“. Neki mudar Egipćanin setio se da
u vreme letnje dugodnevnice (solsticij 22. juna) pobode štap
određene dužine u pesak, te da zatim iz dana u dan kanapom meri
dužinu senke štapa, sve do narednog letnjeg solsticija. Brojeći dane
zaključio je da ih je prošlo 365. Taj vremenski period od 365 dana
(koliko je potrebno da planeta Zemlja obiđe oko Sunca) od tada pa
do danas nazivamo solarnom ili sunčanom godinom po Solu, bogu
sunca starih Rimljana.
Dužim protekom vremena uočava se da neki događaji i dani padaju
u različito doba godine, jer je egipatska sunčana godina od 365 dana
bila kraća za ¼ dana (tačnije za 5 sati, 48 minuta i 47,8 sekundi) od
astronomske. Da bi se setveni radovi obavili u pravo vreme, bila je
neophodna korekcija egipatskog solarnog kalendara. Korekcija je
poverena najboljem matematičaru i astronomu toga vremena
Sosigenu iz Aleksandrije, koji za osnovu uzima pomenutu
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astronomsku godinu. Počev od 1. januara 45. godine pre n.e. u
primenu je uveden julijanski kalendar, nazvan po čoveku koji je
inicirao njegovo donošenje, rimskom državniku Juliju Cezaru. Po
julijanskom kalendaru godine imaju 365 dana, a tek svaka četvrta
godina (prestupna) ima dan više tj. 366 dana.
Do tada je u Rimu godina počinjala 1. marta, a završavala se 30.
aprila, a 12 meseci u godini koji su imali naizmenično 31 pa 30 dana,
samo je februar ima 29 dana (6 x 31 = 186, 5 x 30 = 150 + 29 = 365
dana). Meseci su imali nazive: Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November i December, Januarius
i Februarius.
Pomeranjem nove godine na 1. januar meseci u godini menjaju
redosled, zadržavajući u startu svoje nazive: Januarius, Februarius,
Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September,
October, November i December. Naredne, 44. godine pre n.e.
dotadašnji peti mesec Quintilis je po Juliju Cezaru nazvan Julius i
tako je bilo sve do vremena vladavine Oktavijana Avgusta, tačnije
do 8. godine pre n.e. Tada je iz kalendara brisan i starorimski šesti
mesec Sextilis, koji je po prvom rimskom caru nazvan Augustus.
Svemoćni Oktavijan Avgust sigurno bi se veoma naljutio da mesec
po njemu nazvan ima jedan dan manje nego Cezarov mesec Julius,
pa je od meseca Februariusa jednostavno “otet” jedan dan i
prebačen u Avgustus. Carska sujeta je zadovoljena, a problem nije
do kraja rešen. Da ne bi u kalendaru bilo tri meseca zaredom sa po
trideset I jednim danom (Julius, Avgustus i September), od ovog
poslednjeg jedan dan prebačen je u Oktober, a iz dotadašnjeg November-a jedan dan je pridodat December-u. Tada su konačno precizno utvrđene današnje dužine trajanja i nazivi meseci u godini po
julijanskom kalendaru.
Kada su nasledniku Oktavijana Avgusta, skromnom caru Tiberiju,
rimski senatori predložili da se November (mesec njegovog rođenja)
po njemu nazove Tiberius, mudro je odbio njihovo nedolično laskanje
pitanjem: “A šta ćete raditi kada jednom budete imali i trinaestog
cara?”
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I na tome je ostalo do današnjih dana ma koliko bilo besmisleno da
se deveti mesec i dalje zove septembar (naziv za sedmi mesec u
godini) da se deseti kalendarski mesec zove oktobar (naziv za osmi
kalendarski mesec), da se jedanaesti kalendarski mesec zove novembar (deveti mesec) I, konačno, da se poslednji, dvanaesti mesec u godini zove decembar (deseti mesec), jer svi navedeni nazivi meseca
odgovaraju redosledu meseca po starorimskom kalendaru, kada se
početak godine računao od 1. marta, a neadekvatni su za julijanski
kalendar, po kome je početak nove godine pomeren za 1. januar.
Dalja nesavršenost Julijanskog kalendara uočena je već za vreme
vladavine prvog hrišćanskog cara Konstantina Velikog, Da bi se on
uskladio sa astronomskim,kalendarom, na Saboru u Nikeji 19. jula
325. Godine, iz julijanskog kalendara izbačen je višak od dva dana.
Pošto je julijanski kalendar i dalje ostao nepromenjen, razlika između
julijanskog i astronomskog kalendara do XVI veka akumulirala se na
10 dana. Dalja korekcija julijanskog kalendara izvršena je 1582.
godine u vreme pontifikata pape Gregorija XIII. Na predlog svog
učenog arhivara skitskog porekla Dionizija Malog, papa je zapovedio
da se u mesecu oktobru te 1582. godine posle 4. dana piše ne 5.
već 15. oktobar. Tako je novi kalendar, koji se po papi zove
gregorijanski, usklađen sa astronomskim kalendarom.
Gregorijanski kalendar je najpre prihvaćen u katoličkim, te u
protestantskim zemljama zapadne Evrope, pa ga u prošlom veku
prihvataju i pravoslavne zemlje. Danas je gotovo opšteprihvaćen u
čitavom svetu. Julijanski kalendar i dalje primenju sve pravoslavne
crkve, samo je razlika između julijanskog i gregorijanskog kalendara
do danas povećana sa 10 na 13 dana.
Pored navedenih, solarni kalendari su: koptski, etiopski, berberski,
staro-germanski, jermenski, persijski, tamilski, malajski, tajlandski i
bahaistički.
b. Lunarna godina od 354 dana
Posmatrajući mesec ljudi su brzo uočili četiri mesečeve mene (mlad
mesec, prva četvrtin, pun mesec – uštap i treća četvrtina) i grubo
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izračunali da od jednog do drugog mladog srpolikog meseca prođe
oko 29 dana. Taj vremenski interval nazvan je mesec dana. Broj
dana u mesecu kroz istoriju kretao se od od 28 do 31, a meseci su
u različitim kalendarima imali različita imena koja najčešće potiču od
glavnih božanstava određene civilizacije, a ponekad su u direktnoj
vezi sa sezonskim poljskim radovima koji se obavljaju u istom
mesecu iz godine u godinu. U nekim slovenskim jezicima nisu
prihvaćeni nazivi za mesece po julijanskom kalendaru, već se koriste
stari narodni nazivi, što se vidi iz priložene tabele:
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Zbog toga što slovenski narodi žive na širokom prostoru od Baltika
na severu do Jadrana na jugu na tabeli se javlja nesklad u nazivima
meseca (primer: hrvatski Srpanj je 7 mesec u godini, a lužočkosrpski Žnjenc, češki Srpen i poljski Sierpien su 8 mesec u godini, što
je sasvim logično jer tamo žetveni radovi padaju mesec dana docnije
nego u Hrvatskoj.
Meseci su dalje deljeni na nedelje koje danas nazivamo i
sedmicama. U stara vremena nedelje su imale različit broj dana. Kod
starih Rimljana nedelja je trajala 9 dana, a tek znatno docnije nedelja
se svodi na 7 dana, kao kod naroda na istočnim obalama
Mediterana. Stari Sloveni imali su nedelju koju čine 6 dana (nedelja,
ponedeljak, utorak sreda, četvrtak i petak), a sedmi dan u nedelji bio
je dugo bezimen posvećen kultu umrlih predaka (zadušnice), da bi
tek njihovim prelaskom u hrišćanstvo za taj sedmi dan koristili
jevrejski naziv subota (šabat).
Stari Vavilonci su bili prvi astronomi, te su vreme merili po kretanju
Sunca, Meseca i pet njima poznatih planeta Sunčevog sistema
(Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn). Svakom od tih sedam
nebeskih tela (božanstava) posvećivali su po jedan dan u sedmici.
Nedelja je bila posvećena Suncu, ponedeljak Mesecu, utorak Marsu,
sreda Merkuru, četvrtak Jupiteru, petak Veneri a subota Saturnu.
Vavilonci su prvi u svetu utvrdili da godine traje 365 dana 6 sati i 11
minuta. Godinu su delili na tri dela: početak, sredinu i kraj, jer u vreloj
Mesopotamiji nije bilo uočljivih smena godišnjih doba karakterističnih
za krajeve sa umerenom klimom. Dan i noć su trajali ukupno 12 sati,
dnevne sate su merili sunčanim satom, a noćne sate vodenim satom
(klepsidrom).
Atinjani su imali lunarnu godinu koja je brojala 354 dana i bila je
kraća od solarne godine za 11¼ dana. Razliku između lunarne o
solarne godine ispravljali su na sledeći način: Za period od 8 godina
(ΟΚΤΑΕΛΕΡΙΣ) nakupilo se 90 dana (11¼ x 8 = 90), tih 90 dana su
podelili na poslednje 3 godine svakoj po 30 dana, tako da
ΟΚΤΑΕΛΕΡΙΣ ima 5 godina po 354 dana i 3 godine po 384 dana.
Po muslimanskom kalendaru lunarna godina ima 12 meseci. Mesec
ima 29 dana, 12 časova, 44 minuta i 2,9 sekundi (koliko traje ciklus
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mesečevih mena). Zato je lunarna godina kraća i ima 354 ili 355
dana. Zbog toga svaka naredna Hidžrijska nova godina za nas koji
vreme račinamo po solarnom kalendaru svake godine dospeva 11–
12 dana ranije nego prethodna. Na primer, 1 Muharrem (nova
godina) 1437. Hidžrijske nove godine slavio se 14. oktobra 2015.
godine po Gregorijanskom kalendaru, a 1 Muharrem (nova godina)
1438. Hidžrijske nove godine slaviće se 2. oktobra 2016. godine.
Lunarni kalendar koristili su u antičkoj Vaviloniji, Kini i Vijetnamu.
Lunarni kalendar bio je i Runski kalendar koriščen u Skandivaniji.
Kombinovani solarno-lunarni kalendari koristili su se u antičkoj
Makedoniji, Indiji, Koreji i pretkolumbovskoj Americi (Majanski i
Asteški kalendari). Hibridni solarno-lunarni kalendari su današnji
budistički Tibetanski, Kambodžanski i Laoski kalendar.

2. RAZLIČITOSTI ERA
Era je značajan dan ili godina od kada se u nekoj civilizaciji računa
vreme. Ere ili epohe su kroz istoriju imale svojih sličnosti i razlika, a
tako je i danas. Pokušaćemo da hronološkim redom prikažemo one
najvažnije.
Najstarija era računa se od 5508. godine pre n.e. tj. od vremena
posle biblijskog potopa. Danas se to računanje vremena pogrešno
zove Vizantijska era. Ako se pitate zašto pogrešno evo pravog
odgovora. Naziv Vizantija je noviji naziv za staro Romejsko carstvo
(Istočno Rimsko carstvo). Romejski carevi, koje danas zovemo
vizantijskim carevima, nikada se nisu nazivali Vizantincima. U toj
ortodoksno hrišćanskoj državi bio je u zvaničnoj upotrebi Julijanski
kalendar, pa se vreme sasvim logično računalo od godine Hristovog
rođenja. Tačno je da su u Konstantinopolju tek za vreme vladavine
cara Vasilija II Makedonskog, 988. godine nove hrišćanske ere,
počeli da beleže događaje od 5508. godine pre n.e., dakle posle
Nojevog potopa, pa su tu 988. godinu preimenovali u 6496. godinu
posle biblijskog potopa. Dobar poznavalac istorije „Vizantije“ zna
koliko je lako te 988. godine nove ere (ili ako želite 6496. godine

Đorđe Jamušakov

509

posle potopa) car Vasilije II mogao izgubiti i krunu i glavu. Ratujući
defanzivno protiv silnog makedonskog cara Samuila i teškom
mukom braneći prestonicu od Varde, opasnog pretendenta na carski
tron, romejski car je prinuđen da zatraži pomoć od kijevskog kneza
Vladimira, koji je sa vojskom od 6000 Varjago-Rusa stigao caru u
pomoć, pa je u boju kod Abida porazio i ubio protivcara Vardu.
Zahvalni Vasilije II prima u službu ruski odred, a svoju sestru Anu
udaje za ruskog kneza, što ima itekako značajne posledice. Povodeći
se za knezom Vladimirom, pravoslavno hrišćanstvo prima i sav ruski
narod, pa tako ostade do današnjih dana. Od tada se u Vizantiji i
drugim pravoslavnim zemljama pod uticajem Vizantije, kao u Rusiji
do tada, vreme računa od 5508. godine pre n.e kao prve godine,
uslovno je tako nazovimo, Nojeve ere. Od vremena Svetog Save,
tačnije od 1.119. godine po Julijanskom kalendaru, i srednjovekovna
Srbija prelazi na računanje vremena počev od kraja potopa, pa je ta
godina upisana kao 6627. Sve do kraja XIX veka sve povelje, žitija
vladara i diplomatska dokumenta, kao i svi značajni događaji, datiraju
se po ovoj najstarijoj eri na svetu. U Rusiji je ovo računanje vremena
bilo u upotrebi od pamtiveka pa sve do 7209. godine (do 1700. godine
nove ere), kada car Petar I Veliki prihvata Julijanski kalendar, sa
računanjem vremena od dana Hristovog rođenja.
Grupa uglednih srpskih naučnika argumentovano tvrdi da je to
najstariji kalendar na svetu, pa inicira povratak na računanje
vremena od potopa pa do ove 7536. godine gospodnje, istovremeno
predlažući za taj kalendar naziv Stari srpski kalendar. Prihvatajući
ovu inicijativu, ostaje mi samo da čitaocima poželim srećnu 7537.
Srpsku novu godinu!
Hebrejska era se računa po biblijskom verovanju od postanka sveta
3761. godine pre n.e. Hebrejska lunarna godina ima 254 dana i sastoji
se od 12 ili 13 meseci koji imaju 29 ili 30 dana. Ova, 2016. Godina, po
Gregorijanskom kalendaru, je 5777. godina hebrejske ere.
Majanska era računa se od 12. avgusta 3113. godine pre n.e.
Majanska solarna godina imala je 365 dana i činili su je 18 meseci
od po 20 dana + 5 ekstra dana. Računajući vreme po majanskom
kalendasru sada smo u 5129. godini.
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Kineska era po narodnoj tradiciji počinje da se računa od 2698.
godine pre n.e., tj. od vremena Huang Dia, žutog cara koji je ujedinio
kineska plemena u jednu državu. Kineska lunarna godina imala je 353
dana i bila je podeljena na 12 do 13 meseci koji imaju 29 ili 30 dana.
Računajući vreme po kineskom kalendaru sada smo u 4714. godini.
Era Olimpijada primenjivana je u polisima antičke Grčke. Naziv je
dobila po Olimpijskim igarama koje su se svake četvrte godine
redovno održavale počev od prvih igara iz 776. godine pre n.e, pa
do poslednjih, 283. igara održanih 396. godine nove ere. Tada je
njihovo održavanje definitivno zabranio ortodoksni hrišćanski car
Teodosije „jer se priređuju u slavu paganskih bogova“.
Antičke Olimpijske igre odžavale su se uvek na istom mestu, u
Olimpiji na Peloponezu – šumskom svetilištu antičkih Helena
čuvenom po hramovima, stadionima, pozorištima i džinovskim, 17
metara visokim statuama Zevsa i njegove božanske supruge Here
od zlata i slonovače, koje je sredinom V veka pre n.e izvajao Fidija,
najveći vajar antike. Pokrajina Elida se zbog Olimpije smatrala svetom
zemljom i bila je pošteđena ratova i pljačkaša. Godina održavanja
Olimpijskih igara bila je godina mira, kada je među Helenima bilo
zabranjeno ratovanje. Pod imenom Olimpijada podrazumeva se
četvorogodišnji period između dveju Olimpijskih igara.
Najstarija olimpijska disciplina bila je trčanje oko ovalnog olimpijskog
stadiona, po kome je docnije nazvana starogrčka mera za dužinu (1
stadion = 185 metara). Trčalo se tri trke dužine: 1 stadion, 2 stadiona
i 24 stadiona. Kasnije su se takmičari borili u rvanju, pankratonu
(mešavini boksa i rvanja), trčanju ratnika pod punom ratnom
spremom i u najpoznatijoj antičkoj disciplini petoboju (rvanje, trčanje,
skok u dalj, bacanje koplja i bacanje diska). Olimpijske igre
dopunjene su jahanjem konja, trkama dvokolica i četvoroprega, koje
se ne održavaju na stadionu već na hipodromu.
Takmičari su se borili nagi, a njihov moto bio je samo pobeda. Nije
bilo utešnih nagrada za drugoplasiranog i trećeplasiranog. Samo prvi
bio je pobednik, svi ostali bili su gubitnici. Nagrada je bila lovorov
venac i ugled i poštovanje koji je svaki olimpionik (pobednik na
Olimpijskim igrama) uživao ne samo u svom matičnom polisu nego
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i u čitavom grčkom svetu. Na ranim Olimpijskim igrama antičke
Grčke učestvuju samo Grci, docnije se dozvoljava učešće i drugim
susednim narodima.
Kada su Rimljani 146. godine pre n.e. pokorili Grčku, dopustili su da
na Olimpijskim igrama učestvuju građani svih rimskih provincija, pa
čak i robovi i žene. Ova liberalizacija nije presudno uticala na sve
manju popularnost Olipijskih igara. Vremena su se promenila, pa i
ljudi. Rimljani su više uživali u svirepim borbama gladijatora u areni
međusobno ili protiv divljih zveri, nego u Olimpijskim igrama, pa one
vremenom gube svoj sjaj i značaj koji su, kao panhelenistička
svetkovina u čast vrhovnog boga Zevsa i mesto sportskog
takmičenja, vekovima uživale.
Niz od 293 Olimpijade (194 pre nove ere i 99 posle Hristovog
rođenja), koji obuhvata dug vremenski period od ukupno 1172 godine
(od 776. pre n.e. do 396. nove ere) poslužio je kao podesan okvir da
se u njega svrstaju svi značajniji događaji antičke Grčke i većeg dela
mediteranskog sveta. Primera radi, era od osnivanja Rima počinje
21. aprila 753. godine pre n.e. Računajući vreme po olimpijadama
taj događaj se desio u četvrtoj godini šeste Olimpijade, jer su šeste
antičke Olimpijske igre održane 756. godine pre n.e., a 753. godina
pre n. e. je četvrta po redu godina šeste Olimpijade.
Antičke Olimpijske igre obeležavane su prigodnim kovanjem
srebrnog novca u svetilištu Olimpiji, a neki gradovi ili vladari kovali
su specijalni novac u čast olimpijskih pobednika, od čega čitaocima
nudimo fotografije karakterističnih primeraka.

Na srebrnom stateru iskovanom za 80. Olimpijadu, održanu 460. godine pre
n.e., vidimo orla i stilizovani snop munja – atribute vrhovnog grčkog boga
Zervsa.
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Stater kovan za 87. Olimpijadu, održanu 432. godine pre n.e.,
osobito je zanimljiv. Na njegovom reversu tužna Nike, krilata
boginja pobede, plače zbog prekida tridesetogodišnjeg mira među
Helenima 431. godine izbijanjem krvavog bratoubilačkog
Peloponeskog rata, koji je okončan tek 404. godine porazom
Atinjana kada su Spartanci konačno zagospodarili Grcima.

Zevsova božanska supruga Hera je na aversu, a orao koji
simbolizuje Zevsa je na reversu statera prigodno kovanog za
101. Olimpijadu godine 376. pre n.e.

Kao platežno sredstvo za 105. Olimpijadu, održanu 360. godine
pre n.e., poslužio je ovaj raritetni stater sa glavom Zevsa na
aversu i nimfe Olimpije na reversu.
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Neki grčki polisi ponosni na svoje olimpijske pobednike ovekovečili su ih
na srebrnom novcu. Tako na novcu ostrva Kos, iskovanom posle 75.
limpijade održane 480. godine, vidimo njihovog pobedničkog diskobola
(bacača diska).

Do vremena vladavine makedonskog kralja Filipa II
na Olimpijskim igrama učestvovali su samo Grci. Tek
u njegovo vreme vreme, tačnije od 356. godine, na 106.
Olimpijadi učestvuju i Makedonci. Tada su nepobedivi
konji makedonskog kralja postali olimpijski pobednici,
pa ponosni Filip II kuje novac sa glavom Zevsa na
aversu i makedonskim konjanikom na reversu novca.

Rvanje je bila veoma popularna sportska disciplina i na antičkim
Olimpijskim igrama, što potvrđuje novac grada Aspenda iz maloazijske
pokrajine Pamfilije, na čijem aversu vidimo borbu dva grčka rvača učesnika
107. Olimpijade održane 352. godine pre n.e.
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Era od osnivanja Rima (Anno Urbis Conditae) primenjivana je za
računanje vremena od 21. aprila 753. godine pre n.e., kada je, po
predanju, osnovan grad Rim, pa sve do vladavine prvog rimskog
cara Oktavijana Avgusta, od kada se vreme računa po julijanskom
kalendaru. Stari Rimljani svečano su obeležavali svaku stogodišnjicu
od osnivanja Rima igrama koje su zvali Ludi Saeculares (stogodišnje
igre). Za vreme vladavine cara Filipa I Arabljanina (sina beduinskog
šeika) krajem marta 248. godine n.e. obeležavala se jubilarna
hiljadugodišnjica osnivanja Rima. Za tu priliku u carskoj kovnici
iskovane su čitave serije jubilarnog novca sa likom cara Filipa I,
carice Otacilije Severe i njihovog malolernog sinčića Filipa II, sa
karakterističnim natpisom: SAECVLARES AVGG ili pak SAECVLVM
NOVVM, pa čitaocu prezentiramo primerke ovog retkog novca.
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reversu je bista vladajućeg rimskog cara i pod njim slovima alfabeta
(pisana sa desna na levo) godina lokalne bosforske ere u kojoj je
zlatnik iskovan. Bosforski stateri su bogata ikonografska galerija
portreta bosforskih kraljeva i rimskih careva, njihovih vrhovnih
gospodara. Za razliku od Rimljana i Arapa, koji imaju i svoja slova i
svoje brojeve, stari Bosforci za brojeve koriste slova alfabeta na
sledeći način: prvih devet slova označavaju jedinice: A=1, B=2, Γ=3,
Δ=4, Ε=5, ζ=6, Z=7, H=8, Θ=9; drugih devet slova označavaju
desetice; Ι=10, Κ=20, Λ=30, Μ =40, Ν=50, Ξ=60, Ο=70, Π=80, Q=90,
a narednih devet slova grčkog alfabeta označavaju stotine: P=100,
Σ=200, Τ=300, Y=400, Φ=500, Χ=600, Ψ=700, Ω=800 i Ϡ=900.

Stater kralja Sauromata I i cara Trajana iz 405. godine
Bosforske ere (109. godine n.e.)

Jubilarni novac sa likom Filipa I

Bosforska era. U maloj Bosforskoj kraljevini, obrazovanoj na
evropskim i azijskim obalama kimerijskog Bosfora (danas Kerčki
moreuz između Crnog i Azovskog mora) od njenog osamostaljenja
297. godine pre n.e., za vreme vladavine Spartoka III, pa sve do
njene propasti 342/343. godine n.e., vreme se računa i događaji
svrstavaju primenom lokalne tzv. Bosforske ere. Zahvaljujući bogatim
rudnicima zlata, unosnoj trgovini severnim putem svile sa Kinom i
narodima dalekog istoka i bezbednošću koju im pruža status klijenta
moćnoga Rima, iz kovnice u Pantikapeji vekovima teče prava bujuca
zlatnih statera serbizovanih bosforskih kraljeva. Na aversu ovog
novca uvek je lik, ime i titula bosforskog kralja koji novac kuje, a na

Stater kralja Remetalka i cara Hadrijana iz 431. godine Bosforske ere
(134. godine nove ere)

Viminaciumska lokalna era. U gradu Viminacijumu (današnji
Kostolac u Srbiji) u provinciji Moesia Superior, tj. Gornja Mezija, za
vreme vladavine cara Gordijana III, tačnije 239/240. godine (AN I, tj.
prva godina lokalne ere) počinje sa radom kovnica rimskog
provincijskog bronzanog novca koja radi sve do vladavine cara
Galijena, tačnije do 254/255. godine (AN XVI, tj. do šesnaeste godine
lokalne ere), sa prekidom u X godini lokalne ere, kada kovnica zbog
ratnih događanja verovatno nije kovala novac.
Novac ove kovnice ima na reversu prepoznatljiv skraćeni natpis:
P(rovincia) M(oesia) S(uperior) COL(onia) VIM(inacium). Kolonija
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kuje novac u tri nominale: sestercij, dupondij i as, kao i retke
medaljone od kojih je najlepši primerak kovan u vreme prolaska
cezara Trebonijana Gala i Voluzijana kroz Viminacijum, sa njihovim
poprsjima na aversu, iskovan sa oznakom AN XVI, dakle poslednje
godine lokalne ere, nakon čega kovnica ubrzo prestaje sa radom.
Galijen, jedanaesta godina lokalne ere

Gordijan, prva godina lokalne ere

Era Hidžre služi za računanje vremena po muslimanskom lunarnom
kalendaru i počinje 28. juna 622. godine – dan odlaska proroka
Muhameda iz Meke u Medinu, gde radi na stvaranju prve islamske
države zasnovane na ideji zajedništva, čovečnoti i pravde. Za
ljubitelje islamske numizmatike veoma je važno kako preračunati
godinu kovanja na novcu ispisanu arapsko-turskim brojevima i kako
izračunati koje godine je novac kovan računajući po Gregorijanskom
kalendaru. Evo odgovora na oba pitanja!
1. Na donjoj tabeli u gornjem redu dati su sadašnji arapski brojevi, a
u donjem redu brojevi pisani arabikom na novcu otomanskog carstva:

Filip II, šesta godina lokalne ere

Dakijska lokalna era. U vreme vladavine Filipa I Arabljanina
provincija Dakija 246. godine stiče pravo kovanja provincijskog
bronzanog novca (AN I lokalne ere) i prestaje da ga kuje u XI godini
lokalne ere – 256. godine na početku vladavine cara Galojena.
Novac se prepoznaje po reversnoj predstavi personifikacije
provincije Dakije, sličnoj onoj na novcu Viminacijuma i latiničnom
natpisu na reversu: PROVINCIA DACIA.

Filip I, prva godina lokalne ere

2. Ako je na novcu arabikom ispisan broj 1255 po Hidžrijskom kalendaru taj broj množimo sa 0,97. Proizvod množenja je broj 1217. Kada
1217 saberemo sa 622 dobijamo zbir 1839. Zaključak je da 1255.
lunarna godina po Hidžrijskom kalendaru odgovara 1839. godini po
Gregorijanskom kalendaru.

Na reversu srebrnog novca od 20 kuruša, kovanog u Istanbulu za vreme vladavine sultana Abdul Medžida I ispisana je
arabikom 1255. hidžrijska godina kovanja
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Sa malo truda mogu se na ovaj način preračunati hidžrijske godine
u gregorijanske.
Francuska republikanska era počinje 21. septembra 1792. godine,
kada je ukinuta monarhija, kralj Luj XVI osuđen na smrt i proglašena
Prva Francuska republika. Jedna od tvorevina revolucionarne vlade
je i Francuski revolucionarni kalendar, po kome godine počinju sa
jesenjom ravnodnevicom, koja se poklapa sa danom početka Francuske buržoaske revolucije. Godine se obeležavaju brojevima počev
od broja I za prvu godinu (od 21. septembra 1792. do 20. septembra
1793. godine) pa nadalje. Republikanska godina bila je podeljena na
12. meseci po 30 dana, a svaki mesec na 3. dekade, prvih 9. dana
u dekadi bili su radni dani, a 10. dan je bio dan odmora. Usvajanjem
metričkog sistema do tančina i dani su bili podeljeni na 10 sati, svaki
sat na 100 decimalnih minuta, a svaki minut na 100 sekundi.
Međutim, iako su čak izrađivani časovnici po ovom sistemu merenja
vremena, sistem nije zaživeo. Ukinuo ga je Napoleon Bonaparta
kada se u zimu 1806. godine proglasio za cara.

Jedan centim AN 7(1897)

***
U novije vreme imamo i nove ere: eru železnice, eru parobroda, automobilsku eru, eru dirižabla, sovjetsku eru, fašističku eru, atomsku
eru, kosmičku eru i još neke druge, o kojima ovom prilikom nećamo
pisati.
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ИЛИЈА МАРКОВИЋ
(1940–2016)
Илија Марковић се бавио једном малом књижевном формом,
„ситним обликом“ – афоризмом – који је увек био популаран,
али, исто тако ништа мање захтеван него крупнији жанровски
облици. Оно што је пословица у усменом народном
стваралаштву, то је афоризам у индивидуалном стварању. Од
почетка је изоштрен циљ афоризма: стављање под лупу
људских слабости, грешака, њихово исмевање и критиковање,
у највишем степену њихово иронично-сатирично дезавуисање,
наравно, уколико људска реч има неку велику моћ у
исправљању грешака људског рода. У свим временима је
афоризам налазио лако своје циљеве. Ипак, најскупље су
грешке оних најодговорнијих за судбину читавих народа, међу
њима свакако политичара-вођа који власт више потчињавају
себи него жељама тих народа.
Као ретко систематичан и плодотворан афористичар, Илија није
бирао „жртве“, руководио се критеријумом величине промашаја
и њихових кобних последица за свакодневни живот такозваних
„обичних“ људи, чија су често трагична страдања директно
проистицала из лоших промишљања самоуверених „вођа“.
Будући у самом врху савременог српског афоризма, Илија је
морао имати и одговарајуће „оружје“ за ово ангажовано
занимање. Поред веома успешних потеза у малом простору
једне књижевне форме (ефектна језичка формулација карактера
„ударне игле“) њега је красило и урођено херцеговачко осећање
за чистоту језика. Ако се томе додају ведрина и хумор, оно
афористичару неопходно „смејући се рећи истину“ (ridendo
dicere verum), онда не зачуђује најшира популарност његових
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појединих афоризама. А ако се има у виду и његов пионирски
допринос појави нових књижевних жанрова (афористички
роман, афористичка прича) онда је јасан његов трајни допринос
националном стваралаштву.
Илија Марковић је увек радио према налозима својих животних
и стваралачких осећања, у духу родитељске и породичне
племенитости, колико се може у духу опште истине и правде.
Милослав Шутић
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УМЕТНОСТ ИЗ ЉУБАВИ
– У појединим срединама културна самоделатност је
једини облик у коме људи обликују потребе у области
културе
Услед непосредног хуманистичког утицаја и доприноса, због
аутентичних садржаја и могућности свестраног усмеравања,
културна самоделатност је једна од значајнијих израза
унутрашњег смисла живота савременог човека. Подједнако је
важна и за јединку и за друштво. Непрофесионално
испољавање стваралачких способности човека омогућава
личности да покуша, истражи, подстакне и афирмише скривене
или постојеће склоности; да у њој нађе накнаду за, могуће,
оспорену креативност на њиви, фабрици, канцеларији, школи –
на радном месту.
Исконска тежња и потреба човека да се активно бави и суделује
у стваралачком чину опредељује на размишљање да је културна
самоделатност веома времешна категорија људске делатности.
Декретима, ваља се подсетити, укидане су школе, позоришта,
музеји, галерије, па чак и државе; потребу, међутим, за
креативним испољавањем људи у културно-уметничком
стваралаштву није нико успео да укине, оспори или спута. Ова
потреба живи у сваком од нас и сваки човек, у природи своје
личности, носи стваралачке набоје. Непрофесионално
стваралачко бављење уметношћу обухвата различите
социјалне, старосне и националне структуре. Оно није и не
може бити област у култури од посебног стратешког интереса,
али свакако треба истаћи да је њен интегрални и нераскидиви
део; у појединим срединама културна самоделатност је и једини
облик у коме људи обликују своје потребе у области културе.
Смисао
непосредног
бављења
културно-уметничким
стваралаштвом налази своје пуно оправдање и потврђује се
искључиво када се остварују одређене естетско–уметничке
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вредности. У добро уређеним културним облицима
организовања рад се одвија у специфичној атмосфери
стваралачког полета и истинског задовољства. Основну
мотивациону снагу у раду таквих друштава чини унутрашњи
порив и потреба човека да опроба и испољи своју стваралачку
личност и склоност у појединим дисциплинама стваралаштва.

У 21. веку културна самоделатност суштински се не разликује од
минулих десетљећа. Код младих, као што је то увек било,
присутан је нови однос, нови сензибилитет, који рађа потребу за
новим облицима стваралачког рада и испољавања, често изван
постојећих клишеа или, како је то уобичајено да се каже –
традиционалних облика рада и деловања.

Културна самоделатност била је условљена тежњом за
испољавањем националне идентификације и, често, социјалне
диференцијације; организовани облици рада имали су, у
минулим вековима, цеховски карактер; постојала су грађанска,
занатлијска, ратарска, господска, радничка, црквена,
виноградарска, и многа друга друштва... Поред универзалнух
вредности, неговани су и они садржаји који су карактерисали
одређену социјалну и националну популацију.

Културна самоделатност у нас је разнострана и разноврсна –
цењена због остварених високих уметничких домета, отворена
за испољавање националних особености људи који живе на
овим просторима, толерантна, дружељубива, присутна скоро у
свим срединама у Војводини... а, могло би се додати, понекада
и свечарска, такмичарски оријентисана; у неким срединама
уверена да може сама да обави деликатну мисију културе.

Аристотел је у својим сентенцама записао да слободно време
ваља целисходно и корисно организовати и да непостојање
друштвених делатности у доколици угрожава друштвени мир и
води анархији. Касније су то преузеле друге цивилизације (Рим).
Хришћанство је, доцније, преузело његову филозофију, али и
доколица је добила одговарајуће значање. У феудалном друштву
слободно време била је привилегија само повлашћених слојева.
Данашње време карактеришу промене нарочито у погледу
динамичног начина живота. Људи су изложени сталном утицају
тржишта, роба, сензационалистички интерпретираних догађаја
у медијумима. Промене су стално присутне; човек постаје
подложан сугестибилности, поколебан у критеријумима и
наравно склон утицају неукуса, субкултуре и кича. Млади су
посебно изложени утицају масовног саопштавања чиме се, у
њима, рађа свест да се до животног циља долази на лак начин
итд. Добре стране електронских медија се не могу оспорити –
достигнућа модерне цивилизације постају доступна најширим
слојевима људи; медији и комунуникације не познају границе. С
друге стране, средства масовног саопштавања могу врло
подстицајно да делују на формирање свести човека о потреби
да спонтано и непосредно изражава своју склоност, стиче
богатство информација и обогаћује знање.

Човек као друштвено биће носи у себи потребу за изражавењем
одговарајућих склоности. Уколико такве прохтеве не може да
задовољи на један виши, креативнији начин, он ће се
задовољити примитивношћу и бруталношћу чиме се губи
људска индивидуалност. Излишно је истицати колико су за
хармонични развој личности значајни облици, у овом случају,
друштвено–културног испољавања. Добро осмишљен и
организован рад у добро уређеним културним удружењима и
друштвима омогућује појединцу да стекне лакоћу у
комуницирању, непосредност и природну једноставност. У
недостатку свега тога постоје и мање погодни облици као што су
насилнички подвизи, глуварење и др.
У равничарској Војводини предодређеној за пољопривредну и
агроиндустријску производњу, посебно на селу, рађа се један
сасвим други однос према потребама уопште, и културним
потребама посебно. То подразумева да већи проценат
образованих, младих људи остане у мањем месту. Један од
квалитета који ће знатно допринети оваквом опредељењу
младих огледа се, поред осталог, и у обезбеђивању одговарајуће
инфраструктуре, а у оквиру ње и предуслова за задовољавање
културних потреба. У таквим условима живота и рада
непрофесионално бављење културним стваралаштвом, као
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једно од могућих видова културе и културног испољавања, има
посебно место и прилику за испољавање.
Тежња за остваривањем одређених естетско-уметничких
вредности и досезање неопходних уметничких квалитета
условљени су, поред осталог, стручношћу и педагошком
спремом уметничких сарадника. У том правцу, неопходна је
стална и свестрана сарадња са професионалцима највишег
ранга (режисер, етномузиколог, етнолог, етнокореолог, диригент).
Њихова улога у креирању програмских садржаја од
непроцењивог је значаја за остваривање жељене позоришне
представе, хора, фолклорне групе итд.
Културној самоделатности, према томе, потребни су образовани
кадрови, али и заљубљеници у уметност и стваралаштво на
чијим плећима – а то се мора признати – још лежи велики део
посла, обавеза и одговорности.
Садржај и програм друштва у зависности је, пре свега, од
укупних савремених токова културе и стваралаштва уопште; од
средине у којој се и за коју се програм припрема, од мотивације
чланова, од амбиције за представљањем стваралаштва на
другим просторима и наравно од спретности уметничког
руководиоца.
Знатан број друштава оријентисан је на неговање
традиционалних облика; нико не оспорава њихову вредност, они
нису нити ће бити превазиђени. Друга, иновативна, подручја
културно-уметничког деловања теже продиру у друштва. Понегде
им се супротстављају у страху за финансијска средсва, простор
који треба делити, престиж и др. Таква схватања и понашања
очигледно резултат су ускогрудости, монополистичке тежње
појединаца и њиховог издизања изнад средине, а у име ње...
Посебно треба истаћи да је непрофесионално бављење
културним стваралаштвом, у вишенационалној Војводини,
настало, опстало и остало у условима високог степена
толеранције, узајамног уважавања и поштовања. Поред
универзалних вредности, бројне националности несметано
негују особености својих националних култура. Битна
претпоставка за тако уређене односе у вишенационалној и
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мултикултуралној Војводини лежи, пре свега, у заједничком
животу на овим равничарским просторима. Доследна примена
јединствених критеријума у вредновању остварених уметничких
резулата још једна је особеност средине у којој су настали,
развијали се и којој припадају. Никада није било спорно ни
случајно што су, у систему вредновања, баш словачка, српска и
русинска позоришта заузимала сам врх пирамиде, што су
рецитатори мађарског језичког подручја... што су војвођански
хорови... што су дувачки оркестри румунског...
Неспоран је значај који, у овој области, остварује укупан
образовни систем, од основне, преко средње школе до
факултета. Формирање уметничког укуса и развијање критичког
односа према вредностима у области литературе, музике,
ликовних уметности, филма, телевизије и других видова
уметничког саопштавања у непосредној су зависности од добро
организованог васпитно-образовног процеса, с једне стране, и
ако такав процес подразумева максимално обухватање деце и
омладине у ваннаставне облике културно-уметничке активности,
с друге стране. Препуштени некоординисаном избору, млади се
могу врло лако изгубити у мноштву утицаја који им се нуде
посредством различитих медија. Васпитаници у школи и изван
ње, кроз различите облике културног организовања, морају
добити помоћ како би знали шта треба читати, гледати и
слушати, а шта треба елиминисати. Покушај да се утицај било
кога медија искључи неодржив је, али је зато селекција
понуђених садржаја неопходна, наравно не по цену спутавања
самоиницијативности.
Културно-уметнички скупови, смотре и друга окупљања
културних посленика чине значајну компоненту културног живота
без обзира на то да ли се ради о испољавању на нивоу места,
општине, региона, покрајине или републике. По свом садржају
и карктеру, разноврсности и огромном броју учесника (25 %
становника Војводине), оне значајно и непосредно утичу на
судбину новонасталог стваралаштва у дотичној сезони. Сусрети
доприносе јачању стваралачких потенцијала националних
заједница које живе и раде на овим просторима, као и бољем
разумевању и међусобном уважавању остварених уметничких
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резултата. Ако су смотре позване да сведоче о делу радних
резултата и стваралачких домета, онда не би смеле да сопственом неинвентивношћу, традиционализмом у организационом смислу и скученошћу програмске оријентације
умањују те резултате.
* * *
Културна самоделатност је врло динамична категорија људске
делатности. Облици културног организовања у 19., минулом 20.
и 21. веку лако су настајала, нестајала и поново се рађала; све
се то попут ронделе – бачког, банатског и сремског кола – опет
понављало и тако, вероватно у недоглед, али увек уз друго
обличје, нове мотиве, свеже садржаје и нове људе. Једно је
свакако извесно: потреба за културно-креативним испољавањем
дубоко је усађана у биће људске природе. Она је увек актуелна,
извори су јој непресушни, а могућности неслућене. Постојала је
и опстајала у годинама и десетљећима голоегзистенцијалних
неприлика, улепшевала свакодневицу у благостању; она је увек
била неискрчена зубача на плодним пољима Војводине.
На вишенационалној, према томе и мултикултуралној, мапи
Војводине одувек је било присутно, баш као и данас, казивање,
певање и играње на бројне нечине: српски у десетак варијанти,
мађарски, немачки, словачки, буњевачки, црногорски, шокачки,
румунски, хрватски, ромски, русински, украјински, македонски,
чешки, хебрејски...
У широком покрету који, у непрофесионалним односима и
условима, оставарује вредне уметничке успехе и резултате у
неговању различитих облика културног стваралаштва не постоје
чврста правила. Културну самоделатност карактерише жеља за
досезањем узвишеног креативног чина, уз присутну радост и
тихо али искрено и истинско понирање и утапање актера у
лепоту коју собом нуди и доноси и у нуклеус личности неумитно
уноси активно бављење уметношћу.
* * *
На годишњој скупштини једног од најорганизованијих
друштава у граду на југозападу Бачке поднесен је исцрпан
извештај. У бројним активностима учествовало је скоро 1000
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активних чланова... Господин Александар Јанчикин, сада већ у
Богу упокојени културни посленик, упитан је у слободном
разговору после скупшине: Чика Ацо колико је бракова настало
у време Твога ангажовања у раду друштва? Застао, на
моменат, изненађен питањем, кратко је одговорио: Неколико
хиљада!
КУЛТУРНА САМОДЕЛАТНОСТ У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА
1. ДРУШТВА, УДРУЖЕЊА, КЛУБОВИ, ЦЕНТРИ...
Друштво за очување баштине и колекционаштва
,,Панонија’’ Бачка Паланка
Основано 20. маја 2012.
21400 Бачка Паланка
Активност – очување културне баштине
најбројнијег становништва општине:
Срба, Мађара, Словака, Немаца и Рома.
Савез аматера
Основан 2001.
21400 Бачка Паланка, ЈНА 17
021\752-070, E-mail: bp@yahoo.com
Организација аматера у култури општине
Народно аматерско позориште
Основано 1925.
21400 Бачка Паланка
Позоришна делатност у мировању
Активност – аматерска позоришна делатност, дечја драма,
луткарска сцена
Културно-уметничко друштво ЦТКУ Абрашевић
Oсновано 1976.
21400 Бачка Паланка, ЈНА 17
021\752-070
Активност – Женски хор, Народни оркестар, Тамбурашки
оркестар, Народни женски хор, Народни мушки хор,
Фолклорни ансамбл
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Удружење ликовних стваралаца Петар Томић
Основано 1997.
21400 Бачка Паланка
Активност Организација ликовних стваралаца
Тамбурашки оркестар Момци из Паланке
Основан 1971.
21400 Бачка Паланка, Марка Перичина 5
021\754-213
Активност – Тамбурашки оркестар
Црквено певачко друштво Свети Јован Крститељ
Основано 1993. Негује традиције Српског црквеног певачког
друштва из 1905.
21400 Бачка Паланка, Доситејева 1
Web adress: www.crkvenihor.org.yu
Активност – Мешовити хор
Културно друштво Месни одбор Матице словачке МОМС
Основано 1991.
21400 Бачка Паланка, Иве Лоле Рибара
E-mail: momsjbp@eunet-yu, www.momsjbp.host.sk
Активност – Народни женски хор, Народни оркестар, Фолклорна
група, Друштво за неговање словачке културе и језика,
организовање сусрета словачких студената из Војводине
Мађарско културно-уметничко друштво Шандор Вечера Vecsera Sándor
Основано 2001.
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 19
E-mail: vecsera2001@yahoo.com
Активност – Драмска група, Народни оркестар, Група за
неговање матерњег језика и обичаја, Група за домаћу радиност,
Истраживачка група, Информативна група, Библиотечка група
Клуб класичне гитаре Акорд
Основан 2003.
21400 Бачка Паланка, ЈНА 7
E-mail: markosalic@ptt.zu
Активност – Популаризација класичне гитаре, обучавање,
приређивање концерата
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Центар за афирмацију драме CAD
Основан 2002.
21400 Бачка Паланка, Параћинска 22
064/1564-757, E-mail: caddac@eunet,yu; jarmilaz@yahoo.com
Активност – Организација активности у култури, образовању и
уметности; посебна пажња поклања се драми, као и раду са
особама са инвалидитетом и смањеним способностима
Друштво за српскску духовност и традицију Пастир
Основано 1997.
21400 Бачка Паланка, Фабричка 36
E-mail: gramatik@ptt.yu, juric@neobee.net
Активност – Неговање духовности и православља код деце и
омладине
Књижевни клуб ДИС
Основан 1958.
21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 20
021/740-292
Активност – окупља професионалне и аматерске ствараоце;
обогаћује средину садржајима у области књижевности;
доприноси афирмацији поета, приповедача, хроничара,
есејиста, рецитатора и др., бави се издавачком делатношћу,
организује књижевне сусрете, промоције, предавања, књижевне
караване
Певачко друштво Балкан
Основано 1997.
21400 Бачка Паланка, Мајевичка 39
E-mail: smilja.k@eunet.yu
Активност – Народни женски хор, Народни мушки хор
Друштво за културу и уметност Средње школе Радивој
Увалић
21400, Бачка Паланка, Трг братства и јединства
Активност – Рецитаторска група, Књижевни круг
Драмски студио Средње школе Радивој Увалић
21400 Бачка Паланка, Трг братстства и јединства
Активност – Аматерска позоришна делатност
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Друштво за културу и уметност Гимназије
21400 Бачка Паланка
Активност – Рецитаторска група, Женски хор, Књижевни круг
Драмски студио Гимназије
21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства
Активност – Аматерска позоришна делатност
Културно-уметничко друштво Благоје Паровић
Oсновано 1948.
21432 Гајдобра, Невесињска 7
Активност – Народни женски хор, Фолклорна група
Културно-уметничко друштво Логовац
Основано 2000.
21460 Деспотово, Трг ослобођења бб
E-mail: sentivan@eunet.yu
Активност – Тамбурашки оркестар, Фолклорна група
Културно-уметничко друштво Младен Стојановић
21422 Младеново, Милоша Обилића 68
Активност – Рецитаторска група, Народни мушки хор,
Народни женски хор, Фолклорна група, Ликовна група
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Активност – Основан у циљу да у својој средини и шире окупи
задужбинаре и да са матицом – Вуковом задужбином суделује
у очувању вредности у области духовног живота српског народа
и народа мањинских заједница. Окупља научне раднике,
књижевне ствараоце и културне посленике из југозападне Бачке
и других делова Србије и појединих европских земаља. Издаје
познати годишњак „Изворник“.
Књижевни клуб Јован Дучић
Основан 1994.
21432 Гајдобра, Невесињска 7
E-mail: mzgajdobra@eunet.yu
Активност – Литерарна група, Рецитаторска група
Аматерско позориште Ján Čemán
Основано 1904. Обновљен рад 1969.
21469 Пивнице, Војвођанска 25
021\756-053; E-mail: jceman@eunet.yu, www.dida.co.yu
Активност – Драма одраслих, Дечја драма, Рецитаторска група
Словачко културно-уметничко друштво основано као
Људевит Штур, од 1957. КПД Пивнице

Изворна певачка група Звуци Подгрмеча
Основана 2000.
21422 Младеново
Активност – Народни мушки хор

21469 Пивнице, Војвођанска 25
Активност – Женски народни хор, Народни оркестар,
Фолклорна група

Аматерско позориште КУД Младен Стојановић
21422 Младеново, Милоша Обилића 68
Активност – Аматерска позоришна делатност

Основано 2001.
21424 Товаришево, Маршала Тита 62
E-mail: xeniaram@ptt.yu
Активност – Драмска група, Тамбурашки оркестар,
Фоклклорна група

Културно-уметничко друштво Јован Дучић
Oсновано 2004.
21431 Нова Гајдобра, Пролетерска 42
Активност – Мушки народни хор, Фолклорна група
Вукова задужбина – огранак у Гајдобри
Установљен 2004.
21432 Гајдобра, Невесињска 2
021/762-026, E-mail: zaduzbina.gajdobra@gmail.com
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Културно-уметничко друштво Милета Протић

Културно-уметничко друштво Параге
Oсновано 2002.
21432, Краља Петра Првог 16
E-mail: parage@neobee.net
Активност – Драмаска група, Народни оркестар,
Фолклорна група
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Културно-уметничко друштво Петар Кочић
Oсновано 1947.
21413 Челарево, Пролетерска 13
E-mail: kudpetarkocic@org.yu
Активност – Народни мешовити хор, Народни оркестар,
Фолклорна група, Књижевни круг, Ликовна група
2. СУСРЕТИ, СМОТРЕ, ФЕСТИВАЛИ
Међународни еколошки фестивал за децу ФЕП
Установљен 1995.
21400 Бачка Паланка, 20. октобра 70
021/745-646, E-mail: ekokid@eunet.yu
Активност – Едукација деце и младих путеме радионица и
позоришних представа. Учесници: позоришта из Србије и других
земаља.
Дани Абрашевића
Установљени 1981.
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 17
021/762-070
Организатор: Градско КУД Коста Абрашевић; прогарам чине
народни хорови, Тамбурашки оркестри, фолклорне групе и
ансамбли.
Смотра црквених хорова
Установљена 1996.
21400 Бачка Паланка, Доситејева 1
021/741-590, www.crkvenihor.org.yu
Организатор: Цркевени хор Свети Јован Крститељ.
Суорганизатор: Друштво за српску духовност и традицију
Пастир. Учесници: хорови по позиву из Србије и иностранства.
Фестивал изворних словачких песама Војводине У
пивничким пољима
Установљен 1965.
21434 Пивнице Војвођанска 82
021\756-098, skuspiv@eunet.yu
Програм чине изворне словачке народне песме из Војводине.
Учествују певачи и из иностранства.
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Фестивал инсценације домаћих драмских аутора Дида
Установљен 1994.
21434 Пивнице, Војвођанска 25
021\756-053, E-mail : jceman@eunet.yu; www.dida.co.yu
Организатор Аматерско позориште Јан Чеман. Подстиче писање
оригиналних драмских текстова Словака у Војводини, као и
мотивисање драмских група да припремају текстове савремених
аутора. На Фестивалу се изводи 7–10 представа на словачком
језику: нови драмски текстови, адаптација или драматизације.
Ивандански сусрети
Установљени 2004.
21460 Деспотово, Трг ослобођења бб
021/759-274, E-mail: sentivan@eunet.yu
Организатор КУД Логовац. Интердисциплинарни садржај.
Дани колонизације
Установљени 1969.
21422 Младеново, Милоша Обилића 68
021/767-673,
Организатор КУД Младен Стојановић. Интердисциплинарни
садржај.
Петровдански сусрети
Установљени 2002.
21432 Гајдобра, Невесињска 7
021/762-651, E-mail: mzgajdobra@eunet.yu
Дучићево песничко лето
21432 Гајдобра
Фестивал дечјег фолклорног стваралаштва Ала волем коло
да играм
Установљен 2003.
21424 Товаришево, Маршала Тита 62
021/758-302, xeniara,@ptt.yu
Организатор КУД Милета Протић. Фестивал окупља дечје
фолклорне групе. Међународног је карактера.
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Кочићеви дани
Установљени 2001.
21413 Челарево, Пролетерска 13
021/760-799, 760-614, E-mail: kudpetarkocic@org.yu
Организатор КУД Петар Кочић. Интердисциплинарни садржај:
Кочићево сатирично перо – наградни конкурс, ликовна
изложба – конкурс, концерти.
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ДОБАР СРБИН, ДОБАР АМЕРИКАНАЦ

Сјећање на Карла Малдена
У “талионици народа” непретопљен
умро је Србин Младен Секуловић,
алијас Карл Малден,
који је тамо живио
на српски начин
и тако вио своје гнијездо
по узору оца био је “добар Србин”
да би био “добар Американац”.
Као изданак српске чести
и као богомдан
у неизвјесности
и тајновитој љепоти овог свијета
он је у крви лепршао
Сретена Л. Поповића
давни и омамни запис:
да “гдје је слава
ту је Србин“
али и скромност
пријазност
и поезија душе.
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Младен је у Малдену
објава херцеговачког крша
порозности лива
“талионице народа”
у коме није истиснуто
национално зрнце зрака
тај лив је легура пријесна
у којој се
насљеђем сродства
носталгијом дишe.
МЛАДЕН СЕКУЛОВИЋ (од 1934. КАРЛ МАЛДЕН), рођен је 22.
фебруара 1912. године у Чикагу, у породици Србина Петра
Секуловића (рођен у Подосоју, недалеко Билеће) и Чехиње
Мини Себере, која је прихватила православну веру, научила
српски језик и изродила три сина, најстарији био je Младен. У
једном интервјуу листу „Србобран“, Малден је изнео неколико
запажања о своме оцу. Каже да му отац никада није добро
научио енглески језик и да је„лојалност српском пореклу била
највећа вредност у дому мога оца“. Напомиње да је његов отац
радио напорно у челичани у Герију, али је налазио времена да
окупља и помаже Србе. Основао је најстарије српско друштво у
Америци, Сокол групу „ Бранко Радичевић“. И Карл Малден је
увек истицао да је Србин, не Југословен. Рођено презиме и
порекло никада није заборављао, користио је згодне моменте
да истакне то презиме (у гласовитом филму „Патон“ чује се
заповест једном војнику: “Додај ми шлем, Секуловићу!“ и не само
у том филму.).
Карл Малден (Младен Секлуловић) је глумачку каријеру започео
на Бродвеју 1937. године. Следеће године оженио се глумицом
Моном Грејем, са којом је остао у браку до своје смрти 1. јула
2009. године у Лос Анђелесу, што се не памти у Холивуду. Када
је букнуо Други светски рат, Малден је војник Америчког ратног

ваздухопловства, а после рата, наставља тамо где је стао. До
своје последње глумачке улоге у филму „Западно крило“ (2000),
Малден је глумио у преко стотину филмова. Прославила га је
улога у филму „Трамвај звани жеља“ (1951), која му је донела
„Оскара“. Такође, прославила га је и улога у ТВ серији „Улице
Сан Франциска“ из 70-тих година. Изванредан је у филму
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„Патон“, па у филмовима: „Једнооки Џек“, „Пољубац смрти“,
„Револвераши“, „Како је Запад освојен“, „Синсинати Кид“, „Мачка
са девет репова“ и у низу других филмова. У Београду је глумио
у филму „Сутон“ (1982) Горана Паскаљевића. Поред глумачке
каријере, значајно је и то да је Карл Малден пет година био
председник Филмске академије у Лос Анђелесу и да је оснивач
Уметничке библиотеке у Бевери Хилсу, највеће у Америци.
Малден је, уз помоћ кћерке Карле, књижевнице и сценаристе у
Холивуду, написао књигу Како сам почео, која је доживела
милионски тираж. На крају поменимо и то да је у „Политици
онлајн“ (31. маја 2013.) забележено да је Александар Влајковић,
заменик директора Канцеларије Владе Србије за сарадњу са
дијаспором и Србима у региону, предложио да се у Београду
подигне споменик Карлу Малдену и да једна улица у овом граду
понесе име овог заслужника. Предлог заиста умесан, овај Србин
је то и заслужио. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ј. Н. И.
.
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Казивања
(1)
Максим – Majo Кукић, Гајдобра
Е, МОЈ КОКОТЕ, ПИТАШ МЕ КАКО САМ ЗАПАТИО
БЕБЛИОТЕКУ!?
Казивања забележио Милован Бошковић 1991.
Максим Кукић (1908–1993) је један од многих народних
приповедача из Гајдобре, који је своја казивања – као драгоцене
облике усменог народног стваралаштва, умео да уобличи у
форму приче и исприча је савршеном лакоћом, уклапајући у те
приче вешто одабране народне изразе (пословице, поређења,
узречице и друге стилске творевине), чинећи причу пунијом и
поетски јачом.
Максим је рођен у селу Баљцима код Билеће (Херцеговина), а
од 1945. године, као колониста, живео је у Гајдобри. Он је био
први гајдобрански библиотекар и фирмописац, што је често
истицао у својим причама.
***
Као мали вр’о сам жито на гувну испод куће и ту ме коњче,
нехотом, удари чифтом у главу, те сам дуго боловао и лијечио
се травама и мелемима, те су ме ћаћа Ристо и мајка Обренија
одбили од мотике и сваког тежачког рада и дали ме на школе,
па сам двадесет шесте завршио у Билећи грађанску школу и
потље се бавио разним писарским пословима.
За рата ме на исто мјесто ударио у главу ‘талијански бацач,
па сам пост’о тежак инфалид. Кад смо дошли овђе у Гајдобру,
ја и покојна ми жена Коса (ђеце нисам им’о), шћели су ови наши
комесари да ме метну у бригаду, и да не би добрије људи, те
ми дадоше да водим читаону – те године би три пут отресао
ногом о тле неђе у гајдобранском атару!
А сада, баба, пеци каву и мучи када људи причају!
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***
Е, мој кокоте, питаш ме како сам запатио беблиотеку!?
Таман смо се ја, жена ми Коса и брат Гојко са породицом
скућили овђе у овој кући са нешто крпетина и швапскије
шифоњерчина (а народне власти су нам дале краву и нешто
цркавице да презимимо), кад у з’о час ево ми у кућу „мајора“
Лубурића. Носи ко какав тептиш, неке спискове: „Мораш
Максиме у бригаду, треба да се бере кукуруз и вади шећерна
репа!“ – „Ама, не могу, јадан не био, та видиш да сам тежак
инфалид!“ Те ти ту: он једну, ја двије, он три, ја четири и
склапишмо се до курвина сина. Најпотље се он жицну, нешто
припрјети и однесе га ђаво да ме пријави властима. Двије су
коференције биле севет тога. Најпотље се нађе неки Каран
из Паланке и приупита ме би ли шћео да запатим нешто
књига и да отворим народну читаоницу. Знао је однекуда да
сам ја, за оно доба, имао доста школе. Привати се ја те,
божије ми вјере, на брзу брзину скупи око двјесто књига: нешто
из школе, нешто ми даде Управа добара, а нешто сам и ја
прикупио, те онђе ђе је сада Земљорадничка задруга
испословаше ми једну просторију, баш ко да уђеш у подрум. У
тој просторији био сам ти годину дана, таман ко џуџељ у
јами. То ти је била прва библиотека у Гајдобри, бива нас
колониста.
Увијек сам поштов’о књигу и тражио од народа да је заоквири
у новине кад је чита, да се књига не избуца и не окаља. Једном
сам изружио Гојка Гатала, који је у то вријеме био на власти,
кад ми је вратио једну књигу, а ја одма на првој страници видим
неколике шпице од парадајза ђе су се залијепиле. То је он,
безбели, чит’о и јео и тако окап’о књигу. Више није долазио, а
је ли диље ишта чит’о – то не знам.
А сад ћу ви испричати како сам набавио роман „Божанствена
комедија“ од Дантеа. Враћ’о сам се возом из Новог Сада кад
наиђе кондуктијер да прегледа карте. Туц-тамо, туц-вамо,
кад више мене, ђе се меће пртљаг, искобеља некакву књигу.
„Јел ово твоја књига?“ – упита ме. „Није, бог и божија вјера“ –
велим му ја право. Он онда узе ону књигу и завитла је на дно
вагона и однесе га ђаво својим послом. Ја се онда устадо’ и узе’
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ону књигу. Горе више наслова пише Данте. За вријеме рата,
кад је капитулирала Италија, дијелили су ‘талијанске војнике
по селима да што припомогну народу. Нас је запао неки Данте,
црномаљаст, таман, не буди примењено, к’о Младен Ждрале,
ево га овђе, честит ко што је и био и неће се севет тога
наљутит’, а вриједан ко ‘чела, божије ми вјере. Народ га је
држао ко да нам је од рода, а и он је био прави људе. Али кад се
рат сврши, Команда покупи све Талијане и неће и’ одведе. Могу
ви право рећ’, би нам га жао да га не би ови наши ђе смлатили.
Касније ми је рођак Спасоје, звани Цар, јавио књигом да је
стиг’о мајци жив и здрав и би нам свима мило. Ето зато сам
узео ону књигу, севет Данта, и била ми је мила па сам на њу
пазио ко на ово једно око у глави. Кад је читаона 1954. године
прешла у Дом културе, тамо јој се итраг заметнуо.
Четерес и осме су ме премјестили у једну просторију, ђе је
сада Ножичина радња, између кафане „Вележ“ и Задруге, и ту
сам радио све до 1954. године. И дан-даниле читам, јербо је
књига добар друг и мудар разговор.
Да кажем и ово: неки људи су доносили књиге на дар читаони,
а највише ми је донео Манојло Лечић, звани Цојле – преко
стотину. Ето га једнога дана са џаком на леђима и пјева
колико га грло носи. Ево ти, каже, Максиме књига – и стресе
онај џак, а од кога је он узим’о не знам; ама знам – ђе и’ је узим’о
ту би и попио ракију да наздрави књизи и култури!
***
Четерес и осма је била погана година. Речено ми је да повучем
неке руске књиге због разлаза наше и руске пулитике. Прије
тога, у читаону сам закачио двије слике: Титову и Стаљинову.
Неђе таман уз резолуцију Инфорбироа, она Стаљинова слика
повуче боју јер је била залијепљена на некакву швапску слику.
Види ђавола, велим, ако ко од власти то види однијеће ме црна
вода. Те скини ону слику и носи кући да је опоравим или набавим
другу. Кад, не буди ђаволе, ево ти ујутру Спасоја Граховца –
био је партијски руководилац, а ријетко је кад долазио – и одма
ме, с врата, упита: „Ђе је друг Стаљин, Максиме?“ – „Ено га у
Русији!“ – велим ја и одма се овиза зашто ме то Спасоје пита.
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Лијепо му све објасним, а он ми онда нареди: за седам дана да
слику набавим и објесим на мјесто ђе јој припада.
Није прошло неколико дана кад пуче глас преко радија и новина
да се раскида са Стаљином, бива, знате како је било. Седми
дан ја у Мјесни одбор код Спасоја: „Спасоје, оћу ли извршит
оно што си ми наредио?“ Ублиједи Спасоје к’о меит и
прошапта: „Ћут’ Маскиме, кумим те богом, и не играј се ни
твојим ни мојим животом.“
И ето, ја сам први у Гајдобри скинуо Стаљинову слику, па зато
ни частлука ни честлука.
***
Моји су старином од села Баљака. Нама су се ругали пјесмом:
„Ој ђаволе, окле ти је мајка?
Од Билеће из села Баљака!“
А какво је то село, кад су из њега приоглашена два народна
хероја, Милан Кукић и Милош Бајовић. Доста великијех мијеста
није дало ни једног хероја, па се изграђују и доћерују ко да су
цијели свијет ослободили.
Нас, Кукића, има у сваком засеоку, а презиме смо добили, како
су стари причали по некој баби, којој је обноћ изашла кука,
таман к’о панџа од пијевца. Отац Ристо ми је прич’о да смо
то презиме добили давно, кад су Турци ‘арали Ерцеговином, па
су шћели да узму два мањка са Бањана, а они им измакли и
попели се на Осењи кук и ту у сред љуте зиме преноћили и
тако се спасили од крвавог данка. По томе су прозвани Кукићи.
Од тада се наша породица намножила и била је ваздан на
гласу. Ако је ко био намерник, путник или просјак била је вазда
ријеч: „Добро нам дош’о!“ Једино се нијесмо добро гледали са
Турцима и са змијанцима. Змијанци су однекуд из Шкуторије
или Далмације и ловили су око Илина дана змије отровнице за
неку медицину. Причало се да су од тога стицали доста, али
и’ некако народ није вољео виђет ни да прођу поред куће.
Ловили су змије на писак. Тачно су знали ђе је змија, је ли испод
камени или је у дувару или у купини... па би онда пришли том
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мјесту са штапом и на врху кесом к’о женска чорапа
докољеница. Носили су по двије мале пиштаљке и дували сад
у једну, па у другу и змија би измиљела и право се увлачила у
ону ћесу окле би је изручили у повећи кашун.
Јендом, и то памтим, дођоше код оца ми Риста њих двојица и
замолише га да преноће у појати, јер им је, веле, неко укр’о
шатор ђе су ноћијевали и нешто ствари и спреме. Прими их
покојни ћаћа и упита: „А ђе ћете сјутра, кад су вам шатор и
спрему похарали?“ Један од оне двојице рече: „Радићемо што
смо и радили, а сву спрему ће нам вратити они ко је и узео,
јербо ако не врне, намилиће му се и накотити у кући змије, да
ће се о свом јаду забавити.“ Тада је у кући било доста глава из
села, који су код нас дошли мало да посједе.
Кад ујутру јутро освануло испред наше ограде бачен онај
шатор са спремом. Исте ноћи се у селу прочуло што је
змијанац прореко, а она лопешчина се уплашила и врнула у
невиђећа доба ноћи оно што је похарала.
Е сад, браћо, ође се вечерас чули, а шјутра се опет у здрављу
виђели и чули, јербо народ вели: „Посједуша потркушу дала,
потркуша вечеру не дала.“
***
Женио сам се три пута, а стари би људи рекли: Срећни људи
жене мијењају, а несрећним кобиле крепавају. Прва ми је жена
била из Бањана, да таке по љепоти и по гласу није било у
наше крајеве. Нисмо саставили заједно годину дана, а њој
нешто зувну у главу и оде. Однесе је ђаво, иако је у свему била
подмарена, тамо њезиним, и више је моје очи нијесу виђеле. А,
богами смо се лијепо гледали к’о два голуба. На неколико пред
Други рат оженио сам се са Косом из честите куће Капора. Са
њом сам дошао ође у Гајдбру крајем четерес пете. Она је в’ома
побољевала па ђеце нијесмо имали. Умрла је прије неколико
времена, а ја оста сам, док ми не испаде прилика да под
старос’ доведем ову Зорку са Зубаца – да ви право кажем, ни
за што друго но севет руке и севет разговора.
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***
Од малијех нога волио сам да пишем. Кад би ме послали за
овцама и козама, ја би’ наш’о какав мекан пиљак и са њиме по
камењу пис’о слова. Учитељ ме је вазда фалио севет
краснописа и показив’о ђеци моје свеске да виде како се пише.
И потље по рукопису није било ђака преда мном.
Овђе у Гајдобри сам исписивао фирме и пароле на штицама,
да би мог’о све собе попатосит.
Једне године ми рекоше да напишем паролу „Живео 1. мај“.
Донесоше ми необлањану даску од једно шест метара дужине
и четрдесет сантима ширине, боју и четкицу. Док сам ја ону
дашчурину изблањ’о, ишмиргл’о и премаз’о подлогом, примак’о
се и први мај. Ките по селу цвијећем, крече куће, мету улице,
а мени наредише да разапнем славолук на центру села између
двије бандере и то до увече. Е, то ми је било најтеже. Преша
посла не свршава, али се у то вријеме наређење морало
извршити. Те удри-не-дај, тамо-амо, исписа’ ја некако ону
паролу и неки омладинци је разапеше ђе је речено. У то се
почеше палити и свјетла. У то дође један из одбора за
прославу и све нешто виче и млати рукама, ко да разгони
сршљене око себе: „Шта си оно урадио Максиме, црн ти
образ?“ – „Шта сам урадио?“, и ја се зачудих. „Што ниси
написао ‘Први мај’?“ – „Па јесам, написао сам онако како ми је
наређено.“ – „Ниси!“, помами се он, „већ си написао један мај.“
На јаде сам ти, мој соколе, ударио да му објасним да се један
са тачком иза себе чита као први. Заграјаше омладинци и ђаци
и стадоше на моју страну, а он у оном зорту оде у Мјесни
одбор, да се тамо распита, да ме пријави и да нешто на ме
лане. Тамо су му, асли, рекли ко што сам и ја, па се пошље ко
керина подвијена репа ушуњ’о у биртију да у њој оближе оно у
што је угазио.
***
Одма до моје читаоне, ђе сам био укопан, била је ‘лектрична
радња. Између те радње и читаоне оставио сам точак са
којим сам долазио на пос’о, јербо сам био слаб на ногама.
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Једном дође Золтан, Маџар што је оправљ’о струју, а било је
у њему преко сто кила. Заиска од мене они точак да оде до
куће севет неког посла. Дадо’ му га по злу путу. Прође читав
божији дан, а нема ни точка ни Золтана. Те, шта ћеш, одперјај
кући на ногама. Кад сам дош’о сјутра ујутру на пос’о кад испред
читаоне мој точак разваљен, ко да су по њему јашили ђаволи.
Видим све батерисано и криво ми до бога милога. Чујем у
биртији блеји пијан они Золтан, а у мени се раскриви неки ђаво
те право у биртију. „А што ми врну точак онако, к’о да си га
чекићем млатио?“, упита’ га, а он одману руком: „Шта ће тебе
Максиме бицикло, кад си сељачина!“ Е ту ми пуче пред очима.
Ударим му уз уши двије аплезнице, што нисам до тада ударио
никоме, а он се, јадник, расплака ко мало дијете. Онака
грдосија од човјека, а плаче. Мог’о ме је, по његовој тежини,
згромисат ко муву. Пошље сам чујо да је ко роб, заробљеник
маџарске војске, био придодат селу да ради око струје. И дандањи ми је жао што га удари’, кад су му руке биле „свезане“. Да
ми га је сад неђе виђет, рек’о би му да ми врне, па таман ми
избио и ово једино око.
***
А глед’о сам и ово. Дош’о у Задругу да ради неки Ибро, агроном,
вриједан и радин – чо’ек од свога заната. Понекад би се
опјанио, е онда би у биртију наст’о ршум и белај. Све би
поизбачив’о напоље, а неки су и кроз прозор бјежали и
затварали се у нужнику бјежећи од његовог бијеса. Једном га
тако увати бијес, да се није могло од јада гледат. Сви који су
били у биртији измакоше куд који, само је на циједилу, ко
брабоњак, ост’о најслабији и најјаднији. Саво Спајић пригрлио
чокаљ ракије и ни мукајет. Викну на њега Ибро: „Напоље!“ и
увати га за рамена, а Саво се ископрчи, те га некако
подухвати и са њиме о тле тресну, ко да га је бацио с тавана.
Оста Ибро лежећи док Саво не испи они чокаљ ракије па му
лијепо приђе и попиша га. Онога Ибру је жена одвела кући и
кривио се да се чуло и до деветог неба. Више га моје око није
виђало у биртији.
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***
Било је једније, те су по демобилизацији, одма’ пошље рата
носили официрске еполете. Кад би ђе ишли на свадбу, на какву
државни светковину или игранку облачили би официрску блузу
са еполетушкама.
Једном је код Лубурића била нека прдњавина, бели свадба, и
дош’о Мирко Гаћина, кога сам знао још прије рата. Никада није
био за неког тежачког посла, па ни овђе кад смо дошли, а био
је добар борац по неким питањима. Кад би неког бандита
требало смакнут, Команда би наредила Мирку, а оном би мајка
исти час могла закукат’. Да се сакрије иза девет зидова или у
шкрипинама, Мирко би га некако нањушио и склепт’о би га ко
зеца. Тако му је и прош’о рат и севет тогај су му дали неки
официрски чин, па је једно вријеме у мостарској апсани био ко
неки командир...
Дош’о је код Лубурића са онијем еполетама, титовком,
чизмама и ливором више пркна. Доћер’о се к’о да ће на војну
параду. Неђе потље подне, ударила врућина, а надодало се и
пића, па Мирко скину ону блузу и окачи је о вјешалицу и ђаво
га однесе у коло. Кад у неко доба, кад се добро изђикаше и
испрдише, у оном колу, оде Мирко по ону блузу да се огрне, јер
се био добро ознојио. Кад тамо – неко му скинуо оне еполете.
Е, мој соколе, тије јада и те ‘совке... Вати се ливора, а очи
избечио, да простите, ко мачкурина у буџаку кад јој се запече
испод репа. Скочише неки да га умире и, бог и божија вјера,
прегањали су се са њим један сахат. У нека доба однесе га
ђаво кући, али запријети са врата да ће пас’ нечија глава.
Знали су Мирка: и што пјано Туре науми – то тријезно брзо и
намири. И у зло доба, удри по селу и тражи да ко нема више
еполета, али и они ко има даје све искуће, али еполета не да,
ко да им је живот у њима. Те најпошље пиши Чеди Новокмету
у Београд да по експрекс шиље еполете. Ето какав је зорт
био! А кад је Чедо књигу разумио, одма’ је пош’о на воз са гањц
новијем еполетама. И тако ти, мој соколе, удобрише Мирка, а
могло је доћи до великог белаја. Ама не прође ни ефта дана од
тогај, народне власти пронесоше пропис да цивиљи не смију
више носит на одијелу официрске ознаке.
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***
Постоји знак код жена какве су у оним пословима. Мјера је
овака: колико је од паса до пете, толико је од паса до на вр’
главе. То су већинске жене. Али има жена, те им је дуљи доњи
крај. Е таке жене су ко жива ватра. Овђе је била В. такога
шеса, а није било официра ни пулитичара да се о њу није
очеш’о, а за сваког је говорила: „Киџа- пинџа!“, што у преводу
на нашки значи, не важи ни за што.
Долазио ми је један овђе у лов, био је при власти у Сарајеву, а
презиме му је било Поповац. Рече ми у четири ока да ће
ноћеват код те В. и упита ме има ли каквије медицина да му
припомогне, да не омане. Реко’ му да попије чашу црвеног вина
са кашичицом бибера и он нареди да му се начини тај рецеп’.
Начини му га Ката у кафани и он то одма’ испи на икс и оде на
оно мјесто. Кад ујутро, ево га у биртију и пољуби ме: „Мајо,
фала ти, сачув’о сам образ.“ А јадник био је уфитиљио, ко да
су га ђаволи исисали.
***
У једна времена народ окрену да се потље са’ране наврне у
кућу окле су изнијели покојника, и то се претвори у велико
јестије и питије, што није било у нашијем крајевима у
Ерцеговини, а ми то овђе прифатисмо од мјештана и од
Босанаца. Двије добре овчурине једва би подмириле оне које
скрену са гробља на даћу и онда би се јело и пило скоро све до
ићиндије. Ја нијесам иш’о на так’е даће почесто, али кад је
умрла комшијска баба, ајде мој соколе, сврати севет образа, а
бива, и позвали су ме. Гледам, један се намечио и учини ми се
да би вас онај са’ан месине стрп’о у се. Све витљи очима и
купи, час са једног, час са другог мјеста, нема кад ни жвакат,
но гута онако ћеловито, док га покојни Ћетко Ћаћић, војни
мајор у пензији и добар чо’ек, не прекори: „Јадан не био, што
си се тако навадио, ђе ти та сила стаје?“ Те ти ту ријеч по
ријеч, онај срећо рече да ће у о’кладу појес’ на устрешељ
двадесет куваније јаја. А ту око њега некакви баксузи држе му
страну, а неки ко бојаги у супротно, да не може, и паде о’клада.
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Нађе се очас двадесет кокошији’ јаја те му у з’о час скуваше и
метоше предањ, а он удри, удри и, оба ми моја ока, одува иј и
доби опкладу, гајбу пива. А кад га ђаво понио кући низ улицу му
је све до куће ост’о траг, а на образу још већи.
***
Ено, одма’ онђе испред Ајдук-Вељкове улице па све до окучи
према Тодоровићима били су виногради. Пошље је то народ
искрчио због великог пореза и ту је држава начинила велику
штету, јер су виногради искрчени не само ту, већ и на другим
мјестима. Прије тога, у винограду Николе и Риста Павловића,
спрам оне баре, неђе пред јесен, таман када је почела берба
грожђа, ђеца заграјаше да су виђели вука. Однекуд ђаво нанесе
Гојка, који је дош’о овђе у Гајдобру са Бобанских брда, а нит’ је
то војску служило, нит’ је шта знало ни виђело, но ето тако
радило шта му жена каже. Прескочи Гојко ограду, кад мало
диље нека се зверка замрсила о чокоте и жицу. Брже-боље он
ти, јуначе, ишчупа колац па по оној звјерки удри, удри... док је
не смлати. Искупи се силан народ, што би пљеснуо дланом о
длан, неко из сеира, а неко да види чудо. Рекоше му да упрти
звјерку и однесе у Општину и да тамо тражи награду. Није му
требало два пута рећи и он закрки о врат оно живинче и пође
низ улицу, а за њим нагрну божији милет од народа и сва та
свјетина бану пред Општину. Тамо се нађе неколико ловаца
који препознадоше да је оно што је Гојко смлатио кочином био
срндаћ. Одма’ позваше милицију, јер је било строго кажњиво ко
убије срну и милиција одведе Гојак у апс. Спасили су га Гојко
Ждрале и Тодор Бошковић, ловци, те за Гојка рекоше оно како
је и било и како јес, па да је он и мислио да је убио вука, а да му
ипак ударе пе’- шес’ по пркну. И богами га ишћераше из апса, а
оног срндаћа изједоше општинске главешине исте ноћи.
Гојко је, вјере ми добро прош’о, једино су му нађенули надимак
Срндаћ, па кад би га неко тако зовн’о о’сов’о би му и ћаћу и
мајку, и све по реду, а грунула би му пјена из уста бијела, ко кад
се излупа бјеланце из јајета.
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(2)
Младен Ждрале, Гајдобра
ГОВОРЕ ДА ЈЕ ВРАНА ЂАВОЉА ‘ТИЦА...
Казивања забележио Милован Бошковић
***
Говоре да је врана ђавоља ‘тица, а није, брате, богами! То што
причате да је штеточина, јес у неком! ‘Оће позобат кукуруз,
ако се посије плиће од пет сантима, колико јој је и кљун
дугачак, па заређа низ ред и свако зрно поћука. Ако је зрно
дубље посијано, не може га дофатити, а неће га ни
ишчепркати ко кокош но настави даље да не белајише око
једног зрна. А што се тиче свијех ‘тица и ‘чела најбоље је
угођено врање друштво, а не ‘челиње, како ви је причао Раде
Вујовић. Ја се о ‘челама нисам бавио, а нешто сам, може бит,
и чит’о, али испред вране нема боље друштвене организације.
Кад слећу у пољу на орање или ђе се што сије, вране истакну
једног стражара на врх дрвета или бандере, откуд витли на
све стране. Па ако јој се учини да иде каква опасност она
једанпут гакне: га! Све оне друге вране што су се просуле по
пољу се штрецну и умире један душак, па ако им стража не
дојави други знак наставе да купе. Ако им врана гакне два пута
то је знак да се припреме за бјежанију, а ако гакне три пута
онда полете униско и оду даље на друго мјесто, а онда за
њима полети стражар који их је пратио док нису замакле.
Врана не напушта стражарско мјесто, до ако види пушку. Е
онда се разгаче и – бјеж! Ако та врана, што стражари, не да
на вријеме сигњал, а из јата нека пострада, остале вране
казне је и искљуцају кљуновима до смрти.
Оне живе у јату по паровима, таман ко људи – мушко и женско.
Ту се мушко пита и не лежи на јајима ко што раде неке друге
‘тице. Ако га женска превари са другим оба ће јој ока ископати
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и одма’ ће наћ’ другу, па ти онда кажи: врана врани очију не
вади! Ако једно од њи’ крепа оно живо се спари са другом. Врана
која нема пара не лети у јату, већ иза или по страни, што је
ознака да је сама и да јој треба друг. Врање месе неће окусит
ни човек ни никаква друга живина и зато је друге ‘тичурине не
дирају, а да међу њих уђе јастреб или кобац све што је у јату
кидише на њега. По томе сам знао ђе је јастреб, а ако врана
лети стрмоглавице, ту је лисица, а ако лети пониско, ту је
зец. То ти је знак по перфект. Неки мисле да јој из кљуна
испадне орај. Јес’ шипак! Она зна ђе ће га бацит’ да из њега
изникне нови и кад пођеш атаром увијек ћеш крај канала,
ледина и жбуња наћи и дрво ора’ово. Мисли врана и на своје
потомство боље од једније’ људи.
Свако јато има свој терен ђе аперишу и бране га од другије
врана, и то на крв. Глед’о сам својим очима како се кољу, таман
иза машинске станице, а пошље љутог боја – бјеж свако на
своју страну! Те године кад се вране бију око терена биће
велика зима, не треба ти слушат радио ни телевизију. Радио
некад омане, а врана неће никад. Па ко јој разумије знаке, може
свашта предвиђет’. О томеј би ви мог’о причат’ ‘иљаде
неједнакије и, да не дуљим, рећи ћу ви како сам положио
ловачки испит.
Дође наредба од ловачког савеза педесет и неке да сви по
годинама млађи ловци морају да положе ловачки испит. Ко га
не положи не може више са пушком ићи у лов. Нас млађих
ловаца је, по списку, било десетак. Дадоше нам шкритпу да по
њој учимо, а у њој ни мање ни више до 153 стране. Тогај се и
дан-даниле сјећам. Онда се, јуначе, морало радит’, а увече би
ишли по игранкама, па не мореш саставит’ мало времена ни
да је прелисташ, а камоли да што из ње научиш. Нијесам је ја,
вјере ми, дофатио, до један или два пута и, кад дође заказано
вријеме да се полаже, ја дођо’ у Мјесни одбор, у ону велику салу
– ђе се полагало. Неке је уфатила дрхтавица, све шкљоцају
губицама к’о да су голи голцати ишћерани на мраз. У комисији
некаква тројица из Новога Сада, ко да су дошли право из
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Маршалата, и нека жена што на куцаћу машину прави
записник. Кад смо посједали у клупе, онај један упита ко ће
први. „Ја!“ – изађе из мене ко из пушке, али се, јуначе, жицнух.
Помишљах да је било боље да сам мало сачек’о, а сад – шта је
ту је. Сједох испред комисије, а онај ме упита јесам ли што
научио, а ја опет на пречац: „Јок!“
„Па што си онда излазио на испит?“
– „Зато, јуначе, што знам праксу.“
„Е, да видим“ – заинтачи се он.
Дадоше ми три питања, а прво је било која ‘тица најбоље
помаже ловцима, те ђе се леже, како се васпитава и како се
лови са њом. Нијесам много чек’о и рекох им опет ко из топа:
„Врана!“. Они се у мене избечише. Помислише да ја са њима
чиним сеир и, опћер-поћер, ја им под конац што и вама исприча’
о вранама и врањем друштву, али потанко – све од легла до
стрва! Ето ви на крају па ви глеђајте шта ћете. Они мало
поћуташе, а онај што ми је дао питања на пошљетку рече:
„Богами смо ми од тебе научили, о осталом те више нећемо
питат’, јер видимо да ти је пракса јача од наше теорије.“ И
тако сам положио испит, а да слова нијесам прочит’о, јер
пракса свуђе, па и у лову , више важи од књиге.
***
Кад је оно Дунаво поплавило Паланку и друга мјеста, а то је
било шездесет и пете године, дигло се и у Гајдобри све што
је при снази да брани од воде и од већег зла. Ми из Гајдобре смо
имали двије бригаде које су радиле на насипу од Младенова до
Паланке.
Једне ноћи, кад смо утврђивали насип, удари киша. Лије ко из
кабла. Из облака бљецка, грми и сипа, а доље на Дунаву
тутањ воде – би рек’о да је дошло до потоњег. Притече нам
и Титова армија у помоћ, а и ми запели, ко кад су нам виле пред
очима. Дочекасмо јутро и, божије ми вјере, вода ниђе није
провалила ‘ђе смо ми углављивали џакове са земљом. У то се
раздани и освану ведро. Неђе око осам ујутру угрија сунце, а и
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јун је био, и наредише да се мало одморимо. Ко јадан, ко
жалостан. Све је то полегало од умора и мокрине уз насип да
се мало одмори и осуши оно мало рутина што је било на њима.
Неђе око десет сати, неко заметну игру са бригадом из
Младенова. Ко пуста младост, заметну се такмичење ко ће
диље да скочи с мјеста – ми или они из Младенова. Богами им
ови наши, Јово Пурић и Младен Ђордан, прескочише биљегу за
двије стопе, те онда окренуше да бацају камен. Баци га Свето
Албијанић и нико више му не пребаци биљег. Криво оним из
Младенова да не може бити кривље, кад уједно дође неки не
би га човек мог’о рукама опасат – јако ко јунчина! Све пухће и
гребе ногама. Дозива јунака из Гајдобре да се са њим порве. Ми
гледамо један на другога ама, богами, нико не смије тој али у
руке. Говоримо Јовану Новчићу, он је им’о живота, али не шће,
вели да није од такој посла. Смију се они из Младенова и
почеше нам се ругати, кад комшија Загорац стаде преда њи’ и
рече им: „Шта се ту крембесите, кад ће вас и ови јадо
надјачат!“, и показа прстом на Ђорђа Пејака. Ђорђе се скинуо
до паса и огрнуо тракторском бундом и би рек’о кад га ко
онаког види да у њему нема ни живота ни гаирета. „Шта!?“,
рикну они бикоња, „оваки’ ћу десет одорит једном руком.
Видите ли да се не мож’ одљепит’ од земље.“ Љутну то
Ђорђа и он са себе збаци ону бунду па оног јакоту дозва: „Ајде!“
Ту се зграбише, онај виши за главу од Ђорђа, али није промакла
ни минута Ђорђе вјештином оману са њим и тресну га о
земљу и прострије кол’ко је дуг и широк. И тако три пута
заредом, док онај чичава репа не оде. То сам својим очима
гледао и ето Ђорђе сачува образ наше бригаде. Никад не мјери
јунака по стасу ни ђевојку по гласу!
***
Доста ми је чељадета долазило да им чупам ушћаклину. Она
Швабица што се плазнула пред Новокметовом кућом, кад сам
јој чуп’о уштеко прозвала ме доктором и тако ме сад зову, ко
бива доктор Младен, онај са Козаре. Да би чуп’о ушћаклину или
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заштеко мораш имат јаке прсте, да добро подуватиш кожу и
тргнеш из жгљеба, док не пукне, али и ту треба знати згоду
и вјештину. Кичма има тачно 32 жгљеба, или, како се каже,
пршљена и кичмену мождан кроз коју пролазе два живца. Ако
се ужгљоби месо, то се зове ушћеклина, онда на том мјесту
можеш напипат малу гуку ко зрно грашка, па и мање, и ту
чупај. Ако се ужгљоби живац, то је заштеко, и ту добро око
може виђет шклопце ко глава од чиоде. То се мјесто онда
максира ракијом лозом и чупа на два мјеста – испод и изнад
шклопаца. Ако на кичми нема такије знакова, не чупај ни за
живу главу, јер ћеш направити грђе.
Колико има жгљебова, а има их 32, толико има врста
главобоља – од желудца, од пропува, од упала, зачепљења
носа, ‘грушавања крви... Зато се неке главобоље не могу брзо
изљечити, јер доктор мора да уварише од које је врсте
настала главобоља.
***
Дође ми у недоба – прошло је било десет сати ноћи – Миладин
Бајчетић крваве губице, а црн ко ови шпорет. И закука на
вратима: „Спашавај, Младене, ако за бога знаш!“ Скочисмо ја
и жена ми Марија, ко кад и не би, каде ти у та доба дође крвав
човек. „Шта је, ко те уби?“, упитасмо, а он одману рукама и
све поскакује од великије јада: „Зуб, зуб кутњак у доњој вилици,
не да ми патисат!“ Некако га ја и жена насадисмо на столицу
и дадосмо ракију да измућка уста, а кад је то обршио, погледам
и имам шта и виђет: онај зуб десни кутњак здробљен, сам му
шпиц ко код оловке вири из велике ране. Видим да му је неко
клијештима теглио и распоганио све до прегибља вилице и
начинио рану, а зуб ост’о у корјену. Ти зуби су најопаснији. Ноге
могу да им урасту у кост и ту снага не помаже. Вели да му је
сат времена та’ зуб чуп’о Никола Граховац, који има међеђу
снагу и живот, распоганио рану, а зуб ни помак. Ја сам се
ријетко бавио чупањем зуба, до да неком баш притужи у
недоба, кад не раде зубари, а и онда сам глеђо да то уради неко
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други из села. У војсци, кад сам служио, научио сам туј
вештину од неког Далматинца, који је зубе чупао прстима, па
да су заварени за вилицу.

(3)

Реко ја Миладину да сједне на столицу наслоњачу и да закрчи
главу назад и отвори уста. Видим, крв се згрушала, што је
добар знак и дадо’ му да попије још једну ракију. Шукну је, јуначе,
о душку, к’о да је сасу’ у бачву. Ко кад је мука дотужила! Реко’
Марији да са тавана донесе крмећи сафун и она донесе калуф,
па ти онда она мјеста плешњива саструга и ту струготину
размутих у чаши са ракијом, нагусто, ко кад жене праве
тјесто за приганице. Са оним раствором му онда зачепи’ рану
да се види само онај крњетак од зуба. Тако је остао закрчене
главе и отворених уста једна душак, може бити десет
минута, док се она смејша није мало стврднула и стегла.
Подуватим му онда вилицу са два прста лијеве руке и ту сам
мало масир’о, а са два прста десне руке увати’ за крњетак
зуба и све мало-помало климај док се добро не расклима, онда
трз’ и, богами, ишчупа’ га. Кад тамо, четири ноге раштркане
на четири стране и тај зуб не би извадио ни доктор зубар без
клинова или аперације. Не рече Миладин ни „јао“, но не може да
вјерује. Узео је онај зуб да га чува и показује народу. По злу
путу, показа га и оном зубару Томићу и оприча му како сам га
извадио, а тај зубар ме пријавио у Паланку да бесправно вадим
зубе. Платио сам суду глобу оније пара 500 динара. Ето зато
не волим да радим око зуба. А тај доктор је кришом долазио
код једне жене овђе увише моје куће, па ја и „Цар“ Бајчетић
једне ноћи уфатисмо згоду и кад се враћ’о мотор-бициклом
кући ми преко тротоара запесмо тврд куђељни конопац и кад
је он наиш’о ми затегни коноп и дочека га по прсима, и
стрмекну се колико је дуг и широк, а мотор му се смандрља у
ледину крај тротоара. Раскриви се из свега грла, а ми бјеж’,
свак на своју страну. Ујутру се причало да је пао са мотора
идућ’ из Нове Гајдобре, а то је слагао, јер да је рек’о ђе се
угрув’о жена би му се досјетила ђе је био и онда би га свега
џомбосала.

КАКО ЈЕ МАКСИМ КУКИЋ ШТАМБИЉ’О ЏАКОВЕ

Светомир – Бајо Пивац, Гајдобра

Казивање забележила Анђа Шушић
Максим, а звали смо га Мајо, им’о је читаоницу одма’ онђе код
биртије „Вележ“. Одтоле је мог’о прегледно виђет ко улази у
биртију, ко се опјенио, ко се побијо, кога су жене ишћерале, и
то би он онда скнадио у пјесму звану „Врабац“, окренуту на
сеир, која се читала на усменијем новинама или се пуштала
низ село, па ђе уђе на вечеру, не тражи конака, докле до ујутру
не обигра свако ћоше у селу. Многима се севет тога
смркавало пред очима, а највише онијем што су јели државни
‘љеб са маслом. Ти и таки се једном скупише и договор
начинише да Маја некако ћалакну из беблиотеке и дају му неки
други пос’о – што даље од биртије и од народније власти, окле
неће моћ’ ни ‘тицу да види ни да чује, а камоли главешине и
другове како лумпују и блеје у биртији. Досјетише се да је
Задруга добила неколико ‘иљада фабричкије џакова од
куђељиног плетива и да на сваком треба исписати фирму:
Сељачка ранда задруга „Нова Војводина“ – Гајдобра. То би био
пос’о Максиму за годину дана и толико мира за све који су
вољели да наврну у биртију. Изабраше два мудра домишљана,
Јову Бору и Ђорђу Ербеза – трећег им не би нико наш’о – да
га, по дипломатски, извуку из оне беблиотеке и некако му
угоде да по џаковима исписује фирме, јер се са Максимом
другачије није могло већ около-коле и меденим устима. Што
смислише, намах урадише. Ова двојица, Јово и Ђорђо, бануше
Максиму на врата, таман кад је потерив’о ватру у пећи.
Назваше му добро јутро и све лијепо да љепше не може бити:
те што ти дими пећ, те што се, болан, мучиш око тијех
књижурина, те мани се Максиме бреспослица, те нико од
књиге није браду омрсио, и све тако док му не рекоше да њему
као првоборцу из јуначке куће не баста да скапула међу
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књижуринама, и на ту га замку уфатише. Рекоше му да ће
добити други, љепши пос’о: да пише фирме по задружним
џаковима, кад му је бог дао лијеп рукопис да га таквог немају
ни они који су највише школе завршили. Одредише му и плаћу
за годину дана и мјесто ђе ће писати, а то је мјесто ђе су се
плела задружна ужад, подаље од биртије и сваког виђела.
Пристаде Максим, предаде беблиотеку Вукосави Лазовић и за
неколико оде на нови пос’о. И ту се јаду досјетио, јербо је било
на ‘иљаде џакова, које ручно не би испис’о за дуга и дуга
времена. Дадоше му неколико ђечака да раде са њим, али џаба.
Виђе Мајо да је долиј’о, једну мисли и наједном смисли. Оде кући
и од дрвене равњаче, што се с њом равна малтер на зидовима,
начини штембиљ са онијем натписом, а неђе набави корито
ђе су се свиње фуљале, и у њему начини боју и фарбу. Они су
му ђечаци стављали џакове на астал, а Максим би умочио
штембиљ у онај раствор и ударао по џаковима, и већ први дан
је наштембиљ’о петину, али да се Власи не досјете, однесе у
Управу само четири џака и показа, а они га тамо похвалише
све смијући се себи у шаку, ко бива надмудрише Максима. Кад
пети дан, ето ти Максима опет у Управу. „Готово је!“ , рече
им он. „Шта готово?“ –„Готово!“ Оде Управа тамо, кад сви
џакови сложени на ендеке и исписани да љепше не може бити.
Нема онога ко би дојако Максиму!
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